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APRESENTAÇÃO

No presente número, este Editor selecionou artigos nos 
quais somos colocados diante de termos e situações pola-
res da prática e da refl exão política contemporânea. Para 
começar, o embaixador José Lindgren Alves faz um balanço 
crítico das relações entre o Islã e o Ocidente, a partir de 
um recente e controvertido discurso do papa Bento XVI. 
Em seguida, Alvaro Bianchi retoma o diálogo entre Nor-
berto Bobbio e os comunistas italianos, travado na década 
de 1970. Luiz Carlos Bresser-Pereira analisa as complicadas 
relações entre empresários e esquerda. Em artigo traduzi-
do aqui, Nancy Fraser investiga as distintas perspectivas do 
tema do reconhecimento e o da justiça distributiva. E Lígia 
Helena Lüchmann concentra-se no par representação/par-
ticipação. Enfi m, são termos e situações que, às vezes, che-
gam a nos parecer inconciliáveis, mas que a refl exão nunca 
deixa como está, ao procurar passagens.

O leitor também encontrará nesta edição uma home-
nagem ao saudoso colega Eduardo Kugelmas, e um artigo 
de Lúcio Kowarick sobre os cortiços nas áreas centrais da 
cidade de São Paulo.

O EDITOR
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EDUARDO KUGELMAS
Brasílio Sallum Jr.

Desde novembro de 2006, a morte súbita de Eduardo Kugel-
mas privou os muitos amigos, colegas e alunos de seu con-
vívio. Para mim, ela foi um choque. Eu o conhecia desde 
1968, quando o tive como professor de Política no Curso de 
Ciências Sociais, ainda ministrado na Rua Maria Antônia. 
O perdi de vista por algum tempo, seus anos de exílio, mas 
desde sua volta ao Brasil, ainda nos anos 1980, conversáva-
mos mais de uma vez por semana, por telefone ou pesso-
almente. Ex-aluno e ex-professor tornaram-se amigos. Edu-
ardo era assim, capaz sempre e até desejoso de atravessar 
o círculo de sua geração para entabular amizades com os 
mais jovens, embora sem abandonar os velhos amigos. Ele 
constituiu, desse modo, uma extensíssima rede de conheci-
dos e amigos, como se pode ver na homenagem que se fez a 
ele na USP, logo depois de seu falecimento. 

Eduardo dedicava-se com diplomacia e afi nco a manter 
pelo intercâmbio constante essa rede extremamente diversi-
fi cada de amigos e conhecidos – de múltiplas posições polí-
ticas e de interesses variados. Creio que o segredo de seu 
sucesso estava não apenas no gosto pelo convívio social, mas 
também em valorizar as idéias dos outros. Talvez por isso, 
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pela capacidade de admirar as idéias, fossem elas de quem 
fossem, é que Eduardo ampliava continuamente seu círculo 
de relações, incorporando quem o impressionasse com uma 
análise inusitada, uma observação inteligente sobre qualquer 
coisa e, mais que tudo, sobre política. Sim, política, ou o que 
pudesse afetar o seu andamento: aí estava a sua paixão.

Amava a política – entenda-se bem – como luta pelo 
poder e por fazer do poder uma alavanca para manter ou 
transformar a sociedade em tal ou qual direção. Amava 
observá-la e analisá-la, pois acreditava que aí se decidiam os 
destinos da sociedade. Amava a política como espetáculo 
que permitia descobrir nos movimentos dos políticos pro-
fi ssionais, nas suas declarações e ações, o andamento íntimo 
dos negócios de Estado, as articulações pouco visíveis entre 
poder público e poder privado, entre o Estado e os grupos 
que o controlam. Daí que, ao contrário da maioria dos cien-
tistas políticos, era leitor voraz do noticiário econômico de 
jornais e revistas, que acompanhava como poucos no mun-
do acadêmico os movimentos globais do capital fi nanceiro. 
Encontrava aí, no mais das vezes, a chave explicativa para as 
políticas do Estado. 

Mas não se pense que Eduardo era analista desinteressado. 
Não o era. Abraçava com convicção os valores democráticos. 
Da democracia como forma institucional e de sociabilidade 
entre cidadãos livres e iguais, o que implicava difundir entre 
todos os membros da sociedade um mínimo de condições 
econômicas e culturais que os tornassem capazes de exercer 
plenamente os direitos e deveres da cidadania. Por isso, para 
tornar efetivos os valores da democracia, parecia-lhe funda-
mental criar e distribuir riqueza, gerar desenvolvimento. Mui-
to de suas civilizadas variações de humor tinham raiz aí, nas 
mudanças das correlações políticas de força mais ou menos 
favoráveis à realização de uma sociedade democrática.

Como muitos de sua geração, Eduardo Kugelmas publi-
cou relativamente pouco. Parecia sempre insatisfeito com 
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o resultado alcançado. Por conta de suas resistências, por 
exemplo, permanece inédita até hoje sua brilhante tese de 
doutorado, A Difícil Hegemonia: um estudo sobre São Paulo na 
Primeira República. O próprio título do trabalho diz muito do 
seu modo de ver a política: havia hegemonia paulista, sim, na 
Velha República, mas não como dado da situação, naturaliza-
do. Ela existia graças a um processo confl ituoso na Federação 
cujos resultados dependiam das forças sociais em confronto. 
Sim, houve hegemonia paulista na Primeira República, mas 
graças aos esforços reiterados e bem-sucedidos da oligarquia 
estadual em impô-la no interior da Federação.  

A Eduardo Kugelmas, este nobre amante das idéias e da 
humanidade, prestamos – Lua Nova e eu – nossa homena-
gem. Por muito tempo, amigos, alunos e ex-alunos lembra-
rão de suas lições de sabedoria, amizade e civilidade, o que 
não é pouco no mundo em que vivemos.

Brasílio Sallum Jr.
é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade 
de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da USP e membro 
do Conselho Editorial de Lua Nova
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“Nada que ocorre no mundo nos é estranho.” –  
Celso Amorim.

Desde quando, na segunda viagem à Alemanha, em setembro 
de 2006, na Universidade de Regensburgo, o Papa Bento XVI 
fez a citação, agora célebre, de obscuro imperador bizantino 
do Século XIV sobre o legado de Maomé como uma tradição 
de violência e imposição da fé pela força, tive a certeza de que 
ela não fora fortuita. Tampouco constituíra uma “gafe”, como 
jornalistas e acadêmicos do Ocidente diziam, ao comentarem 
a reação furiosa dos muçulmanos. Mantive, por isso, a con-
vicção de que o Pontífi ce não se retrataria, por mais que o 
exigissem aqueles que se consideravam ofendidos. 

Não porque eu fosse admirador das posturas conserva-
doras do ex-Cardeal Ratzinger, muito menos seguidor da 
doutrina, anacrônica até para muitos católicos, da infalibili-
dade papal, inventada também no Século XIV1. Nem porque 
eu tivesse simpatias por atos gratuitos que agridem crenças 

O PAPA, O ISLÃ E O POLITICAMENTE CORRETO
José Augusto Lindgren Alves

1 Informo-me sobre as posturas de Josef Ratzinger e sobre essa doutrina medieval 
(restabelecida em 1870, pelo Concílio Vaticano Primeiro) em  Hans Küng 2001. 
É de notar que a doutrina original falava em “infalibilidade e irreformabilidade das 
decisões papais”. A simetria com o instituto muçulmano da fatwa, divulgada pelo 
Ayatolá Khomeini quando emitiu ordem de morte, dada como irrevogável, contra 
o escritor Salman Rushdie em decorrência do livro Versos satânicos, considerado 
blasfemo, parece-me evidente.
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e descrenças de quem quer que seja. Exatamente porque 
pertenço a uma geração que se quis libertar de todas as 
amarras, não sou religioso convicto, agnóstico conseqüente 
ou ateu empedernido sem dúvidas, ao mesmo tempo em 
que procuro atuar com a consistência possível contra as dis-
criminações raciais e assemelhadas dentro do órgão de tra-
tado internacional competente, o Cerd2, acredito que possa 
abordar esse assunto, de grande importância secular, sem 
parti pris e com ótica diferente da de imprensa. 

Não acho que Bento XVI, por ser egresso da chefi a da 
Congregação para a Doutrina da Fé nos tempos de João Pau-
lo II e com motivação dogmática excludente, estivesse a fi m 
de insufl ar de maneira leviana as iras de islamitas infl amados. 
Eles já dispõem de razões sufi cientes de outra ordem. Tam-
pouco suponho que fosse intenção desse intelectual alemão 
muito erudito, ex-professor universitário de teologia, simples-
mente demonstrar urbi et orbe a profundidade de seus conhe-
cimentos histórico-fi losófi cos. A citação escolhida era de fato 
provocadora, visando a produzir refl exão e mudança de ati-
tudes em várias áreas. Dispunha de lógica certeira, ouso dizer 
necessária, no contexto em que foi lembrada e na conjuntura 
em que vive o mundo, em particular, a velha Europa. 

A quem possa surpreender interpretação positiva para 
um ato, que a muitos soou tão ofensivo, de um pontífi ce 
mais “de direita” do que parecia o antecessor, começo por 
recordar que, na história moderna, sobretudo da América 
Latina, as posições mais emancipatórias, às vezes, se encon-
travam na Igreja, e não apenas entre os teóricos da Teologia 
da Libertação. Diferentemente dos sacerdotes que, ante a 
miséria do povo que atendiam, buscavam conciliar os ensi-
namentos de Marx com os de Jesus, Dom Helder Câmara 

2 Iniciais do Committee on the Elimination of Racial Discrimination, órgão que acompa-
nha a implementação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial.
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não era “marxista” e Dom Evaristo Arns não era “de esquer-
da” quando batalharam, cada qual à sua maneira, pelo 
respeito aos direitos humanos no Brasil do regime militar. 
Não acredito que seja necessário recorrer aos ensinamentos 
“subversivos” de Jesus e à lembrança das práticas igualitárias 
das comunidades cristãs primitivas, ortodoxas ou heréticas, 
como as dos bogomilos e cátaros, e à repressão dos romanos 
do Império e depois dos católicos papistas, para entender 
que o cristianismo, quando não confundido ou mancomu-
nado com o poder temporal autoritário, carrega em si e 
exerce uma força “revolucionária” que outros credos não 
têm. Não é à toa que expoentes da esquerda atual esclare-
cida, como Alain Badiou, Giorgio Agamben e Slavoj Zizek, 
vêm consultando a hagiografi a e as epístolas do apóstolo 
póstumo São Paulo como inspiração para uma nova militân-
cia “de vanguarda”, corajosa, universalista e conseqüente, 
nestes tempos “pós-seculares”, culturalmente regressivos.

Para que se compreenda o que aqui quero dizer, con-
vém que não se descarte a seqüência em que se insere o 
polêmico discurso do Papa em Regensburgo.

Bento XVI em Auschwitz
Porque não causou manifestações de protesto, ataques a 
pessoas e edifícios ou críticas e comentários na imprensa, 
passou quase despercebida uma outra alocução importante 
de Bento XVI, poucos meses antes, incomum e muito mais 
intrinsecamente chocante do que a aula na universidade da 
Baviera. Em sua primeira viagem pontifi cal à Alemanha e à 
Polônia, quando visitou o campo de extermínio nazista de 
Auschwitz-Birkenau, em maio de 2006, o Santo Padre che-
gou a indagar de Deus, em questionamento repreensivo, 
como havia Ele permitido o Holocausto. 

Logo após assinalar o quanto era difícil “para um Papa 
que provém da Alemanha” discursar naquele sítio sinistro, 
Bento XVI disse, textual e emotivamente:
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“[...] Num lugar como este as palavras faltam; no fundo 
só se pode guardar um silêncio de estupor, um silêncio 
que é um grito interior dirigido a Deus: Senhor, por que 
silenciaste? Por que toleraste tudo isso? [...]”.

Mais adiante disse ainda:

“Quantas perguntas se impõem a nós neste lugar! Sobressai 
sempre de novo a indagação: Onde estava Deus naqueles 
dias? Por que Ele silenciou? Como pôde tolerar esse excesso 
de destruição, este triunfo do mal? [...]”.

Soando dessa forma, como se duvidasse da sapiência e da 
ubiqüidade divinas, era como se o Vigário de Deus na Terra 
repetisse, a propósito dos sofrimentos insuportáveis de outros 
martirizados, recentes e simplesmente humanos, a pergunta-
desabafo de Jesus Cristo na cruz, a respeito da qual o criador 
do padre-detetive Father Brown e profundo pensador católico 
G. K. Chesterton entendia que o próprio Deus parecera ateu 
por um instante: “Pai, por que me abandonaste?”3

Na mesma ocasião, em Auchswitz, ao referir-se às diversas 
lápides escritas nas línguas de todas as pessoas e etnias ali 
sacrifi cadas por seus compatriotas nazistas, o Santo Padre, 
diante da lápide em hebraico, afi rmou conclusivamente:

“Os poderosos do Terceiro Reich queriam esmagar o povo 
judeu em sua totalidade; eliminá-lo do elenco dos povos 
da terra. [...] Com a destruição de Israel4, com a Shoah, 
queriam, no fi m de contas, arrancar também a raiz sobre a 
qual se baseia a fé cristã, substituindo-a em defi nitivo pela fé 
em si mesmos, a fé no domínio do homem, do forte”.

3 No livro Orthodoxy (San Francisco: Ignatius Press, 1995. p. 145), apud Slavoj 
Zizek(2003: 14-15).
4 Evidentemente o povo judeu, não o Estado de Israel.
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Ou seja, sobre os judeus em geral, até o pontifi cado de 
João XXIII considerados traidores do “messias”, Bento XVI 
completou o que o Concílio Vaticano II havia começado a 
fazer na década de 1960: diante da História e da doutrina da 
Igreja, ressaltou, para os ouvintes católicos e isrealitas de todo 
o mundo, que, independentemente da localização geográfi ca 
original do povo hebreu, o lugar cultural dos judeus é o Ocidente 
que rejeita o arbítrio. A asserção não surpreende a quem sempre 
aceitou o reverso da medalha: que a origem cultural do Oci-
dente, em seu sentido mais lato, incluindo, além da Europa, 
as Américas do Norte e do Sul, com todas as misturas, sincre-
tismos e modifi cações históricas, é a tradição judaico-cristã. E 
que ela está na base igualmente do Iluminismo racionalista, 
dos direitos humanos e da Modernidade atualmente con-
testada. Mas a maneira como foi assinalada por esse supremo 
sacerdote católico, a respeito de quem se dizia não ter tido 
qualquer entusiasmo pelo aggiornamento da Igreja, foi notável. 

Ainda nesse discurso, Bento XVI, sempre cuidadoso nas 
palavras, havendo-se referido às demais vítimas maciças do 
nazismo, manifestou solidariedade à outra etnia de origem 
geográfi ca não-ocidental sacrifi cada com intenções genoci-
das, por meio de observação atualíssima:

“Outra lápide que convida particularmente a refl etir é a que 
está escrita na língua dos sinti e dos roma. Também aqui 
se pretendia fazer desaparecer um povo inteiro, que vive 
migrando entre outros povos. Ele estava inserido entre os 
elementos inúteis da história universal [...]”5.

Além de referir-se aos ciganos com as designações ora 
correntes, não porque “politicamente corretas” (elas não 

5 Estes trechos e todos os demais de dicursos do Santo Padre foram extraídos – e, 
em alguns casos, traduzidos e remanejados por mim – da homepage do Vaticano. 
Disponível em: www.vatican.va. 
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são auto-aplicadas por todos), mas porque assim se auto-
denominam realmente essas comunidades na Europa Cen-
tro-Oriental, o Santo Padre convidava à ponderação sobre 
a situação concreta, paradoxal porque simultaneamente 
segregada pelos outros e voluntariamente não integrada, 
dessa coletividade de indivíduos ainda encarada, em diver-
sos países, mais ou menos como os nazistas o faziam: como 
lebensunwertes Leben, ou vida indigna de ser vivida (a expres-
são alemã aqui não é opção minha; é usada de propósito, 
seguida de tradução, nas versões em outras línguas do dis-
curso pontifi cal divulgadas pela Santa Sé).  

Vencida essa etapa necessária, mas não propriamente 
difícil na fase contemporânea, de reconciliação com os 
judeus, chamando atenção também para os demais povos 
vitimados pela pior doutrina de superioridade racial que 
o Século XX abrigou – e o Século XXI parece voltar a 
namorar –, o desafi o de Bento XVI era então, e continua a 
ser, mais complexo: estabelecer um real diálogo de tolerân-
cia intercultural com os seguidores do Islã. 

Ao contrário do que se costuma dizer, o diálogo com o 
Islã não é mais difícil em função da longa história de anta-
gonismos, cruzadas, crueldades e morticínios praticados de 
ambos os lados. Antagonismo, perseguições e massacres o 
Ocidente sempre praticou – unilateralmente – contra os 
judeus. E, do ponto de vista religioso, tampouco se pode 
dizer que os judeus sejam mais próximos dos cristãos. Os 
muçulmanos reconhecem e veneram Jesus como profeta e 
encaram o Corão como continuação (fi nal) do Velho e do 
Novo Testamento. O parentesco da fé maometana com o 
cristianismo é, portanto, até mais vinculante do que o ju-
daísmo, porque duplamente assumido. 

O diálogo cristão com o Islã é tarefa atualmente com-
plexa porque as potências do Ocidente sempre se colo-
cam do lado do Estado de Israel nos confl itos do Oriente 
Médio. E porque agora vivemos um momento em que 
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islamismo é, para o ocidental comum do hemisfério Norte, 
amedrontado e mal-esclarecido, sinônimo de fundamen-
talismo intratável, quando não de “terrorismo”, latente 
ou já manifesto. Assim sendo, em função dos dois motivos 
indicados, ao medo e ao preconceito de uns correspon-
dem a regressão tradicionalista autodefensiva e a hipersen-
sibilidade dos outros.

A tarefa é difícil também por motivos gerados no seio do 
próprio Ocidente, com motivações que não se relacionam 
diretamente com o Islã. É que a cultura ocidental da racional-
idade secular, necessariamente pluralista e tolerante, apresen-
ta-se hoje tão autocrítica que parece rejeitar a si própria. Uma 
vez que a economia da Europa e da América do Norte não 
dispõe, mas não prescinde, de mão-de-obra barata, a ideologia 
do multiculturalismo diferencialista propõe que as sociedades 
acolham, sem assimilar, os imigrantes do Terceiro Mundo com 
seus hábitos – alguns dos quais ilegais nos países de recepção 
e, para os ocidentais, desumanos – como se fossem intocáveis. 
Partindo da noção sui generis e ocidentalíssima de que todas 
as culturas têm mérito igual, rotula como “intolerantes”, “de 
direita” e “politicamente incorretos” todos aqueles que defen-
dem a aplicação dos valores do Ocidente a essas comunidades 
imigradas, assim como às sociedades de origem, para não dar 
azo a acusações de “imposição imperialista”. Esquece-se de 
que tal postura pode dar a entender também que os “diferen-
tes” em seu meio são inferiores, razão pela qual não podem 
cultivar uma ética de valores “elevados”.

A Conferência de Regensburgo
Por necessidade de vender a notícia, a imprensa e grande 
parte dos artigos analíticos divulgaram a alocução de Bento 
XVI em Regensburgo6, no dia 12 de setembro de 2006, com 

6 No Brasil, mais referida como Ratisbona, denominação não-germânica, de origem 
celta.
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ênfase ou exclusividade naquilo que seria mais polêmico: a 
citação de Manuel II, Paleólogo. Fizeram-no, evidentemente, 
sem qualquer tentativa real de inserir a citação em seu con-
texto: uma conferência fi losófi ca proferida para “homens de 
ciência” crentes e ateus, docentes de grande universidade da 
Alemanha. Além disso, não mencionavam, talvez porque não 
entendessem, o verdadeiro teor dessa palestra difícil: a tenta-
tiva de conciliação teológica entre a fé religiosa do cristianis-
mo e a razão clássica grega, que depois se desenvolveram na 
razão moderna do iluminismo, como base essencial da cultu-
ra do Ocidente7. Somente tendo como premissa essa razão 
estendida, no entender do Santo Padre, seria possível esta-
belecer “o genuíno diálogo de culturas e religiões hoje tão 
urgentemente necessário”8. Antes de dirigir-se aos seguidores 
de outra fé, os destinatários imediatos da mensagem da con-
ferência eram, portanto, os ateus e agnósticos do Ocidente, 
para quem “apenas a razão positivista e as formas de fi losofi a 
que nela se baseiam são universalmente válidas”.

 O primeiro e principal objetivo do Papa era identifi -
car o cristianismo com o Ocidente, ou mais especifi camente 
com a Europa, e vice-versa. Num segundo plano, não neg-
ligenciável, mas secundário, isso seria importante também 
para o diálogo intercultural e inter-religioso, pois “as cul-
turas profundamente religiosas do planeta vêem a exclusão 
do divino da universalidade da razão como um ataque con-
tra suas mais profundas convicções”. E, sempre segundo 
Bento XVI: “[U]ma razão que seja surda ao que é divino e 
que relegue a religião ao reino das subculturas é incapaz de 
entrar realmente no diálogo de culturas”.

7 É curioso notar como esse entendimento do Santo Padre quase se identifi ca com 
o do fi lósofo ateu Alain Badiou (1999), retomado pelo igualmente ateu Zizek em 
livros recentes.
8 Esta expressão e demais citações da conferência são extraídas e traduzidas por 
mim da versão em inglês, também encontrada na homepage do Vaticano. Disponí-
vel em: www.vatican.va.
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Não me cabe, aqui, elaborar nem questionar os argu-
mentos do Papa. É válido, porém, indagar por que ele escol-
heu, como ilustração para a irracionalidade não-cristã, para 
a inaceitabilidade da relação entre religião e violência, a 
frase de Manuel II, Paleólogo, em 1391, dita a douto inter-
locutor persa:

“Simplesmente me mostre o que Maomé trouxe de novo, e 
lá você encontrará somente coisas más e desumanas, como 
seu comando de espalhar pela espada a fé por ele pregada”.

A reação imediata de crítica por parte de líderes islâmi-
cos não causa estranheza. Os atos de violência popular que se 
seguiram em diversos países tampouco. Menos duradouros 
do que aqueles ocorridos em protesto contra as caricaturas 
de Maomé na Dinamarca, publicadas em 2005, com reper-
cussão acirrada em fevereiro/março de 2006, eles envolve-
ram passeatas, profanações e incêndios de igrejas, agressões 
a católicos e, possivelmente, o assassinato de uma freira na 
Somália (não se provou que o crime tenha sido praticado 
com essa motivação). Com a sensibilidade à fl or da pele, os 
islamitas em geral, integristas ou “seculares”, fundamentalis-
tas ou “iluministas”9, fanáticos da djihad e praticantes mode-
rados, diante do fundamentalismo belicoso posto em prática 
por países do Ocidente rico no contexto da “guerra contra o 
terrorismo”, todos os muçulmanos reagem a qualquer gesto 
que possa ser ofensivo a sua fé e tradições. É como se, não 
podendo resolver concretamente o que é real, seja na esfera 
política, seja no campo econômico, os islamitas do Oriente e 
do Ocidente, sobretudo os instalados na Europa, não tives-
sem alternativa à defesa aguerrida do simbólico.

De qualquer forma, o que torna a citação e as compara-
ções do Santo Padre ainda mais signifi cantes é o fato de ele 

9 V. artigo de Nicholas Kristof, que comentarei mais adiante.
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não ter pedido as desculpas desejadas. Conforme notado 
por muçulmanos e cristãos, poucos dias depois da confe-
rência, Bento XVI lamentou a reação que suas palavras provo-
caram, não o fato de haver aludido à chamada “guerra santa” 
do Corão. Depois voltou ao assunto, declarando-se surpreso e 
entristecido com o fato de trechos de sua conferência terem 
soado ofensivos, afi rmando que suas citações haviam sido 
mal interpretadas. Expressão de arrependimento, porém, 
ele não chegou a verbalizar.

Por que Bento XVI pinçou, entre fontes tão abundantes 
na História, exatamente palavras de um soberano bizantino 
durante o cerco de Constantinopla pelos otomanos? Seria 
como metáfora de uma cristandade atualmente cercada e 
em perigo? Seria para evocar o terrorismo atual, em sua ver-
tente islamita? Ou seria, como ele diz, em nota de rodapé 
colocada a posteriori na homepage da Santa Sé para negar a 
interpretação de que ele próprio via o Islã como credo vio-
lento: “Ao citar o texto do Imperador Manuel II, desejei res-
saltar apenas a relação essencial entre fé e razão. Neste pon-
to estou de acordo com Manuel II, mas sem endossar sua 
polêmica”? Deixo eu as respostas para quem quiser explici-
tá-las. Um ponto, porém, é evidente: o Papa contrastou o 
irracionalismo do Islã com a racionalidade teológica que via 
e descrevia como intrínseca ao cristianismo. E depois assu-
miu esse contraste. 

O “esclarecimento fi nal” do Pontífi ce para isso tudo iria 
ocorrer indiretamente, no encontro que manteve, em 25 
de setembro, com embaixadores e líderes muçulmanos na 
Itália. Reconhecidamente provocado pela reação a sua fala, 
o encontro explicitou as bases daquilo que Bento XVI con-
sidera essencial ao diálogo inter-religioso, que João XXIII 
iniciara e João Paulo II prosseguira, mas no qual, segundo 
consta, o ex-cardeal Ratzinger nunca acreditara (e agora se 
entende por quê). Disse ele, então, textualmente:
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“As circunstâncias que motivaram nosso encontro são bem 
conhecidas. Já delas falei na semana passada. Nesta ocasião 
particular o que desejo é voltar a exprimir toda a estima e 
profundo respeito que tenho pelos crentes muçulmanos. 
[...] Num mundo caracterizado pelo relativismo e que com 
freqüência, exclui a transcendência da universalidade da 
razão, necessitamos com urgência de um diálogo autêntico 
entre as religiões e as culturas [...]”.

Como que respondendo às alegadas reservas do teólogo 
Josef Ratzinger ao Concílio Vaticano II10 e ao diálogo desde 
então propugnado, fez ele questão de mencionar diversas 
vezes esse Concílio da década de 1960, citando trechos de 
suas decisões, entre as quais a declaração que diz:

“[...] conquanto no transcurso dos séculos hajam surgido 
não poucas dissensões e inimizades entre cristãos e 
muçulmanos, o sagrado Concílio exorta a todos que, 
esquecendo o passado, pratiquem sinceramente a 
compreensão mútua, defendam e promovam juntos a 
justiça social, a paz e a liberdade para todos os homens”.

Para tocar numa questão que ele próprio sempre con-
siderara essencial, e para mostrar que esse entendimento 
não lhe era exclusivo, Bento XVI recordou João Paulo II, 
quando de visita ao Marrocos, citando observação de seu 
popular antecessor de que “o respeito e o diálogo requerem 
reciprocidade em todos os terrenos, sobretudo no que con-
cerne às liberdades fundamentais e, em particular, à liber-
dade religiosa”. E, com um sentido de atualidade não expli-
citado, em aparente condenação do extremismo – terrorista 
ou não – que poderia ser lida nas entrelinhas, afi rmou aos 
representantes diplomáticos e líderes islâmicos presentes:

10 V. inter alia, Hans Küng (2001: 192).
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“Enquanto aumentam as ameaças contra o homem e contra 
a paz, os cristãos e muçulmanos, reconhecendo o caráter 
central da pessoa e trabalhando com perseverança para 
que se respeite sempre a vida humana, manifestam sua 
obediência ao Criador, o qual deseja que todos vivam 
com a dignidade que lhes foi outorgada”.

Não creio necessário analisar detidamente essa alocução 
de rejeição à violência, apoio aos direitos humanos, à liber-
dade em geral e em particular de religião (a sharia islâmica 
ainda prevê pena de morte para a apostasia, enquanto o 
cristianismo, privatizado como fé de foro íntimo, já não 
tem pena secular para infrações religiosas), e exigência 
de reprocidade para que qualquer diálogo frutifi que. Em 
outras palavras, Bento XVI assumiu tudo o que havia dito, 
declarou seu respeito ao Islã11, mas cobrou tratamento 
recíproco, no caso em favor dos “cristãos”, seja no mundo 
muçulmano (alguns países islâmicos não aceitam a liber-
dade de culto nem, muito menos, o multiculturalismo do 
Ocidente), seja na Europa. Nesta, como nos Estados Uni-
dos e no Canadá, descontados os preconceitos e xenofobia 
notórios, muitos dos militantes antiglobalização e defen-
sores dos direitos humanos, em nome do multiculturalis-
mo supostamente “de esquerda”, não denunciam práticas 
atentórias a esses mesmos direitos quando decorrentes de 
tradições não-ocidentais.

Em Regensburgo e na seqüência de declarações sobre 
a matéria, o Papa, mais consistente do que “a esquerda” 
relativista (se é que isso realmente existe como “esquerda”) 
atualmente em moda, para aceitar entrar em diálogo inter-

11 Que iria demonstrar pouco depois, ao rezar com gestos muçulmanos, e não 
com as mãos unidas dos católicos, na ex-igreja de Santa Sofi a, hoje mesquita, em 
Istambul.
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cultural conseqüente, aboliu com seu exemplo as distorções 
do discurso “politicamente correto”.

As posições do Papa nos debates em curso
É verdade que as palavras do Papa em Regensburgo mais 
de um mês depois de pronuciadas ainda reverberavam em 
sentido negativo. Mas os atos de violência concentravam-
se nas mãos dos extremistas de sempre. Estes, islâmicos ou 
cristãos, israelitas, hinduístas, sikhs, xintoístas e pagãos, sem 
excluir os ateístas ideológicos variados, quando se supõem 
iluminados pela luz de uma fé deformada, nunca precisarão 
de pretextos especiais para a brutalidade. Para os não extre-
mistas, porém, as palavras do Papa hão de ter valido como 
causa de refl exão12. É, todavia, para o Ocidente, integrante 
ou não de seu rebanho, que a posição de Bento XVI sobre o 
diálogo de culturas pode ter conseqüências.

Foi depois da conferência de Regensburgo que o ex-
Chanceler britânico Jack Straw, pela primeira vez assumiu 
de público sua opinião de que o véu ou niqab das muçul-
manas, na Grã-Bretanha, geralmente encobridor de todo o 
rosto exceto os olhos, constituía uma “declaração tão visível 
de separação e diferença” que poderia ameaçar a “harmonia 
social”. Não se pode, evidentemente, estabelecer relação de 
causa e efeito entre as respectivas declarações. Mas a própria 
notícia mais circulante da posição assumida por Jack Straw as 
vinculava, assinalando que, “sem a proeminência das observa-
ções recentes do Papa sobre o Islã”, os comentários do líder 

12 Dentre as centenas de declarações de muçulmanos satisfeitos ou ainda frustrados 
com o Pontífi ce divulgadas nas semanas seguintes ao discurso de Regensburgo, reco-
lho, porque expressiva, a de Hasym Muzadi, líder da maior organização islâmica da 
Indonésia (com 30 milhões de membros), ainda antes do encontro com os embai-
xadores: “O Papa se desculpou e isso é sufi ciente; portanto, acalmemo-nos. Se conti-
nuarmos furiosos, ele será considerado correto” (2006: 1 e 7). Os integristas Irmãos 
Muçulmanos do Egito, por seu lado, após essa reunião de 25 de setembro, afi rmavam 
nas palavras de Mohammed Habib (2006): “Isso é mais uma tentativa de evitar as des-
culpas. Quando exigimos um pedido de desculpas, pedimos algo claro e honesto”.
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do governo britânico na Câmara dos Comuns haviam “acen-
dido um debate feroz sobre questões de identidade religiosa 
e de correção política”. Recordava também, nesse contexto, 
que o Ministro do Interior (Home Secretary), John Reid, havia 
instado os 1,6 milhões de muçulmanos do país a atentarem 
para a eventual emergência de “sinais de radicalismo” em 
seus fi lhos – uma proposta “politicamente incorreta”, mas 
justifi cada por precedentes conhecidos. Lembrava ainda 
que, na mesma semana, o líder conservador, David Cameron, 
havia lamentado a existência no Reino Unido de “comuni-
dades onde as pessoas de origens étnicas diferentes nunca se 
encontram, nunca se falam, nunca se visitam em suas casas”13. 
Assim, o país europeu com tradição mais antiga de políticas 
“multiculturalistas” antiintegracionistas, na metrópole e nas 
ex-colônias14, que tanto criticara a França pela lei que proíbe 
em escolas públicas o foulard magrebino ou hijab das meninas 
– o qual não esconde o rosto; apenas cobre os cabelos e o 
pescoço –, passou a questionar de várias formas a possibili-
dade de integração efetiva das minorias religiosas ostensiva-
mente “diferentes” em sua sociedade.

Tão disseminado vem-se tornando o debate (não limita-
do ao véu em si) que o Primeiro Ministro Tony Blair também 
teve de pronunciar-se. E o fez na mesma linha de Jack Straw, 
qualifi cando o niqab de uma “marca de separação” descon-
fortável para indivíduos de fora da comunidade islâmica. 
Para diferenciar-se da França, Tony Blair explicitou que não 

13 Alan Cowell (2006).
14 Consta que já tenham decorrido 40 anos desde que Roy Jenkins, quando Minis-
tro do Interior, estabeleceu que a imigração não precisaria seguir-se de um “pro-
cesso achatador de assimilação” (fl attening process of assimilation), devendo, ao con-
trário, exigir “oportunidades iguais acompanhadas de diversidade cultural” (Alan 
Cowell, 2006). Mas todos sabem que séculos antes da explicitação dessa fórmula, 
desde que se tornaram potência colonial, os ingleses sempre preferiram manter 
cada comunidade no seu canto, sem a mistura e mestiçagem dos portugueses e 
espanhóis, ou o intercâmbio cultural muito próximo dos franceses.
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se trata de negar a quem quer que seja o direito de portar 
o véu. Mas afi rmou ser essencial confrontar essa questão no 
contexto da integração na sociedade. Em suas palavras: “As 
pessoas querem estar certas de que a comunidade muçul-
mana em particular, e, na verdade, todas as minorias em 
geral, precisam manter o equilíbrio adequado entre a integ-
ração e o multiculturalismo”15. Bem mais claro foi Romano 
Prodi, Primeiro Ministro da Itália – país que testemunhou, 
em agosto de 2006, o assassinato de jovem paquistanesa pelo 
pai e pelo tio, porque se comportava e vestia à ocidental 
– ao afi rmar que o tema do véu não passa de uma questão 
de bom senso: “Não se trata de como a pessoa se veste, mas 
sim de ela apresentar-se ou não escondida”16. 

O porte do véu islâmico nunca deve ter constado das 
elucubrações de Bento XVI. Certamente não constou em 
Regensburgo. Mas, tanto pelo simbolismo como por afe-
tar concretamente as muçulmanas, ele é parte relevante 
das discussões que se acentuam. Para alguns, os debates se 
devem, sobretudo, ao medo de terrorismo praticado por 
imigrantes islamitas. Para outros – e este tem sido o meu 
caso no Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, 
no âmbito da ONU17 – essas questões todas precisam ser 
abordadas precisamente em favor dos imigrantes, contra 
sua discriminação nas sociedades de acolhida. É signifi ca-
tivo que os Países Baixos, que já assistiram ao assassinato de 
um político homossexual “de direita” e ao de um cineasta 
“de esquerda” que criticavam o Islã, com o conseqüente 
aumento de rejeição aos muçulmanos, tenham adotado um 

15 Alan Cowell (2006).
16 Ibidem.
17 Para quem possa ter curiosidade, posso indicar, entre os muitos textos que ve-
nho escrevendo há anos sobre isso, “Diferencialismo e igualitarismo na luta contra 
a discriminação racial”, Revista USP 69, e minha pequena monografi a O Comitê 
para a Eliminação da Discriminação Racial em funcionamento – 2002-2005.
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manual sobre os valores tolerantes da sociedade neerlan-
desa para os candidatos à imigração. No formato de DVD, o 
manual mostra inter alia, rapidamente, mulheres com seios 
de fora e dois homens se beijando. É, por sinal, um neer-
landês membro do Parlamento Europeu pelo Partido Verde 
de Esquerda, Joop Lagendijk, quem melhor aponta o cerne 
de toda a questão:

“Muita gente progressista – não me refi ro a nacionalistas 
ou à extrema direita – está dizendo que essa religião vem 
desafi ar as convicções que adotamos desde os anos 60 e 
70. Tememos, portanto, ser transportados de volta numa 
máquina do tempo, e precisamos explicar aos imigrantes 
que a igualdade entre homens e mulheres existe, assim 
como os gays precisam ser tratados corretamente”18.

Logo depois do Onze de Setembro, nos Estados Unidos, 
Noam Chomsky alertava para a necessidade de não se con-
fundir o antiocidentalismo do milionário carola Bin Laden 
com o antiimperialismo de esquerda19. Pela ótica, sobretu-
do, dos direitos da mulher, a jornalista francesa Caroline 
Fourest, em livro de título expressivo, La tentation obscurantiste, 
adverte para o mesmo absurdo de se confundirem posições 
libertárias de esquerda com a postura antiglobalização 
cultural adotada pelos muçulmanos integristas. Veemen-
temente contrária ao “multiculturalismo diferencialista”, 
que impõe o apoio da esquerda ocidental a todas as causas 

18 Dan Bilefsky e Ian Fischer (2006).
19 Noam Chomsky (2001: 31-32). Eu próprio tenho chamado atenção para essa 
incongruência, alertando, pelo choque que me causaram as camisetas com a efígie 
de Bin Laden, como se fosse um Che Guevara, portadas por participantes do Fó-
rum Social Mundial de Porto Alegre: “Quem carrega a fi gura de Bin Laden como 
insígnia de protesto contra o neoliberalismo dominante não está ostentando pos-
tura contrária aos Estados Unidos ou ao Ocidente imperialista. Está ingenuamen-
te indo contra suas próprias aspirações” (Lindgren Alves, 2005: 181).
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islâmicas, Fourest qualifi ca os seguidores dessa ideologia da 
moda como “idiotas úteis do relativismo cultural”20. E cita, 
entre outros, o caso de uma “feminista e antimundialista” no 
Fórum Social de Londres, em 2004, a qual, em workshop intitu-
lado “Hijab: o direito da mulher de escolher”, afi rmara, sob 
aplauso dos presentes, que “sustentar a causa das mulheres 
com véu contribui para a luta contra o capitalismo liberal”. 
Para essa equivocada militante, o véu seria um “instrumento 
de emancipação”, e a “laicidade” francesa, um “sistema uni-
camente racista”21. Em reação a isso, Fourest indaga:

“O que é, afi nal, esse diferencialismo racista que impede 
certos progressistas de exercerem seu espírito crítico contra 
o integrismo muçulmano da mesma maneira que sabem tão 
bem fazer contra o integrismo cristão? É realmente possivel 
sonhar com um mundo melhor aliando-se com totalitários?”22

Na medida em que a esquerda, por defi nição, inclusive 
na de Norberto Bobbio no ainda oportuno Direita e esquer-
da23, sempre foi igualitária e universalista, na linha do Ilu-
minismo do Ocidente, mais “de esquerda” do que os “relati-
vistas culturais” criticados por Fourest foi o Santo Padre em 
Auschwitz e Regensburgo.

A identidade da Europa (e, por extensão, do Ocidente)
Grande parte do livro A tentação obscurantista é dedicado 
a questionar e responder às posições do intelectual isla-
mita Tariq Ramadan, extremamente atuante na Europa 
(vi-o na televisão defendendo para seus correligionários 

20 Caroline Fourest (2005: 105). O título do décimo capítulo é “Les ‘idiots utiles’ 
du relativisme culturel”.
21 Ibidem, p. 135.
22 Ibidem, p. 141.
23 Norberto Bobbio (1995).
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as tradições mais retrógradas e o estudo de um livro do 
século XII – que, entre outros ensinamentos, justifi cava 
a morte dos homossexuais e explicava como um marido 
deve bater corretamente na mulher), a quem a mesma 
autora já dedicara uma outra obra, ironicamente intitula-
da Irmão Tarik 24. Pois é de Tarik Ramadan a crítica mais 
original à palestra de Bento XVI em Regensburgo de que 
tenho conhecimento. 

Sob o título “O Papa e o Islã – Uma luta pela identidade 
da Europa”, publicado no apogeu da controvérsia, o texto 
de Ramadan reivindica para os muçulmanos boa parte dos 
elementos que formam a identidade européia25. Por mais 
“elíptico, sem clareza, superfi cial e um tanto atrapalhado” 
que, em sua opinião, o discurso do Papa tenha sido, ele não 
constituiria um insulto para o qual se exigisse um pedido 
formal de desculpas. Ramadan refere-se à manipulação 
desse tipo de crise, artifi cialmente criada por “certos grupos 
e governos como válvula de escape”. Em suas palavras, aqui 
particularmente esclarecidas:

“Quando as pessoas são privadas de seus direitos básicos, 
é fácil permitir-lhes que exprimam sua ira contra 
caricaturas dinamarquesas ou contra as palavras do 
Pontífi ce. [...] os protestos de massa a que temos assistido, 
caracterizados por um extravazamento incontrolável de 
emoção, terminam por fornecer comprovação vívida de 
que os muçulmanos não são capazes de participar 
de um debate razoável”26.

24 Caroline Fourest (2005).
25 Li-a na versão inglesa “The Pope and Islam – A struggle over Europe’s identity”, na 
página de editoriais e opiniões variadas do International Herald Tribune, 21 set. 2006.
26 Idem, ibidem.



José Augusto Lindgren Alves

Lua Nova, São Paulo, 70: 13-38, 2007

31

Até como resumo da mensagem de Regensburgo, 
Ramadan é perspicaz:

“[...] Bento desenvolveu uma tese dual. Lembrou aos 
racionalistas secularistas, desejosos de livrar-se das referências 
do Iluminismo ao cristianismo, que tais referências são 
componentes integrantes da identidade européia. Será 
impossível para eles (europeus) entrar no diálogo inter-
religioso, se não puderem aceitar o embasamento cristão 
de sua própria identidade, sejam eles crentes ou ateus. 
Além disso, o Papa tentou defi nir a identidade européia 
como cristã pela fé e grega pela razão fi losófi ca. O Islã, que 
aparentemente não tivera tal relação com a razão, seria assim 
alheio à identidade européia construída sobre tal herança”27.

Mais adiante, ele refere-se à “memória seletiva que esque-
ce as contribuições dos pensadores muçulmanos racionalis-
tas como Al-Farabi (século X), Avicena (século XI), Averroes 
(século XII), Ash-Shatibi (século XIII) e Ibn Khaldun (século 
XIV), e que assim se engana a respeito de seu próprio passa-
do”. Se quiserem reapropriar-se de sua herança, os muçulma-
nos devem demonstrar que compartilham dos valores essen-
ciais em que a Europa e o Ocidente se fundamentam. Assim, 
o que a Europa de hoje precisaria acima de tudo não seria do 
diálogo com outras civilizações, mas do diálogo com ela pró-
pria. Precisaria aprender a reconciliar-se com a diversidade de 
suas origens para lograr controlar o pluralismo inevitável do 
futuro. Os muçulmanos não deveriam esperar que Bento XVI 
se desculpasse por seu reducionismo: deveriam provar que 
estava errado. E o arremate não poderia ser mais brilhante:

“Isso daria também aos muçulmanos um caminho para se 
reconciliarem com a criatividade imensa dos pensadores 

27 Ibidem.
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muçulmanos da Europa, os quais, no passado, dez séculos 
atrás, haviam conscientemente aceito sua identidade 
européia [...]”28.

Não há como negar a inteligência desse texto de Tarik 
Ramadan. Mas não é difícil observar que o reducionismo 
apontado no discurso do Pontífi ce também se acha no 
raciocínio por ele desenvolvido. Se a Europa “esquece” a con-
tribuição dos grandes pensadores muçulmanos na Península 
Ibérica e em paragens próximas (Ibn Khaldun não era euro-
peu; era de Túnis), Ramadan também “esquece”, de forma 
reducionista, que a Europa, por outro lado, viveu, assumiu 
e exportou para as Américas, evoluções como a Reforma, o 
Renascimento e, sobretudo, o Iluminismo, nunca experimen-
tados pelo Islã, estancado no pensamento medievo e ainda 
fragmentado em lutas religiosas fratricidas.

Há saídas?
O jornalista norte-americano Nicholas D. Kristof, que quase 
sempre cobre assuntos importantes para os direitos humanos, 
afi rma que a esperança se encontra dentro do próprio Islã, 
pois até nos Estados mais fundamentalistas há muçulmanos, 
sobretudo muçulmanas, que estariam atuando em defesa de 
uma Reforma Islâmica. Em apoio a seu ponto de vista, Kristof 
descreve iniciativas “modernizadoras” de mulheres islamitas 
que se opõem às críticas a sua fé, algumas até a seus véus. 
Esse seria o caso, por exemplo, de Rima Khoreibi, de Dubai, 
autora de livro infantil exitoso cuja estrela é uma super-hero-
ína com véu e convicções religiosas profundas29. Menciona 
também as intérpretes do Corão para quem o livro sagrado, 
ditado por Alá a Maomé no século VII, somente permitia a 

28 Ibidem.
29 Por mais que esse livro, As aventuras de Imã, tenha sido sucesso de vendas naque-
le emirado, não consigo encará-lo como um passo importante para as mulheres 
muçulmanas, muito menos para a “reforma do Islã”.
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poligamia – limitada a quatro esposas – para proteger quem 
cuidasse dos órfãos naquela época de muitas guerras. Isso 
signifi caria para elas que, pela lógica, superada aquela fase 
de freqüentes batalhas tribais, a mesma prática estaria agora 
proibida30. Kristof cita ainda as árabes sauditas que defendem 
seu “direito de dirigir automóveis” com base no precedente 
de esposa de Maomé, que conduzia camelos31.

Com todo respeito pelas mulheres que ele cita, entendo 
que a melhor parte do texto de Kristof nada tem a ver com 
seu argumento principal:

“O Islã está crescendo pelas mesmas razões que o 
cristianismo evangélico se está expandindo. Eles fornecem 
um código moral fi rme, confi ança espiritual e ordem para 
pessoas vexadas pelo caos e pela imoralidade à sua volta. 
Além disso, oferecem dignidade para os pobres”32.

Sem nenhuma intenção “moralista”, acho que, real-
mente, o nível de descrédito da moral no mundo contem-
porâneo é tamanho, não apenas pela comercialização da por-
nografi a e da provocação sexual ilimitada, mas também pela 
corrupção de políticos, a ganância incontida de empresários 
e a rotina generalizada de atentados à ética, que o indivíduo 
não enquadrado em nada disso se amedronta, no Oriente e 
no Ocidente, e busca algum tipo de defesa. Creio, porém, que 
é particularmente no fi nal que esse parágrafo toca na maté-
ria mais vital. A desatenção com o social nesta fase tecnológi-
ca e desumana da globalização é tão desesperadora que só 
pode depor contra essa “modernidade” e esse “iluminismo” 

30 A interpretação é, no mínimo, curiosa, mas muito peculiar, não endossada pela 
maioria dos Estados e fácil de ser contestada, inclusive porque as lutas de facções não 
somente ainda abundam, como vêm sendo acirradas desde a invasão do Iraque.
31 Nicholas D. Kristof (2006).
32 Idem, ibidem.
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em que o Ocidente atual se baseia e o capitalismo neoliberal 
se refl ete. Mantida essa situação de exagero nos costumes e 
transgressão como norma, de culpabilização dos pobres por 
sua própria pobreza, acentuada enormemente com o fi m da 
Guerra Fria pela extinção do “outro lado”, as pessoas agora 
só têm como alternativa o campo espiritual – ou então, como 
nós brasileiros sabemos amargamente, a opção pelo crime, 
pelas drogas, pela violência difusa.

Logo que o bloco comunista se desfez, e esperava-se uma 
convergência de todos em torno da democracia “de mercado”, 
havia muita esperança nos direitos humanos como instrumen-
tos para a consecução de um capitalismo liberal humanizado 
de dimensão planetária. A esperança comprovou-se ilusória. 
Os direitos humanos foram corroídos aos poucos pelo mer-
cado dessa democracia, pelas teorias econômicas que apenas 
visavam à efi ciência imediata, pela evidência gradativamente 
comprovada de que a democracia de per si não resolve os 
problemas de estrutura. Foram corroídos, também, na super-
estrutura cultural, pela contestação radicalizada do universa-
lismo e do iluminismo dentro do próprio Ocidente secular, 
pela assunção teórica da “pós-modernidade”, pelas imposições 
exageradas do “políticamente correto” e pela crença ideológi-
ca num “multiculturalismo” diferencialista, que determina 
não se dever sequer tentar integrar os diferentes. 

O resultado prático, conforme previsível, tem sido, não 
a tão propalada “tolerância” com relação às minorias “dife-
rentes”, mas a discriminação agravada dos imigrantes, o 
racismo exacerbado com atos de violência – que agora são 
revidados de maneiras variadas – e uma nova inferiorização 
conceitual do chamado Terceiro Mundo pelo Primeiro, ain-
da que involucrada num paternalismo duvidoso. Essa inferi-
orização preconceitual é, por sua vez, rebatida entre os não-
ocidentais pelo reforço integrista das tradições respectivas, 
mas internalizada de maneira masoquista pelos países em 
desenvolvimento que também sejam ocidentais na geogra-
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fi a e nos valores. Detentores das mesmas mazelas “culturais” 
dos Estados afl uentes, sociedades como a do Brasil e outras 
da América Latina, vêem-se como deformações do Ocidente 
desenvolvido e se retratam como “casos perdidos”.

Eu, cá por mim, sou convicto de que a integração é impres-
cindível para um multiculturalismo viável, que não dê mais 
munição à direita, à xenofobia, ao racismo crescentes. Integra-
ção, em princípio, não exige uma assimilação tão completa que 
leve a se esquecerem das origens. Mas para que a integração 
ocorra, é preciso que as culturas se adaptem, ao menos mini-
mamente – como, aliás, sempre o fi zeram, pois nenhuma cultu-
ra é monolítica. No caso do Islã , o véu nunca foi essencial. Se o 
fosse, a muçulmana Turquia, ao decidir ser moderna, não teria 
sido o primeiro país a proibi-lo por lei. A própria poligamia 
praticada por Maomé, no Século VII, se fosse tão importante 
para a sociedade islamita, não teria sido abolida na Tunísia, que 
nunca foi secular como a Turquia republicana. Não é neces-
sário, nem próprio, que as sociedades do Ocidente legalizem 
para os imigrantes exceções que lhe são absurdas: a inferiori-
zação da mulher, a poligamia muçulmana, a clitoridectomia 
africana, o sistema de castas hinduísta etc. Tampouco devem 
ou precisam cercear a liberdade de expressão não-racista para 
atender aos pruridos de uma única religião33. Essencial para os 
indivíduos de culturas e religiões diferentes é poder seguir tra-
dições e praticar suas crenças no que nada tenham de nocivo 
para a sociedade de acolhida. Ao contrário do passado histó-
rico, quando o Islã era o lado tolerante34, a Europa e o Oci-

33 Refi ro-me aqui, evidentemente, à celeuma causada pelas famosas caricaturas de 
Maomé, na Dinamarca. Considero salutar que o tribunal acionado pelos islâmicos 
em Copenhague tenha entendido que tais caricaturas, por mais que uma ou outra 
relacionassem o islamismo com o terrorismo atual, não constituíam propaganda an-
tiislâmica. Se o fossem, a imprensa ocidental secular seria sobretudo anticristã, pois 
sempre abundou em críticas e caricaturas das fi guras mais caras ao cristianismo.
34 Foi no Império Otomano que se instalaram os judeus expulsos da Espanha, no 
mesmo ano em que completava a Reconquista e, com Cristóvão Colombo, desco-
bria o Novo Mundo.
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dente inteiro permitem a construção de mesquitas, pagodes, 
sinagogas e outros templos, enquanto o Oriente nem sempre 
oferece reciprocidade aos cristãos e muito menos a ateus e a 
religiões que não seguem os “livros sagrados”: a Torah, a Bíblia 
e o Corão. Quanto ao Brasil, se não importasse modismos, 
poderia concentrar-se em resolver seus problemas já gravíssi-
mos, não em criar outros novos. Mestiçados e sincréticos, mais 
integrados cultural e racialmente do que os europeus, norte-
americanos e canadenses, os brasileiros sempre fomos. Não 
deveríamos negligenciar esse ativo.

Talvez seja útil lembrar que a fase mais promissora do 
diálogo entre Oriente e Ocidente ocorreu quando os dois 
lados desejavam ser modernos e democráticos. Para isso, os 
“orientais” e a esquerda ocidental aliada não brandiam, como 
no presente retrógrado, promessas de céu sem sentido. Pro-
punham experiências socializantes, usando o conceito secular 
de direitos econômicos e sociais entre os direitos humanos, 
iguais e universalistas, como instrumento para alcançar a inde-
pendência, a autodeterminação, o desenvolvimento e o pro-
gresso das sociedades. Isso tudo foi soterrado pelo capitalismo 
sem controles, dado como sem alternativa e globalizado com 
auxílio da fragmentação “pós-moderna”, do multiculturalismo 
não integracionista e do discurso “politicamente correto”. 

Se, de alguma maneira, as palestras e pregações do Papa, 
as discussões ora em curso numa Europa de população varia-
da, os esforços libertários de mulheres muçulmanas sem véu e 
com véu, o evangelismo não fanático e o Islã não fundamental-
ista voltarem de alguma forma a dialogar a sério sobre os direi-
tos humanos, não sobre direitos divinos, é possível que ainda 
se encontre, à distância, alguma saída35. É possível, até mesmo, 
que o Oriente religioso ajude a moderar a comercialização da 
moral do neocapitalismo selvagem. 
35 Em março de 2007, pela primeira vez, a Grã-Bretanha divulgou que as escolas do 
país têm liberdade e poder para proibir o véu islâmico entre as alunas, devendo os 
responsáveis pelos estabelecimentos zelar, sobretudo, pela segurança dos estudan-
tes (depois de haver criticado fortemente a França pela famosa “lei do véu”).
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A tarefa é particularmente difícil num momento em 
que o Ocidente se dispõe a vencer com guerras o terrorismo 
extraterritorial e impreciso, quase sempre germinado em suas 
próprias entranhas, utilizando linguagem de inspiração reli-
giosa. Ainda mais quando o próprio Ocidente, sob efeito des-
sa “guerra”, nega o Estado de Direito pela prática deliberada 
de violações que condena: a detenção arbitrária, sem causa 
ou indício de culpa, o julgamento de suspeitos por tribunais 
de exceção, o envio de prisioneiros para serem interrogados 
fora com métodos duvidosos, o sancionamento de leis que 
legitimam a tortura. Nega, portanto, a si mesmo a razão que, 
como lembrou Bento XVI, devia ser sua essência36.

Falar de razão hoje em dia é ato subversivo. Por isso, 
os discursos do Papa que tocam nessa matéria, em Regens-
burgo e alhures, muito mais que ofensivos ao Islã, são pro-
vocativos e instigantes para todos. É que eles trazem de fato, 
para audiências diversas, propostas revolucionárias nestes 
tempos que vivemos.

José Augusto Lindgren Alves
é diplomata, atualmente Embaixador em Budapeste (Hun-
gria), membro, a título pessoal, do Comitê para a Elimina-
ção da Discriminação Racial (ONU-Genebra)
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Uma teoria que se constrói como teoria crítica tem a obriga-
ção de ser crítica a seu próprio respeito. Para o marxismo, 
esse não é penas um imperativo lógico, é uma exigência 
imposta pela relação tensa que estabelece com uma realidade 
sempre movente que pretende, ao mesmo tempo, interpretar 
e transformar. Como programa de pesquisa crítica o marxis-
mo deve questionar-se permanentemente sobre sua efi cácia 
e viabilidade, sobre seu alcance e limites, sobre seus pontos 
fortes e fracos. Faz isso, submetendo-se a uma permanente 
reconstrução, colocando-se novos problemas de pesquisa, 
retomando os antigos à luz dos novos desenvolvimentos teó-
ricos. Para uma teoria crítica, não há, portanto, “ciência nor-
mal”, na acepção que Thomas Kuhn atribuía à expressão. 

Inexiste razão para o marxismo recusar a pergunta do 
título ou não aceitar o desafi o de respondê-la. Sob a for-
ma de desafi o, várias vezes, ela foi formulada. Dessas tan-
tas, merece destaque aquela feita por Norberto Bobbio, 

UMA TEORIA MARXISTA DO POLÍTICO? 
O DEBATE BOBBIO TRENT’ANNI DOPPO* 

Alvaro Bianchi

* Uma versão resumida deste texto foi apresentada no Colóquio Kairós – Existe uma 
Teoria Marxista da Política?, realizado na Universidade Metodista de São Paulo em 
27 de abril de 2005.



Uma teoria marxista do político? O debate Bobbio trent’ anni doppo

Lua Nova, São Paulo, 70: 39-82, 2007

40

trent’anni doppo, em um artigo de grande repercussão, publi-
cado na revista Monodoperaio. “Esiste una dottrina marxista 
dello Stato?”, indagava o fi losofo italiano, de modo explicita-
mente provocativo para, a seguir, responder negativamente 
à própria pergunta (1975).

Mesmo no contexto italiano, o questionamento de Bob-
bio e sua resposta não eram verdadeiramente originais e ele 
próprio reconhecia isso. Lucio Colletti, por exemplo, em sua 
conhecida entrevista fi losófi ca e política à New Left Review, 
havia afi rmado, um ano antes, “a fragilidade e o desenvol-
vimento esparso de uma teoria política no marxismo. […] 
O marxismo é carente de uma verdadeira teoria política” 
(Colletti, 1974: 15). Para Colletti, essa ausência seria decor-
rente da percepção de Marx, partilhada posteriormente por 
Lenin, de que a transição para o socialismo e a realização do 
comunismo em escala mundial seria “um processo extrema-
mente rápido e próximo” (Colletti, 1974:).

Bobbio não se afastava muito de Colletti, ao responder 
negativamente sua própria indagação e rejeitar a existência 
de uma teoria marxista do Estado. As razões para tal negativa, 
argumentava Bobbio, eram de três ordens: 1) o interesse qua-
se exclusivo por parte do marxismo na questão da conquista 
do poder e, conseqüentemente, na teoria do partido, mais do 
que na do Estado; 2) a persistente convicção de que, uma vez 
conquistado o poder, o Estado seria um fenômeno de “tran-
sição” e que, portanto, a refl exão sobre esse fenômeno logo 
seria ultrapassada pelo fi m do Estado e da política; e 3) o abuso 
do princípio de autoridade, que provocaria um vazio teórico, 
preenchido com a enésima exegese “daquelas vinte páginas de 
Marx, já viradas e reviradas de todo lado” (Bobbio, 1975: 26).

Há nessa enumeração aparentemente simples um sutil 
jogo de palavras sobre o qual é importante chamar a atenção. 
Destaco aqui duas identidades afi rmadas, mas não desenvolvi-
das por Bobbio. Na primeira dessas identidades, a ausência de 
uma teoria (dottrina) marxista do Estado equivaleria à “inex-
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istência, ou insufi ciência, ou defi ciência, ou irrelevância de 
uma ciência política marxista” (Bobbio, 1975: 24). Sobre ela, 
há pouco a dizer. Para o marxismo, a política é o lócus dos 
confl itos pela apropriação do poder político, o poder orga-
nizado sob sua forma estatal. Embora a teoria (ou ciência) 
política não possa ser reduzida a uma teoria do Estado, para 
o marxismo, sem a segunda, não há a primeira. 

Mais problemática é, entretanto, a segunda identida-
de, aquela que iguala uma teoria marxista (ou socialista) do 
Estado a uma “teoria do Estado socialista ou da democracia 
socialista”. É sabido que Marx e Engels não desenvolveram 
de modo sistemático a pesquisa sobre essa teoria. O fi lósofo 
italiano tem razão. Eles não foram além de algumas páginas 
– são poucas –, presentes principalmente em A ideologia alemã, 
na Crítica ao Programa de Gotha e em A Guerra Civil na França. 
Mas o marxismo não se esgotou com Marx. A essas páginas 
seria importante acrescentar, principalmente, o extenso deba-
te sobre o processo de transição na União Soviética e a crise 
desse processo. A esse respeito, a contribuição dos bolchevi-
ques, primeiro, e do marxismo anti-stalinista, depois, torna-se 
incontornável em qualquer discussão livre de preconceitos1. 
Bobbio pode, pois, protestar a respeito do desenvolvimento 
desigual da pesquisa marxista sobre o Estado socialista, e o faz 

1 Particularmente importantes são os escritos de Leon Trotsky. É de se notar, entre-
tanto, sua ausência em toda a discussão. “O longo silêncio” a respeito de Trotsky, 
como afi rmou Antonella Marazzi, “explica-se historicamente com a ausência na Itália 
de uma tradição signifi cativa de luta política e cultural em contraposição ao stalinis-
mo” (1980:II). O silêncio chega às raias do absurdo quando em texto que precede o 
debate, Bobbio escreveu: “Os teóricos do marxismo têm sido muito hábeis na crítica 
à teoria das elites e à sua aplicação aos Estados capitalistas ). [...] mas não foram tão 
solícitos em promover estudos sobre o fenômeno (ou a ausência do fenômeno) nos 
Estados socialistas” (Bobbio. 1976a: 6). O fi lósofo italiano escrevia isso quase qua-
renta anos após a publicação por Leon Trotsky de A revolução traída! Bobbio dizia 
estremecer quando Cerroni chamava Wright Mills de “grande sociólogo” e a Max We-
ber de “‘atento estudioso da burocracia”, “uma falta, visível a olho nu, de senso das 
proporções e um testemunho de um juízo preconcebido” (Bobbio. 1975: 29). Mas o 
que dizer de sua afi rmação de que a única análise das elites dos países socialistas teria 
sido feita por Milovan Djillas (Bobbio. 1976a: 6)? Ausência de senso das proporções? 
Idéias preconcebidas? Ou puro desconhecimento, como afi rma Marazzi?
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em grande medida devido a um conhecimento parcial e insu-
fi ciente da teoria marxista do século XX, mas não pode redu-
zir a teoria marxista da política a uma teoria da transição. 

A relação entre socialismo e democracia era, na verdade, 
o fulcro da questão e o artigo questionando a existência de 
uma teoria do Estado em Marx não fazia senão preparar o ter-
reno, defi nindo as regras do debate por meio das equivalên-
cias acima apontadas. No número seguinte da revista Mondope-
raio, Bobbio atacaria a questão com um novo artigo intitulado 
“Quali alternative alla democrazia rappresentativa?”. Segundo 
o fi lósofo italiano, todos os que queriam que “o socialismo se 
efetivasse por meio da democracia e uma vez efetivado gover-
ne democraticamente” concordariam em atribuir à democra-
cia um signifi cado preponderante: “Este signifi cado prepon-
derante é aquele segundo o qual por ‘democracia’ se entende 
um conjunto de regras (as consideradas regras do jogo) que 
consentem a mais ampla e a mais segura participação à maior 
parte dos cidadãos, seja de forma direta, seja de forma indire-
ta, nas decisões políticas” (Bobbio, 1975a: 40). 

Essa defi nição minimalista era desdobrada a seguir em 
um conjunto de procedimentos que caracterizariam o que 
denominava “democracia representativa”: voto universal e 
igual; liberdade de opinião e de organização; liberdade de 
escolha; vigência do princípio da maioria nos processos deli-
berativos; e garantia dos direitos das minorias, dentre eles, o 
de se tornarem maioria. Bobbio reconhecia que esse signifi ca-
do era restrito e que, enfatizando as regras, ou seja, os proce-
dimentos, a defi nição não dizia respeito aos fi ns da democra-
cia, e sim a meios considerados como desejáveis2. A seleção 

2 Um tratamento mais extenso da questão encontra-se em Bobbio (1984). É de se 
notar, entretanto, que no texto de 1984 o autor não inclui o voto universal como 
pressuposto da democracia, e sim a participação no processo decisório (direta ou 
indiretamente) de “um número muito elevado de membros do grupo” e restringe 
a regra da maioria para aqueles que participam do processo decisório (1984: 5). É 
pertinente a crítica de Losurdo a essa limitação da democracia: “Nessa base, não é 
mais possível distinguir entre democracia e uma oligarquia capaz de se autoperpe-
tuar, respeitando no seu interior as regras do jogo” (Losurdo, 2003: 275).
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dos procedimentos indicados tinha não apenas um caráter 
descritivo como também normativo. Era a democracia libe-
ral, pois é disso que se tratava, defi nida como a democracia 
sans phrase, o regime político que todo amante da liberdade 
individual e inimigo do despotismo deveria desejar. 

Não é exagero afi rmar que, para Bobbio, democracia era 
sinônimo de democracia liberal. O próprio fi lósofo italiano 
deixou isso sempre muito claro, afi rmando a existência de 
um único tipo efetivo de democracia: aquela que se basea-
va nos princípios do liberalismo. Em seu conhecido ensaio 
“Della liberta dei moderni comparata a quella dei posteri”, 
escrito em 1954 em resposta a um artigo de Galvano Della 
Volpe, afi rmava: “quando falo de democracia liberal falo 
daquela que é para mim a única forma de democracia efetiva, 
enquanto democracia sem outra qualifi cação, principalmente 
se entendermos ‘democracia não-liberal’, indica, a meu ver, 
uma forma de democracia aparente” (Bobbio, 1955: 178).

Sem limitação do poder estatal e divisão (separação) 
de suas funções legislativa, executiva e judiciária não have-
ria liberdade, escrevia Bobbio em 1954. Mas na polêmica de 
1975-1976 com os intelectuais do PCI, o fi lósofo italiano ia 
além. A construção de um conceito minimalista e procedi-
mental de democracia permitia construir artifi cialmente um 
paradoxo: sem democracia, não haveria socialismo, mas com 
socialismo, não haveria democracia (1976a: 18). O paradoxo 
só poderia encontrar solução no interior do sistema fi losófi co 
bobbiano por meio da exclusão do socialismo do horizonte 
utópico. O socialismo não seria apenas improvável, ele tam-
bém seria indesejável. O destino político da União Soviética e 
dos países do Leste europeu fornecia o álibi para tal:

“é necessário abordar também em profundidade o 
problema de porque onde foi realizado o socialismo 
não há democracia (pelo menos no sentido em que o 
conceito de democracia é claro e não se presta a equívocos) 
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e onde são observadas as regras do jogo democrático o 
socialismo até hoje não ocorreu e não parece ser iminente 
(a julgar pelos países que, de fato, têm a democracia há mais 
tempo que nós)” (Bobbio, 1975a: 44).

O álibi, porém, lhe permitiria não apenas rejeitar o socia-
lismo como também atribuir ao marxismo as razões da rejei-
ção. A subvalorização do problema da democracia poderia 
ocultar uma aversão à democracia por parte dos socialistas. 
Para Bobbio, a incompatibilidade entre socialismo e demo-
cracia deveria ser creditada ao fato de o marxismo ter dirigi-
do sua atenção aos problemas da revolução social e subesti-
mado a necessidade de construir um modelo de forma estatal 
diversa, um modelo “democrático e socialista”. 

Esse modelo não poderia ter como pressuposto a demo-
cracia direta, segundo Bobbio. Seja na sua forma plebisci-
tária, seja na forma assembleísta (rousseauniana) ela não 
seria alternativa tecnicamente viável para a administração 
de grandes comunidades políticas. Do mesmo modo, as 
propostas do guild socialism e dos “sovietistas” não seriam 
alternativa ao Estado parlamentar clássico. Elas proporiam 
um alargamento do controle democrático do sistema políti-
co para o sistema econômico, mas ignorariam que há direi-
tos dos cidadãos que não poderiam ser reduzidos a direitos 
dos produtores.

Por fi m, o modelo político dos “países socialistas” não 
seria aceitável para o fi lósofo italiano. Uma ditadura sociali-
zante não seria uma alternativa. Para os pensadores antigos 
e modernos (Rousseau, Babeuf e Buonarroti, inclusive), a 
ditadura revolucionária seria sempre um governo excepcio-
nal e provisório. Com Marx, Engels e Lenin, o conceito assu-
miria novo signifi cado. No sentido de ditadura de classe, 
seria sinônimo de domínio e, portanto, não diria respeito 
a uma forma provisória, mas, sim, a uma condição perma-
nente da sociedade política. Afi rmava Bobbio que essa defi -
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nição se assemelharia à defi nição clássica de governo despó-
tico. Tal afi rmação colocava-se, entretanto, em contradição 
com a teoria marxista do fi m da política, antes apontada 
pelo mesmo autor como uma das causas da inexistência de 
uma teoria marxista do Estado. Pois, se o Estado socialis-
ta é um fenômeno transitório, rapidamente superado pelo 
fi m da própria política, a ditadura do proletariado também 
seria transitória e rapidamente superada, e não permanente 
como afi rmado. 

Como indicaram de modo correto Pietro Ingrao e Fran-
co Ferraroti durante o debate, as alternativas haviam sido 
artifi cialmente limitadas a duas: ou a democracia burgue-
sa ou o despotismo stalinista (Ingrao, 1976: 7, e Ferraroti, 
1976: 3). A escolha de Bobbio é evidente: 

“A constituição republicana, com todos os seus defeitos de 
elaboração e com toda a lentidão na atuação é sempre, se 
comprada à esmagadora maioria dos regimes nos quais não 
existe uma constituição democrática ou não se tem notícia 
de uma constituição ampliada, uma trincheira avançada da 
qual não podemos recuar” (Bobbio, 1975a: 45).

O que as alternativas à democracia liberal acima dese-
nhadas teriam em comum seria uma ignorância a respeito 
da especifi cidade da política e da necessidade da eman-
cipação política para uma efetiva emancipação humana. 
Para Bobbio, no entanto, essa emancipação não implicava 
a superação da ordem política da democracia liberal e sim 
sua reafi rmação. Fiel ao método croceano, cuja dialética 
se processava sem a negação da tese, Bobbio advogava 
uma emancipação que exigiria apenas reforçar as institui-
ções políticas do presente, “emancipação esta que requer 
o desenvolvimento, a extensão, o reforço de todas as ins-
tituições das quais nasceu a democracia moderna e sua 
própria, mesmo que momentânea, suspensão não produz 
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nenhuma vantagem”, concluía (Bobbio, 1975a: 48). A solu-
ção da relação entre democracia e socialismo seria assim 
a autolimitação dos marxistas ao horizonte da democracia 
liberal.

Teoria política do reformismo
A intervenção de Bobbio em Mondoperaio tinha um alvo cla-
ro: o Partido Comunista Italiano (PCI) e seus intelectuais. 
Não era a primeira vez que o fi lósofo italiano entabulava 
esse tipo de discussão com os intelectuais do PCI. Em 1954, 
ele já havia estabelecido os termos de um debate bastante 
similar sobre a democracia, liberdade e ditadura, em uma 
série de artigos depois reunidos em Politica e cultura3, moti-
vando as respostas de Galvano Della Volpe (1954), já citada, 
e de Palmiro Togliatti, que assinava com o pseudônimo de 
Roderigo di Castiglia (1954 e 1955). Muito embora nesse 
primeiro debate Bobbio denunciasse a existência de uma 
ditadura no sentido estrito do termo na União Soviética, 
seu propósito imediato não era a reforma política desse país 
e sim garantir o compromisso do PCI com o regime liberal-
democrático italiano:

“A julgar pelo empenho com o qual o Partido Comunista 
Italiano defende das freqüentes violações, injustiças e 
ataques nossa atual Constituição que instituiu um governo 
democrático e parlamentar sobre bases liberais, pode-se 
formular a esperança de que isso seja decorrência não 
apenas, como dizem os adversários, de conveniência 
política, mas também de uma maior compreensão da 
validade funcional e da dimensão histórica deste tipo de 
regime” (Bobbio, 1954: 156).

3 Trata-se dos artigos publicados originalmente em Nuovi Argomenti: “Democrazia e 
dittatura”; “Della libertá dei moderni comparata a quella dei posteri”; e “Libertà e 
potere” (Bobbio, 1955: 148-159, 160-194 e 269-282).
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Bobbio expunha a contradição existente na política do 
PCI que afi rmava seu compromisso com as instituições libe-
ral-democráticas na Itália, ao mesmo tempo em que apoiava 
completamente os procedimentos ditatoriais do governo sovi-
ético. As intervenções de Della Volpe e Togliatti não deixam 
de ser surpreendentes se comparadas com o debate dos anos 
1970, pois elas tentavam, justamente, defender esse duplo 
compromisso. E são mais surpreendentes porque, ao fazer 
isso, afi rmam que a União Soviética era, em 1954, expressão 
de uma democracia socialista, sustentando seus argumentos 
em ninguém mais, ninguém menos que o jurista russo Andrei 
Ianuarévitch Vichinski, o tristemente célebre procurador da 
farsa judicial dos Processos de Moscou.

O contexto de 1975 era, entretanto, outro. Não apenas 
porque a maioria do PCI já não se sentia obrigada a apoiar 
completamente a União Soviética, como também porque 
seu compromisso com a democracia-liberal havia se tornado 
muito mais intenso. Nesse então, em uma conjuntura mar-
cada pelo crescimento eleitoral do PCI, tratava-se de defi nir 
até onde poderia ir esse compromisso do partido com as 
instituições da democracia liberal4. A publicação em Rinas-
cita, o jornal do PCI, de uma resposta ao artigo de Mondope-
raio, assinada por Umberto Cerroni, deu início a um debate 
que ocupou centenas de páginas em revistas e jornais italia-
nos, mobilizando algumas dezenas de autores entre 1975 e 
1976. O artigo de Cerroni não se opunha, entretanto, aos 
argumentos centrais de Bobbio. O próprio título do artigo 
“Esiste una scienza politica marxista?” e a resposta negativa 
à pergunta já indicavam a afi nidade entre ambos.

Essa primeira afi nidade não era de se estranhar, uma 
vez que Bobbio iniciava seu artigo questionando a existên-

4 Nas eleições de 1976, o PCI alcançou o índice de 34,4% dos votos, tornando-se o 
maior partido comunista do Ocidente. Para um paralelo entre o debate de 1954-
1955 e o de 1975-1976 ver Rescigno(1976).
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cia de uma teoria marxista do Estado e citando as dúvidas 
que o próprio Cerroni levantava a respeito. Entretanto, outra 
afi nidade, esta mais substancial, constitui-se. Embora Cerroni 
abordasse o problema aberto pela sua interrogação de modo 
diferente daquele de Bobbio, partilhava com este uma valo-
ração positiva dos princípios da democracia liberal:

“é necessário afi rmar que o socialismo tem o que receber 
do liberalismo, pelo menos por tudo o que diz respeito – na 
longa fase de transição – à sistemática político-jurídica da 
liberdade individual, garantia última da essencialidade do 
pluralismo político em uma sociedade evoluída” (Cerroni, 
1975: 23).

O tom e o conteúdo do debate em Mondoperaio e Rinas-
cita foram defi nidos por esses primeiros artigos. Teve início, 
assim, o que Guastini qualifi cou de uma “fatigante pantomi-
ma (na qual são, às vezes, mestres os intelectuais do PCI), 
de conceder o quanto se puder ao adversário, de mostrar-se 
o quanto for possível unânime, de ocultar o dissenso atrás 
de consensos táticos a meias” (Guastini, 1975: 186)5. Não 
é de se estranhar, portanto, que, ao longo da discussão, o 
próprio Bobbio seja criticado a destra nas páginas do Rinas-
cita por Massimo Boffa (1975), que advogava uma pesqui-
sa teórica marxista que não tivesse como meio o retorno a 
Marx, responsável, segundo afi rmava, por soluções políticas 
de tendência totalitária. Também não é de se estranhar que 
Valentino Gerratana (1976) considerasse apropriado repre-
ender Boffa por não ter interpretado de modo adequado a 
defesa que Bobbio teria feito do marxismo.

5 Cafagna em sua fi na análise das razões que levaram os intelectuais do PCI ao 
debate também utiliza o adjetivo fatigante para qualifi car o debate: “A cautela, por-
tanto, é um procedimento um pouco fatigante, comprometido, dominam todas 
estas intervenções, constringidas a se moverem em um espaço incômodo e estrei-
to” (1976: 3).
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Para compreender esse debate extremamente comple-
xo e sofi sticado, torna-se necessário partir do pressuposto 
de que esses intelectuais estão engajados em um combate 
teórico contra adversários declarados e não declarados em 
uma cena histórica determinada. É necessário, também, 
compreender o modo de operação desses intelectuais, a 
liturgia que lhes é própria e a opção política que essa litur-
gia revela e esconde ao mesmo tempo. Daí a importância de 
tratar o debate em seu conjunto, resgatando para tal tanto 
os textos publicados em Mondoperaio e Rinascita, quanto às 
vozes dissonantes que apareceram em outras publicações6.

Não é possível, portanto, discutir de modo adequado a 
pergunta inicial – “Esiste uma dottrina marxista dello Sta-
to?” – e a resposta por seu autor dada sem compreender 
que ela tinha por fi nalidade preparar o terreno para uma 
questão de caráter estratégico expressa na segunda interro-
gação: “Quali alternative alla democrazia rappresentativa?” 
Este segundo desafi o lançado tornava-se inteligível quando 
inserido na cena histórica italiana. É notável no texto de 
Bobbio a temperatura política ainda elevada do autunno 
caldo e sua irritação para com o movimento estudantil e a 
extrema-esquerda. O impulso revolucionário já estava fi can-
do para trás, mas não estava sufi cientemente distante para 
tranqüilizar um liberal moderado. Para o PCI e seus intelec-
tuais, tratava-se de tomar distância desse impulso e afi rmar 
pela enésima vez sua adesão às regras da democracia libe-
ral inscritas em seu programa, no “compromisso histórico” 
com a democracia-cristã e nos artigos e discursos de Enrico 
Berlinguer que preparavam o caminho para o advento do 
chamado eurocomunismo.

6 É revelador das opções políticas ocultadas pela liturgia que a revista Mondoperaio 
tenha reunido os textos publicados nela e em Rinascita em uma coletânea, mas 
tenha excluído os textos críticos publicados, em Critica del Diritto, Aut-Aut e outras. 
As regras do jogo democrático não valeram nessa ocasião.



Uma teoria marxista do político? O debate Bobbio trent’ anni doppo

Lua Nova, São Paulo, 70: 39-82, 2007

50

Giuseppe Vacca colocava as coisas (infelizmente) 
em seu lugar, quando afi rmava o consenso que existiria 
na esquerda com as teses do fi lósofo italiano, “excluindo 
setores extremistas negligenciáveis” (Vacca, 1976: 64)7. O 
consenso ia além do explicitado por Bobbio e chegava até 
mesmo à Constituição italiana e à possibilidade de uma 
transformação socialista de acordo com as regras do jogo 
previstas pela legislação vigente. Segundo Vacca, havia “um 
concordante reconhecimento da boa qualidade do sistema 
democrático previsto na Constituição e a convicção de sua 
substancial adequação à transformação socialista em nosso 
país” (Vacca, 1976). 

Mas ao invés de servir à transformação socialista, a “boa 
qualidade” da Constituição italiana forneceu o marco legal 
para a sistemática violação dos direitos civis e a prisão de, 
pelo menos, um dos participantes desse debate, Antonio 
Negri. A execrável aventura terrorista das Brigate Rosse per-
mitiu ao governo italiano lançar uma ofensiva contra organi-
zações de esquerda e movimentos sociais que contou com a 
anuência do PCI. Entre 1977 e 1980, o partido dirigido por 
Enrico Berlinguer apoiou a aprovação de leis que permitiam 
a interrogação de suspeitos sem a presença de advogado; a 
captura sem evidências de delito; e a detenção por 48 horas 
sem acusação formal, além da prisão por mais de dez anos 
sem julgamento (cf. Abse, 1985: 32, e Schimel, 1998). 

7 No mesmo sentido, mas sem a mesma fl euma, Ulisse reclamava do “transtorno 
dos super-revolucionários vociferantes e certas exaltações parlamentares de gru-
pos de jovens” que não compreenderiam o valor da democracia “ajudando aque-
les que se deseja abater” (1976: 25). Atacando sem nomear os “grupos de jovens”, 
Ulisse fazia um amálgama entre o terrorismo das Brigate Rosse, uma organização 
militarista desvinculada dos movimentos sociais e, até mesmo, hostil a estes, e gru-
pos que possuíam importante presença nos meios estudantis e operários e rejeita-
vam tanto os métodos dos brigadisti, como a política do PCI. Sobre os movimentos 
sociais e as organizações de esquerda do período ver Ginsborg (1998, Parte Prima, 
cap. IX e X) e Abse (1985); um tratamento mais detalhado pode ser encontrado 
em Balestrini e Moroni (2005).
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O processo judicial contra Negri nessas circunstân-
cias ganhou ares de farsa judicial. Preso juntamente com 
outros membros de Autonomia operaia no dia 7 de abril de 
1979 e acusado infundadamente pelo procurador Pietro 
Calogero, simpatizante do PCI, de ser o dirigente intelec-
tual e político das Brigate Rosse e de ter planejado e par-
ticipado do seqüestro e assassinato do líder da Democrazia 
Cristiana Aldo Moro, Negri permaneceu longo tempo na 
cadeia aguardando um processo no qual as principais 
acusações tiveram de ser retiradas devido à ausência de 
quaisquer evidências (cf. Abse, 1985: 32-33). A respeito do 
acontecido, Michel Foucault disparava em sua conhecida 
entrevista anônima ao jornal Le Monde, em abril de 1980: 
“é verdade, não estamos em um regime no qual os intelec-
tuais são enviados aos arrozais; mas, na realidade, diga-me, 
por acaso ouviu falar de um certo Toni Negri? Por acaso 
ele não está na prisão enquanto intelectual?” (1994: 105). 
O historiador Paul Ginsborg evidenciou a contradição da 
política do PCI nesse período:

“Aqui Berlinguer cometeu um de seus erros mais graves. Nos 
trinta anos de vida da República, os ativistas do PCI foram 
sempre alvos das medidas repressivas da polícia; porém, de 
1976 em diante o partido tornou-se o mais zeloso defensor 
das tradicionais medidas de leis e ordens, ao invés de estar à 
frente das campanhas pelos direitos civis” (1998: 454).

Aqui sim, depois dos anos de chumbo e da perseguição 
policial e judicial indiscriminada aos estremisti na Itália, cabe-
ria falar das duras réplicas da história.

Teoria marxista sem teoria da revolução?
Esmiuçado o debate, revelam-se suas determinações. Col-
letti havia feito antes provocação semelhante, mas com um 
impacto muito menor. Cafagna aponta três razões para a 
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diferente acolhida. Primeiro, Bobbio teria colocado na 
pauta um tema que os intelectuais do PCI estariam propen-
sos a discutir, mas que, por razões diplomáticas, preferiam 
fazê-lo a partir de uma provocação externa e não interna ao 
marxismo (como era Colletti). Segundo, a distância que o 
fi lósofo italiano manteria do marxismo criava uma situação 
cômoda para esses intelectuais, que responderiam como 
representantes dessa tradição. E, por último, tendo publica-
do seu ensaio na revista ofi cial do Partido Socialista Italiano 
(PSI), o debate era, também, uma oportunidade política de 
aproximação deste (Cafagna, 1976: 2)8.

Os intelectuais do PCI estavam desse modo livres para 
apresentar suas idéias como se fossem expressão da teoria 
marxista, quando não do próprio Marx. Em sua maioria, 
ignoraram o questionamento à existência de uma teoria 
marxista do Estado ou o trataram de modo secundário e 
ritualístico9, preferindo discutir aquilo que para eles era 
relevante: a relação entre democracia e socialismo. O pró-
prio Bobbio confessou-se surpreso com essa opção (Bobbio, 
1976a: 66). Ela expressava a nova situação política italiana 
e o lugar que o PCI almejava ocupar nela. Que o debate 
tivesse adquirido a dimensão e o rumo que adquiriu não 
desagradava ao fi losofo italiano. A recusa de uma teoria 
marxista da política (afi nal, sem teoria do Estado não há 
teoria marxista da política) não era motivada pela consta-
tação de uma incapacidade do marxismo se constituir em 
uma fi losofi a política, projetando utopicamente a república 

8 O objetivo principal do PCI não era, entretanto, a aproximação com o PSI, como 
evidenciou Abse e sim a constituição de uma aliança com a Democrazia Cristiana 
(DC). Segundo Abse: “Confrontado com a emergência de novos movimentos so-
ciais e a exaustão da centro-esquerda, ele [o PCI] optou por abandonar a tentativa 
da reconstruir a aliança com o PSI e optou, ao invés, por cortejar a própria DC” 
(1985: 21).
9 A exceção é Vacca (1976 e 1976a). Fora das páginas de Rinascitá, Viola (1976) e 
Cermignani (1976).
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socialista10. Repetidas vezes Marx recusou-se a desenhar o 
futuro comunista e Bobbio sabia disso. E é porque sabia isso 
que insistia, fazendo jus a seu assumido empirismo, a res-
peito da necessidade de discutir a relação entre democra-
cia e socialismo com base na análise da “realidade presente, 
tanto aquela dos Estados capitalistas quanto a dos Estados 
coletivistas” (Bobbio, 1975: 26). O debate real era sobre a 
política italiana e, particularmente, do PCI. 

Encontra-se, pois, equivocado Atilio Boron quando, 
em um livro com algumas instigantes indicações para a pes-
quisa em teoria política publicado há poucos anos, revisi-
ta o debate com Bobbio unicamente a partir da primeira 
intervenção deste. Ao fazer isso, empenha-se em afi rmar 
a existência de uma fi losofi a política marxista entendida 
como uma tentativa de “projetar o pensamento em busca 
da boa sociedade, ou de desenhar os contornos de uma 
nobre utopia” (Boron, 2003: 107). Mas nesse empreendi-
mento, Boron, movido pelo louvável desejo de combater a 
“capitulação do pensamento crítico e a legitimação do capi-
talismo neoliberal”, deixa de lado a teoria da revolução, jus-
tamente aquilo que era negado por Bobbio e pela maioria 
dos intelectuais do PCI naquele debate.

Se quisermos permanecer no campo do marxismo, a pro-
vocação de Guiducci faz sentido. A intervenção de Bobbio seria 
“uma ampla e como sempre aguda resposta a uma falsa ques-
tão no interior da teoria marxista”. Para Guiducci, a pergun-
ta correta seria: “Existe una teoria marxista dell’estinzione 
dello Stato?” (1975: 40). Guiducci procurava uma resposta 
a sua questão, aceitando a armadilha construída por Bob-
bio, e procurava imaginar o inimaginável: as formas insti-

10 Utilizamos a expressão fi losofi a política no sentido de uma “descrição, projeção, 
teorização da ótima república, ou, se quisermos, como a construção de um mo-
delo ideal de Estado, fundado sobre alguns postulados éticos últimos” (Bobbio, 
2000: 67). Essa não é a única defi nição nem a mais aceitável para Bobbio.
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tucionais que sucederiam o Estado capitalista. Nessa busca, 
enfatizava a existência de sistemas capilares de autogestão, 
principalmente no setor terciário, nos quais ocorreria a pro-
dução de novas relações sociais e políticas11. Era a partir das 
situações históricas prefi guradas por esses sistemas que o 
autor em questão identifi cava a possibilidade de extinção 
do Estado (1975: 43).

Tanto a interrogação como a tentativa de resposta fei-
ta por Guiducci tinham seus méritos. A teoria marxista da 
política não pode ser resumida a uma teoria da extinção 
do Estado; mas se o objetivo é pensar o futuro e, no caso, 
a superação da política – e este é, a meu ver, o horizonte 
político de uma teoria marxista da política –, é preciso ter 
em mente que esse futuro só pode ser desenhado como 
superação do presente e que, portanto, é necessário fazer 
um levantamento das contradições existentes nesse presen-
te que se quer superar. É esse o caminho seguido por Marx 
em sua crítica da economia política e o que lhe permite 
encontrar no interior do próprio processo de acumulação 
capitalista as tendências à socialização da produção, a nega-
ção dessas tendências pelo processo de apropriação privada 
que caracteriza o capitalismo e a negação da negação desse 
processo por meio da revolta “da classe trabalhadora, uma 
classe constantemente crescente em número e treinada, 
unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo 
capitalista de produção” (Marx, 1990, v. 1: 929).

Essas contradições encontram-se no núcleo do próprio 
capitalismo e é com base no levantamento delas que o futu-
ro desenhado por Marx se estabelece com as conquistas da 
era capitalista: “nomeadamente a cooperação e a posse em 

11 Guiducci (1975) ressalta as experiências dos setores de pesquisa, ensino, saúde, 
assistência, habitação, tempo livre e cultura e administração descentralizada, em 
que níveis elevados de efi ciência são obtidos em sistemas não hierárquicos, capila-
res e autogestionários.
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comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo 
próprio trabalho” (Marx, 1990, v. 1: 929). Não foi, entretan-
to, no coração do capitalismo, na produção de mercadorias 
e do processo de valorização do capital, que Guiducci pro-
curou as tendências que poderiam prefi gurar a “sociedade 
dos socialistas”, e sim em sua periferia. Ao invés de uma 
contradição, ele encontrou uma diferença capaz de se ajus-
tar mecanicamente àquilo que deveria ser negado e assu-
mir um papel complementar no processo de acumulação 
do capital. Por essa razão que em sua construção utópica da 
“sociedade dos socialistas”, Guiducci prescinde da negação 
da negação, ou seja, da própria revolução.

Não é possível, entretanto, pensar a extinção do Esta-
do, como Guiducci pretendia, sem pensar a revolução. O 
silêncio em todo o debate sobre a revolução e a teoria da 
revolução em Marx é ensurdecedor. Todo o esforço teórico, 
levado a cabo pelos intelectuais que escreviam em Rinascita 
e Mondoperaio, para pensar o socialismo e a democracia é 
feito elidindo a necessidade da revolução socialista. Foi o 
próprio Bobbio quem deu início a essa elisão no debate, 
ao identifi car duas regiões do pensamento político de Marx 
que mereceriam atenção.

Em primeiro lugar, escrevia Bobbio, Marx seria um 
autor realista, que despiria o Estado de seus atributos divi-
nos ou éticos (como em Hegel) e o consideraria como orga-
nização de força, um aparelho coercitivo a serviço de uma 
classe dominante. “Marx é realista, condivide com os escri-
tores realistas a idéia de que o Estado é o domínio da for-
ça. [...]. Que o Estado seja bom ou mau depende de quem 
tem as rédeas em mãos” (1975: 31). Em segundo lugar, para 
Marx o Estado serviria à realização de interesses que não são 
gerais, mas particulares. Com essa afi rmação, estaria coloca-
da em xeque a noção de que o Estado civil, superando o 
Estado natural, fosse a forma mais elevada de convivência 
racional entre os homens. 
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Seriam essas as contribuições de Marx a uma teoria do 
Estado e da política e não aquelas contidas em seus escri-
tos sobre a Comuna de Paris. Assim, muito embora Marx 
não tivesse escrito uma crítica da política comparável a sua 
crítica da economia, sua teoria política, afi rma o fi lósofo ita-
liano, “constitui uma etapa obrigatória na história da teoria 
do Estado moderno”(Bobbio, 1975: 31). Daí que ele con-
cluísse, em conhecida entrevista ao jornal La Repubblica, que 
“non possiamo non dirci marxisti” (Bobbio, 1976b). 

Certamente Bobbio tinha em mente duas (e outras tan-
tas) conhecidas passagens do Manifesto comunista quando esta-
belecia aquelas que seriam as contribuições de Marx. Na pri-
meira delas, afi rmavam seus autores que “o governo moder-
no não é senão um comitê que gere os negócios comuns de 
toda a classe burguesa” (Marx, 1965: 163). Na segunda pas-
sagem, diziam que “o poder político, no sentido estrito do 
termo, é o poder organizado de uma classe para a opressão 
de outra” (Marx, 1965: 183). Ao defi nir o legado de Marx à 
teoria do Estado, o fi lósofo italiano evidenciava uma leitura 
reducionista dessas passagens, localizando essa contribuição 
na relação existente entre força e interesses: o Estado como 
aparelho coercitivo a serviço da realização de interesses parti-
culares. Bobbio atribuiu desse modo a Marx “uma concepção 
instrumental do Estado” (Bobbio, 1975: 31)12.

Há entre a teoria instrumental do Estado e o reformis-
mo uma afi nidade teórica, muito embora ela não seja auto-
evidente. E é essa afi nidade o que permitia elidir o momen-
to da revolução no processo de transformação socialista. 
Em uma das intervenções de Bobbio no debate de 1954, 
essa afi nidade encontra-se explicitada. Afi rmava naquela 
ocasião o fi lósofo italiano que as instituições do Estado libe-
ral-democrático não tinham senão um caráter instrumental, 

12 Para uma exposição das teorias instrumentalistas do Estado no interior do mar-
xismo, ver Gold, Lo e Wright (1975)
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constituindo um complexo de estratagemas e expedientes 
técnico-jurídicos que poderia ser utilizado “por quem quer 
que esteja de posse dos segredos de seu mecanismo” (Bob-
bio, 1955: 153). Perante esse complexo de estratagemas e 
expedientes não caberia perguntar, afi rmava o fi lósofo ita-
liano, se seu inventor era bom ou mau, amigo ou inimigo. 
O que importava era se seu funcionamento garantiria cer-
tos valores fundamentais, como a liberdade e a segurança e 
não se esse funcionamento benefi ciaria determinadas clas-
ses sociais ou um modo de reprodução social determinado.

Quanto a essa questão, Bobbio, não tinha dúvidas: a for-
ma do regime liberal-democrático representava, devido ao 
valor de sua técnica jurídica, a forma política mais refi nada 
e mais progressiva existente. Daí considerasse importante 
que essas técnicas jurídicas não fossem concebidas como 
um fenômeno burguês, mas como um conjunto de normas 
que poderiam ser adotadas tanto pelos burgueses quanto 
pelos proletários com vista à defesa daqueles valores acima 
mencionados. No mesmo sentido apontava Furio Diaz, para 
quem era necessário atribuir “novos conteúdos àquilo que 
resta de válido das velhas fórmulas” da democracia repre-
sentativa (Diaz, 1976: 88). Segundo Bobbio:

“Que esta máquina do Estado de direito nas mãos da 
burguesia funcione egregiamente para garantir a liberdade 
e a segurança aos burgueses e menos aos proletários é algo 
indiscutivelmente verdadeiro, mas isso não tira o valor da 
máquina, a qual, acima de tudo, não é responsável pelo 
modo como é operada. Esta máquina está longe de ser 
perfeita, mas a melhor maneira de aperfeiçoá-la não é, 
certamente, destruindo-a” (Bobbio, 1955: 155).

É verdade que algumas passagens dos textos de Marx 
e Engels, dentre elas as do Manifesto, foram lidas não pou-
cas vezes como a expressão de uma concepção instrumental 
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do Estado. Até mesmo Ralph Miliband afi rmou que Marx 
e Engels “nunca abandonaram o ponto de vista de que em 
uma sociedade capitalista, o Estado era acima de tudo o 
instrumento coercitivo de uma classe dominante, ela própria 
defi nida em termos de sua propriedade e controle sobre 
os meios de produção” (Miliband, 1973: 7 – grifos meus). 
Entretanto, Marx e Engels fi zeram referência ao Estado 
como um instrumento, máquina ou meio sempre de modo 
metafórico, complexifi cando a metáfora, a seguir, por meio 
da análise histórica concreta. O uso da metáfora do Estado 
como instrumento em A guerra civil na França ajuda a escla-
recer a questão em um sentido oposto àquele de Bobbio. 
Não escolho discutir esse texto de modo ocasional. O faço 
porque ele permite, em primeiro lugar, discutir uma supos-
ta concepção instrumental do Estado e, em segundo lugar, 
porque era esse o texto referido quando se falava “daquelas 
vinte páginas” que sustentariam o princípio de autoridade 
(Bobbio, 1975).

Escrevia Marx naquele texto que em “presença da ame-
aça de uma sublevação do proletariado, a classe possuidora 
(classe possédente) unida utiliza nesse momento o poder de 
Estado sem consideração e com ostentação como a máquina 
de guerra nacional do capital contra o trabalho” (Marx, 1968: 
61 – grifos meus). Chamo a atenção para o fato de Marx 
utilizar a metáfora do instrumento (“máquina”) para referir-
se tanto à função repressiva do Estado como a seu papel na 
manutenção das relações sociais capitalistas. E é por essa 
razão que cuidadosamente escreve capital e trabalho e não, 
simplesmente, capitalistas e trabalhadores, afastando, desse 
modo, a possibilidade de uma leitura reducionista que iden-
tifi casse no Estado o instrumento direto e passivo de realiza-
ção dos interesses imediatos de burgueses particulares. 

Marx não reduzia a metáfora do instrumento a uma 
explicação do fundamento do poder político. Em suas 
análises históricas concretas a investigação sobre esse fun-
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damento é completada por uma pesquisa das formas e dos 
meios de realização desse poder13. A metáfora instrumental 
pode ser enriquecida se pensarmos a máquina estatal como 
aquilo que uma máquina é, segundo Marx, em O capital:

“toda máquina plenamente desenvolvida consiste em três 
diferentes partes essenciais: o motor, o mecanismo de 
transmissão e, fi nalmente, a ferramenta ou a máquina de 
trabalho. […] Essas duas partes do conjunto do mecanismo 
[o motor e o mecanismo de transmissão] existem apenas 
para colocar em movimento a ferramenta de trabalho; 
usando esse movimento a ferramenta de trabalho toma o 
objeto do trabalho e o modifi ca como desejar” (Marx, 1990, 
v. 1: 494).

Como máquina de dominação, o Estado é dotado de 
ferramentas institucionais – “exército permanente, polícia, 
burocracia, clero e magistratura “ – criadas “de acordo com 
um plano de divisão sistemática e hierárquica de trabalho” 
(Marx, 1968: 60). O processo histórico de constituição des-
sas ferramentas institucionais e os modos de realização da 
dominação de classe por meio delas são tema de A guerra 
civil na França. Primeiro, escreve Marx, durante a monar-
quia absoluta, esse desenvolvimento encontrava-se entra-
vado “por todo tipo de escombros medievais, prerrogati-
vas senhoriais e de nobres, privilégios locais, monopólios 
municipais e corporativos e Constituições provinciais” 
(Marx, 1968: 60). Depois, com a Revolução Francesa de 
1789, esses entraves foram destruídos e o governo foi subor-

13 Não é admissível a idéia de que Marx e Engels, convencidos de que a esfera da 
política fosse aquela da força, tivessem se colocado apenas o problema do sujeito his-
tórico dessa força “e não aquele dos diversos modos como essa força pode ser exerci-
tada”, como afi rma Viola (1976: 334). A guerra civil na França e O 18 Brumário de Luís 
Bonaparte são justamente uma análise dos meios de exercício do poder político.
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dinado ao parlamento, por meio do qual essa máquina capi-
talista fi cou sob o controle direto das “classes possédantes”, 
tornando-se, ao mesmo tempo, terreno do confl ito entre as 
diferentes frações dessas classes (Marx, 1968: 61). 

Entretanto, o controle direto pelas “classes possédantes” 
não era, ainda, o controle direto da burguesia. Marx 
descreveu, desse modo, o processo histórico no qual a bur-
guesia assumiu o controle do aparelho de um Estado que já 
era capitalista. Esse processo era, por um lado, o desenvolvi-
mento histórico do próprio modo de produção capitalista 
e do processo de subsunção do trabalho ao capital, e, por 
outro, o desenvolvimento histórico do antagonismo social. 
Assim, segundo Marx:

“À medida em que os progressos da indústria moderna 
desenvolviam, ampliavam e intensifi cavam o antagonismo 
de classe entre o capital e o trabalho, o poder do Estado 
assumiu cada vez mais a característica de um poder público 
organizado com a fi nalidade de escravização social, de um 
aparelho de dominação de uma classe” (Marx, 1968: 60 
– grifos meus).

O antagonismo explicitado era, novamente, o que 
opunha “o capital e o trabalho”. Tendo como fundamento o 
desenvolvimento desse antagonismo e da própria sociedade 
capitalista, o Estado pôde se constituir como um aparelho 
de dominação de “uma classe” específi ca, a burguesia, e não 
de qualquer classe. Mas foi apenas com a revolução de 1830 
que ocorreu a transferência “do governo dos proprietários 
fundiários aos capitalistas” (Marx, 1968: 61). Após a Revolu-
ção de Junho de 1848, porém, essa burguesia foi obrigada 
a partilhar o poder com “todas as frações e facções rivais da 
classe dos apropriadores em seu antagonismo, agora aberta-
mente declarado, contra as classes dos produtores” (Marx, 
1968: 61). E fi nalmente, com o golpe de Luís Bonaparte e 
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o Império, o Estado se colocava aparentemente acima da 
sociedade. Era esta “a única forma de governo possível, em 
uma época na qual a burguesia já havia perdido – e a clas-
se operária ainda não havia adquirido – a capacidade de 
governar a nação” (Marx, 1968: 62).

Apesar de colocar-se acima da sociedade e de repre-
sentar “os pequenos camponeses” (Cf. Marx, 1994: 532), 
o regime imperial na França era, segundo Marx, “a últi-
ma forma do poder de Estado que a sociedade burguesa 
nascente havia criado como o meio de sua própria eman-
cipação do feudalismo e que a sociedade burguesa che-
gando a seu pleno desenvolvimento fi nalmente transfor-
mou em um meio de subjugar o trabalho ao capital” (Marx, 
1968: 62 – grifos meus). Um meio, uma máquina, que não 
era colocada em movimento, entretanto, diretamente pela 
burguesia e que muitas vezes o era contra ela, mas nem 
por isso suas ferramentas institucionais deixavam “de sub-
jugar o trabalho ao capital”. O que leva Marx a concluir 
que “a classe operária não pode se contentar em apossar-se 
do aparelho de Estado tal como se apresenta e de fazê-lo 
funcionar para seus próprios fi ns” (Marx, 1968: 59). Não 
bastava, portanto, mudar apenas o motor e o mecanismo 
de transmissão da máquina. Para que esta cumprisse outra 
função eram necessárias ferramentas novas.

A descrição feita por Marx do desenvolvimento histórico 
do Estado francês revelou que, sob um mesmo fundamento 
de classe, este pôde assumir uma multiplicidade de formas 
determinadas pela relação de forças entre as classes. Assim, 
embora certas passagens da obra de Marx e Engels tenham 
sido lidas de modo instrumental seu sentido mais forte apon-
ta para outra direção. Em primeiro lugar, elas permitem 
pensar o Estado no processo de produção e reprodução do 
capital. Somente essa reprodução de relações sociais capi-
talistas, ou seja, da exploração do trabalho assalariado – a 
“escravização social” –, pode constituir o negócio comum 
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de toda a burguesia. Em segundo lugar, permitem pensar os 
confl itos sociais no processo de produção e reprodução da 
dominação – “o antagonismo de classe entre o trabalho e o 
capital”. O fundamento da teoria do Estado e da política de 
Marx pode ser encontrado, portanto, na articulação entre 
a reprodução política das relações sociais e a reprodução 
social das relações políticas. 

Se esse é o fundamento do poder político, então não 
basta mudar “quem tem as rédeas em mãos”, deixando 
intactas as relações entre domínio de classe e reprodução 
social. Marx e Engels insistem, no Manifesto comunista, na 
necessidade de uma revolução social que desse início a 
um período de transição no qual seriam destruídas as anti-
gas relações de produção, de modo que fossem superadas 
as condições de existência dos antagonismos sociais, as 
próprias classes e, portanto, a dominação de classe, ou seja, 
a política. Com o desaparecimento dos antagonismos de 
classe “o poder público perderá seu caráter político” (Marx, 
1965: 182). Afi rmava Marx a esse respeito em seus artigos 
publicados no Vorwärts:

“A revolução como tal – a derrubada do poder estabelecido 
e a dissolução das antigas condições – é um ato político. Ou, 
sem revolução o socialismo não pode tornar-se realidade. 
Este ato político é necessário na medida em que há a 
necessidade de destruir e de dissolver. Mas lá onde começa 
sua atividade organizativa, lá onde se manifesta seu próprio 
objetivo, sua alma, o socialismo rejeita seu envoltório 
político” (Marx, 1982: 418).

A revolução é, desse modo, o primeiro ato da extinção 
do Estado e, portanto, da negação da política. O programa 
do comunismo é, assim, um programa político da emanci-
pação social. Ele se resume, segundo Marx, na:
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“declaração da revolução em permanência, a ditadura de classe 
do proletariado como ponto de transição para a abolição das 
diferenças de classes tout court, para a abolição de todas as 
relações de produção, para a derrubada de todas as idéias 
que nasceram dessas relações sociais” (Marx, 1994: 324).

A defi nição é dura e pode chocar espíritos dóceis. Essa 
era a intenção de Marx quando redigiu essa defi nição e 
a inscreveu em A luta de classes na França, estabelecendo 
por meio dela a distância que separava “o socialismo bur-
guês”, que não pretendia, senão, derrubar a dominação da 
aristocracia fi nanceira e libertar a indústria e o comércio 
dos entraves ao seu desenvolvimento, “do socialismo revo-
lucionário”, que não pretendia, senão, a emancipação do 
proletariado. O respeito às regras do jogo era o que sepa-
rava uns dos outros. É apenas por meio da revolução que 
os potenciais emancipatórios de uma democracia socialista 
presentes no interior do capitalismo poderiam se desenvol-
ver. Onde podem ser encontrados esses potenciais? Eles só 
podem ser encontrados nas lutas que as classes subalternas 
levam a cabo no interior do capitalismo e contra ele. Se as 
tendências a um modo de produção pós-capitalista devem 
ser procuradas no interior do processo de produção capita-
lista, as tendências a uma política pós-capitalista devem ser 
procuradas na permanente revolta das classes subalternas 
dentro e fora desse processo.

A questão que movia Bobbio não dizia respeito, entre-
tanto, à extinção do Estado, tema por ele considerado 
“ottocentesco per eccellenza” (Bobbio, 1975: 26). É possí-
vel, entretanto, questionar a legitimidade intelectual de tal 
procedimento que impõe ao marxismo uma problemática 
que lhe é alheia para logo a seguir fechar, sem argumento 
algum a não ser uma boutade, a única porta que lhe permi-
tiria responder a questão no interior de sua própria proble-
mática. De modo pertinente, Pompeo Farconi alertava que 
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a extinção do Estado constituía dimensão imprescindível da 
doutrina de Marx, uma exigência da pesquisa realista sobre 
a realidade estatal (1976: 15).

É por meio dessa manobra argumentativa que Bobbio 
encaminha sua verdadeira questão: a teoria marxista pode 
acomodar em seu interior a defesa das regras e dos valores 
da democracia liberal? A recusa que o fi lósofo italiano pro-
movia da teoria marxista do Estado encontrava-se amparada 
na impossibilidade de o socialismo assimilar as regras da 
democracia liberal como o horizonte político desejável e o 
que ele exigia dos socialistas e comunistas italianos era que 
fossem capazes de incorporar essas regras sob a forma de 
valores universais.

Igualdade aparente e desigualdade real
Embora Bobbio insistisse em afi rmar uma concepção mini-
malista e procedimental de democracia, foi sobre valores, e 
não sobre as regras do jogo, que boa parte do debate girou, 
como alertaram de modo apropriado Guastini (1975: 186) 
e Viola (1976: 324). A liberdade individual, a igualdade jurí-
dica e a democracia parlamentar-representativa eram, para 
boa parte daqueles que ocuparam as páginas de Rinascita e 
Mondoperaio, valores universais que não eram em si demons-
trados, mas simplesmente assumidos como pressupostos. O 
argumento que sustentava a universalização desses valores 
pode ser encontrado em Cerroni, que denunciava oposição 
entre liberdades formais e políticas e liberdades reais ou sociais, 
e, conseqüentemente, entre democracia política e democracia 
socialista.

Essa contraposição deveria ser creditada, segundo 
Cerroni, a um reducionismo economicista que, focado 
nas transformações na esfera da produção, teria como 
conseqüência um reducionismo político-programático. 
Esse reducionismo impediria de perceber que a democra-
cia política seria uma conquista do movimento operário e 
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socialista e que não faria sentido, portanto, a contraposi-
ção entre as formas de liberdade e de democracia acima 
enunciadas. No mesmo sentido, Occchetto afi rmava “os 
valores permanentes [da democracia] e o próprio caráter 
de conquista e objetivo do movimento operário” (1976: 7), 
enquanto para Signorili, “a reconstrução da democracia é 
o dever histórico da classe operária na Itália, com formas e 
conteúdos tais a ponto de já representar a transição para a 
democracia socialista” (1976: 29). Essa continuidade entre 
democracia liberal e as formas políticas do socialismo era 
defendida por Cerroni, para quem a democracia socialista 
não seria senão a democracia política estendida. Sua con-
clusão é cristalina:

“na Itália a democracia política se defende e se expande 
graças ao movimento socialista; [...] o movimento socialista, 
em sua batalha anticapitalista, deve necessariamente 
desenvolver uma batalha antifascista e de promoção da 
democracia política. Mas isso signifi ca, também, que se 
coloca a necessidade de substituir o capitalismo se se deseja 
fazer avançar a democracia e a possibilidade de fazer avançar 
o socialismo com a democracia” (Cerroni, 1975: 21).

Avançar o socialismo com a democracia signifi cava a 
adesão dos socialistas àquelas regras do jogo defi nidas ante-
riormente, ou seja, a afi rmação de uma via parlamentar ao 
socialismo. A operação teórica que permitiria àqueles que 
escreviam nas páginas de Rinascita e Mondoperaio a aproxi-
mação aos valores da democracia liberal era o esvaziamento 
dos fundamentos sociais da democracia e de socialismo. A qua-
lifi cação do conceito de democracia por parte desses inte-
lectuais dizia sempre respeito às modalidades desejadas de 
participação. A democracia era, assim, representativa (Bob-
bio, 1975a; Settembrini, 1975), direta (Guiducci, 1975), de 
massas (Ingrao, 1976), organizada (Vacca, 1976) ou mista 
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(Ochetto, 1976). Mas pouco ou nada era dito a respeito de 
seu fundamento social. O conceito de socialismo, por sua 
vez, remetia aos fi ns desejados. O socialismo era, assim, jus-
to, harmônico e racional (cf. Rescigno, 1976). Mas nada era 
dito do modo de produção que ele deveria caracterizar. 

A contraposição que Bobbio fazia entre as formas 
representativas e diretas da participação lhe permitia colo-
car o debate em um terreno favorável. Era favorável porque 
o adjetivo “direta” que seguia o substantivo “democracia” 
permitia reduzir a discussão às modalidades de participa-
ção, contrapondo à democracia representativa uma alter-
nativa que partilhava com esta um referencial individualista 
próprio do liberalismo, como alertou Antonio Negri (1976: 
47), ao mesmo tempo em que, limitando a qualifi cação às 
modalidades de participação, afastava a necessidade de defi -
nir a fonte do poder político. 

Sem essa defi nição, o que restava dos conceitos de demo-
cracia e socialismo eram valores aos quais os indivíduos pode-
riam aderir. Transformados em valores, esses conceitos dei-
xavam de expressar realidades historicamente determinadas 
e passavam a cumprir a função de códigos de identifi cação 
de sujeitos políticos. Ser democrata ou socialista, o que para 
esses intelectuais era ou deveria ser a mesma coisa, signifi ca-
va, desse modo, partilhar certos valores universais: os valores 
da liberdade individual, protegidos pelos valores da igualda-
de jurídica. É o que explicitou, por exemplo, Ruffolo, ao afi r-
mar que o ideal democrático se identifi cava com “três valores 
fundamentais: a igualdade, a liberdade e o autogoverno.” Se 
estes valores são essenciais, continuava esse autor, e não são 
redutíveis à função da democracia, então “desaparece, pelo 
menos quanto aos fi ns, toda diferença entre democracia e 
socialismo” (Ruffolo, 1976: 69).

Ora, a determinação da democracia e do socialis-
mo pelos valores que encerrariam é justamente a opera-
ção teórica denunciada por Marx e Engels em A ideologia 
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alemã. Ao invés de considerar o liberalismo a partir dos 
interesses reais que determinaram seu surgimento, “os 
ideólogos alemães” do século XIX e os italianos do século 
XX transformavam seu conteúdo em “fi losofi a, em puras 
determinações conceituais”, apresentando-se, assim “como 
pura exaltação, como pura ideologia sobre o liberalismo 
real” (Marx, 1982: 1.164).

Tais valores, não são, senão, aqueles que moviam a 
crítica marxiana da política desde os artigos publicados 
nos Deutsch-Französische Jahrbücher e cujo eco encontramos 
ao longo de suas obras da maturidade. São os valores que 
se consolidaram no século XIX em uma ideologia liberal 
que afi rmava, ao mesmo tempo, a liberdade individual e 
a desigualdade social. A idéia de liberdade individual era, 
pelo menos desde Locke, ou seja, desde os primórdios do 
liberalismo, inseparável da idéia de propriedade privada, 
considerada como um direito natural equiparável ao direito 
à vida e à saúde14. O portador dessa liberdade era sempre 
um indivíduo proprietário que agiria de modo racional e 
independentemente dos demais. 

Historicamente, essa liberdade do indivíduo (ou liber-
dade civil) assumiu a forma de um conceito negativo que a 
caracteriza como a ausência de impedimentos ou de coer-
ção à ação do indivíduo. Já em Hobbes que, embora não 
possa ser identifi cado com a tradição liberal, contribuiu 
para a formulação desse conceito, encontramos a idéia de 
que por liberdade “é entendida, de acordo com a signifi ca-
ção própria da palavra, a ausência de impedimentos exter-
nos” (Hobbes, 1981: 189). O usufruto pleno dessa condição 

14 “O Estado de Natureza tem uma Lei de natureza para governá-lo, a qual obriga 
cada um: e a razão, a qual é essa lei, ensina a todos os que a consultem que, sen-
do todos iguais e independentes ninguém deverá prejudicar outro em sua Vida, 
Saúde, Liberdade ou Posses” (Locke. 1988, II, § 6: 271). Para Locke a propriedade 
consistia no direito à vida, à liberdade e aos bens (Locke, 1988, II, § 87: 323; § 123: 
350; e § 173: 383).
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ocorreria apenas em um Estado de natureza, enquanto na 
sociedade civil, esclarecia Hobbes, essa liberdade se encon-
traria restrita a todos os tipos de ações “permitidas pela lei” 
(Hobbes, 1981: 264). No mesmo sentido, afi rmava Locke 
que a liberdade do homem em sociedade não poderia sig-
nifi car que cada um fi zesse o que lhe aprouvesse: “Liber-
dade dos homens sob o Governo consiste em viver segundo 
uma regra permanente, comum a todos nessa sociedade e 
elaborada pelo Poder Legislativo nela erigido; uma Liber-
dade para seguir minha própria Vontade em todas as coi-
sas nas quais a regra não prescreve; e não estar sujeito à 
vontade arbitrária de outro homem, inconstante, incerta e 
desconhecida” (Locke, 1988, § 22: 284).

Enquanto para Hobbes o poder de prescrever regras per-
tenceria de modo ilimitado e inalienável ao soberano, para 
Locke essa função caberia de modo limitado e intransferível 
ao poder legislativo, que deveria imprimir em suas leis um 
caráter universal, visando ao bem do povo e à preservação da 
propriedade. Aparece claramente em Locke, pois, a idéia de 
que o poder político não pode ameaçar a liberdade indivi-
dual e que, ao fazê-lo, perderia seu próprio caráter de poder 
político: “Poder Absoluto Arbitrário, ou o governo sem leis 
estabelecidas e fi xas nunca serão compatíveis com os fi ns da 
Sociedade e do Governo, pois os Homens não abandonariam 
a liberdade do estado de natureza para submeter-se senão 
para preservar suas vidas” (Locke, 1988, § 137: 359).

A idéia de que a liberdade individual deveria ser protegi-
da das ameaças provenientes de um poder absoluto, seja ele 
o poder de um indivíduo seja o de uma coletividade, encon-
traria seu desenvolvimento no liberalismo pós-revolucioná-
rio do século XIX. A tirania da maioria havia se transforma-
do no fantasma a ser esconjurado. Benjamin Constant, por 
exemplo, dirigia sua crítica à idéia de uma soberania popu-
lar ilimitada, capaz de ameaçar a própria liberdade. A con-
cepção de um poder ilimitado dessa soberania estaria assen-
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tada no erro de considerar que a sociedade possuiria sobre 
seus membros um poder sem limites. Afi rmava Constant em 
seus Principes de politique que existiria, entretanto, “uma par-
te da existência humana que, necessariamente, permanece 
individual e independente e que está, de direito, fora de 
toda competência social” (Constant, 1997: 312-313). Desse 
modo, “a soberania existe apenas de uma maneira limitada 
e relativa. No momento em que começa e independência 
e a existência individual, se interrompe a jurisdição dessa 
soberania” (Constant, 1997: 313).

O argumento era claramente anti-rousseauniano ou, 
pelo menos, contrário à leitura jacobina de Du contrat social, 
e, nesse sentido, similar àquele desenvolvido posteriormente 
por Bobbio. A afi rmação de que seria necessária “a alienação 
total de cada associado com todos os seus direitos a toda a 
comunidade” (Rousseau, 2004: 182) era para Constant into-
lerável. Igual oposição recebia a idéia hobbesiana de cons-
tituição de um poder por meio da transferência, por parte 
dos indivíduos, de “toda sua força e poder a um Homem, ou 
a uma Assembléia de homens, que possa reduzir suas diver-
sas Vontades, por pluralidade de votos, a uma só Vontade” 
(Hobbes, 1985: 227). As atribuições do soberano não seriam 
nem absolutas nem arbitrárias para Constant:

“Os cidadãos possuem os direitos individuais independentes 
de toda autoridade social ou política, e toda autoridade que 
viola esses direitos torna-se ilegítima. Os direitos do cidadão 
são a liberdade individual, a liberdade religiosa, a liberdade 
de opinião, na qual está incluída sua publicidade, o desfrute 
da propriedade, a garantia contra todo ato arbitrário. 
Nenhuma autoridade pode prejudicar esses direitos sem 
rasgar seu próprio título” (Constant, 1997: 317).

Merece destaque o lugar atribuído por Constant ao 
direito de propriedade. Para Constant, a propriedade não 
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seria anterior à sociedade. Sem as garantias que apenas a 
associação poderia dar, o direito de propriedade seria o 
direito do primeiro ocupante, um direito da força, por-
tanto. Mas propriedade seria condição da prosperidade da 
sociedade. O gozo de cada um dos membros da socieda-
de, garantido pela propriedade individual, faria com que a 
sociedade prosperasse. Sem a propriedade, escrevia Cons-
tant, “a espécie humana permaneceria estacionária e no 
grau mais bruto e selvagem de sua existência” (Constant, 
1997: 443). E ecoando temas dos quais havia tomado conhe-
cimento durante sua estadia em Edimburgo, concluía: “a 
abolição da propriedade seria destrutiva para a divisão do 
trabalho, base do aperfeiçoamento em todas as artes e ciên-
cias” (Constant, 1997: 443). Proteger a propriedade seria 
essencial porque signifi caria proteger a liberdade do pro-
prietário: “esta liberdade é, com efeito, o fi m de toda asso-
ciação humana; sobre ela se apóia a moral pública e priva-
da: sobre ela repousam os cálculos da indústria, sem ela não 
haveria nem paz, nem dignidade, nem felicidade para os 
homens” (Constant, 1997: 483). 

Mas a liberdade à qual Constant fazia referência não 
era a liberdade política dos antigos, e sim a liberdade indi-
vidual dos modernos. A distinção e separação que Constant 
realizava entre a liberdade dos antigos e aquela dos moder-
nos era perfeitamente simétrica à que a Revolução Francesa 
de 1789 havia feito entre os direitos do citoyen e aqueles do 
Homme. Para Marx, em A questão judaica, esse homme não era 
senão o membro da sociedade civil burguesa. Seus direitos 
eram “os direitos do membro da sociedade civil, quer dizer, 
do homem egoísta, do homem separado do homem e da 
comunidade”. Como membro da sociedade civil burguesa, 
sua condição humana era determinada pela sua condição 
de proprietário: “a aplicação prática do direito do homem 
à liberdade é o direito do homem à propriedade privada” 
(Marx, 1982: 366).
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Ao proclamar a propriedade um direito humano, a Revo-
lução Francesa “atribuiu à propriedade privada uma aparên-
cia liberal” (Marx, 1982: 1.176). Mas o que é esse direito de 
propriedade? Não é senão “o direito de usufruir de sua for-
tuna e de dispor à son gré, sem se importar com o próximo, 
independentemente da sociedade”. Que o indivíduo agindo 
como “mônada isolada e retraída sobre si própria” possa “dis-
por à son gré de acordo unicamente com seu interesse pesso-
al: este é o fundamento da sociedade civil burguesa” (Marx, 
1982: 367). Em A ideologia alemã, Marx e Engels apontaram a 
dupla relação na qual se estabelece esse jus utendi e abutendi 
que normatiza a relação do indivíduo com sua propriedade 
(Marx, 1982: 1.110). Por um lado, esse direito expressa o 
fato de que propriedade privada se encontra completamente 
independente da comunidade, por outro, ele expressa a ilu-
são de que essa propriedade descansa exclusivamente sobre 
a vontade privada do indivíduo egoísta. 

Este nexo ilusório estabelecido entre a propriedade pri-
vada e a vontade do indivíduo é o que permite que essa 
propriedade, por defi nição um objeto extracorpóreo, possa 
aparecer como parte constitutiva da esfera individual. Trata-
se, assim, de um indivíduo ampliado. Nenhum dos direitos 
individuais afi rmados pela Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, de 26 de agosto de 1789, ou pela Constituição 
jacobina de 1793, ia além desse homem egoísta e amplia-
do que caracterizava a sociedade civil burguesa. A própria 
sociabilidade humana nasceria na sociedade civil e seria 
garantida exclusivamente pela “necessidade natural, o care-
cimento e o interesse privado, a conservação de sua pro-
priedade e de sua pessoa egoísta” (Marx, 1982: 368)15. Se 

15 Adam Smith expôs esse princípio de modo clássico em A riqueza das nações: “Não 
é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos 
nosso jantar, mas de sua consideração para com seu próprio interesse. Dirigimo-
nos não à sua humanidade, mas à sua auto-estima, e nunca lhes falamos de nossas 
necessidades, mas de suas próprias vantagens” (Smith, 1981, v. I: 26. Ver, tb., sua 
metáfora da “mão invisível”: 455-456).
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para Hobbes a sociedade política seria a garantia da vida 
em sociedade, para o liberalismo seria a ação dos indivíduos 
movidos por seus próprios interesses que a promoveria. 

Para o liberalismo clássico, o bourgeois era a verdade do 
citoyen (Marx, 1982: 1.161). A liberdade estava, desse modo, 
vinculada à condição de proprietário, único em condição de 
exercê-la efetivamente. A liberdade pessoal “só existe para 
os indivíduos moldados pelas condições da classe dominan-
te e para aqueles que pertencem a essa classe”, afi rmava 
Marx em A ideologia alemã (1982: 1.111-1.112). Constituída 
a partir dessa liberdade, a igualdade jurídica entre todos os 
indivíduos permitia a formação, apenas, de uma comuni-
dade aparente na qual o homem era “o membro imaginá-
rio de uma soberania ilusória” por meio da qual uma classe 
exercia seu domínio sobre a outra (Marx, 1982: 257). 

É na esfera da circulação de mercadorias, na qual os 
homens agem como simples indivíduos privados, que essa 
comunidade encontra seu suporte material. Nela todo indiví-
duo aparece como proprietário livre de, ao menos, uma mer-
cadoria e disposto a trocá-la pelo seu equivalente, escrevia 
Marx em O capital (1990, v. I: 280). Trabalhador, proprietá-
rio de sua força de trabalho, e capitalista, proprietário dos 
meios de produção; camponês, proprietário do produto de 
seu próprio trabalho, e latifundiário, proprietário da terra; 
industrial, proprietário da fábrica, e banqueiro, proprietário 
do dinheiro; no mercado, eles não são diferentes. Todos se 
apresentam na esfera da circulação como iguais permutando 
entre si valores iguais. O contrato entre indivíduos livres e 
iguais perante a lei é a forma jurídica que assume esse ato. 

Essa igualdade aparente se desfaz na esfera da produ-
ção de mercadorias. Nela a assimetria das relações sociais 
aparece de modo inequívoco. Não há mais iguais permu-
tando entre si. O capitalista permanece proprietário de seus 
meios de produção, mas a força de trabalho do trabalhador, 
agora, também lhe pertence. Na esfera da circulação, a úni-
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ca autoridade conhecida é a da concorrência, a coação que 
exerce sobre os indivíduos isolados, a pressão de seus mútu-
os interesses. No regime capitalista de produção, a autori-
dade do capital é verdadeira condição de produção. “Que o 
capitalista possa comandar no terreno da produção é agora 
tão indispensável quanto o comando do general no campo 
de batalha” (Marx, 1990, v. I: 448). A forma dessa autorida-
de é “puramente despótica” (Marx, 1990: 450), revelando o 
antagonismo existente no próprio processo de produção e 
reprodução social.

Assim como é a produção de mercadorias que deter-
mina a circulação destas, no processo de reprodução, é a 
desigualdade social que determina a igualdade formal e a 
liberdade individual. A restrição da liberdade à esfera do 
indivíduo isolado pressupõe, portanto, a manutenção da 
assimetria e do antagonismo sociais que a fundam. E, por 
sua, vez, a manutenção dessa assimetria e desse antagonis-
mo exige um indivíduo formalmente livre. A condição para 
que a ditadura de classe da burguesia “possa exercer-se por 
meio de uma igualdade formal de todos, inclusive dos pro-
letários”, como afi rma Cerroni (1976: 21), é que a divisão 
do trabalho e o despotismo fabril continuem existindo. Era 
justamente essa assimetria e esse antagonismo social, sob a 
qual se funda a liberdade individual, que Cerroni esquecia 
quando defendia que “a ditadura do proletariado seja exer-
cida por meio da igualdade formal de todos, inclusive dos 
não-proletários e dos próprios burgueses” (1975: 21). Pois 
tal afi rmação, conforme ressaltou Rescigno, só poderia sig-
nifi car que o proletariado, como classe dominante, deveria 
construir o socialismo preservando o direito de proprie-
dade e o despotismo fabril (e é por isso que os burgueses 
continuariam sendo burgueses), bem como todos os direi-
tos políticos da burguesia, inclusive o de utilizar seu poder 
econômico para tornar-se novamente dominante por meio 
das regras do jogo preconizadas por Bobbio (1976: 41). 
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Ruffolo não estava muito aquém de Cerroni quando 
propunha como base para uma estratégia de transição, refu-
tando “as rupturas históricas e miraculosas”, uma gestão da 
“crise do capitalismo de uma maneira não capitalista, diri-
gindo-se para a uma sociedade socialista” por meio de um 
“compromisso histórico com o capitalismo nacional e inter-
nacional” que permitisse, por um lado, “as condições míni-
mas de produtividade do sistema capitalista” e, de outro, as 
condições para a “aquisição de uma forte base de consenti-
mento popular”. Para tal, concluía o autor, seria necessária 
“uma política de austeridade igualitária: uma rigorosa disci-
plina dos consumos e uma ampla redistribuição de rendas” 
(Ruffolo, 1976: 76-77). A missão histórica do socialismo era 
reduzida, assim, à superação capitalista da crise do capita-
lismo por meio da construção de sua base popular. Uma 
transição do capitalismo para o capitalismo.

Essa posição não era estranha ao próprio PCI. Em entre-
vista ao jornal Corriere della Sera, o líder comunista Giorgio 
Napolitano afi rmava, na ocasião, que seu partido não pre-
tendia repetir uma “experiência de estatização total” e que 
considerava importante “a) a sobrevivência da propriedade 
privada em certos setores; b) uma liberdade e competitivi-
dade de iniciativa seja pelas empresas públicas, seja pelas 
empresas privadas, no quadro de uma direção planifi cada 
da economia” (apud Ulisse, 1976: 25). Mas essa política não 
seria, para Napolitano, uma “estratégia de transição”; ela 
era a realização do próprio socialismo.

De modo extremado, a “transição” proposta por Ruffulo 
e o “socialismo” de Napolitano expressam o caráter ilusó-
rio do socialismo ao qual seria possível chegar mediante as 
regras do jogo. A condição para a realização da igualdade 
jurídica, ou seja, para a incorporação dos trabalhadores à 
esfera do direito e do Estado é que eles o façam como cida-
dãos despidos de sua condição de produtores, ou seja, que 
o façam como indivíduos atomizados, abandonando sua 
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condição antagônica comum. A identidade real existente 
entre os indivíduos, aquela que faz deles membros de uma 
comunidade de produtores, dissolve-se em uma identidade 
aparente que faz deles cidadãos de uma comunidade de 
indivíduos. As regras do jogo preconizadas por Bobbio e 
aceitas por Cerroni não fazem senão limitar a participação 
política aos indivíduos isolados, aos cidadãos de uma comu-
nidade ilusória. Uma participação que é cada vez menor e 
mais inefi caz, como alertou recentemente Losurdo (2004).

A superação da comunidade aparente e a realização de 
uma comunidade real, o comunismo, só podem ocorrer por 
meio da superação da igualdade aparente que se manifesta 
na esfera do mercado e da desigualdade real que se afi rma 
na esfera da produção. A emancipação social tem início 
como emancipação política, mas a emancipação política só 
se realiza plenamente com a emancipação social. O fi m da 
dominação capitalista só pode ocorrer com o fi m do despotis-
mo fabril e das relações sociais capitalistas. Era esta unidade 
dialética entre o político e o social que escapava a Bobbio. 

Conclusão
Se repetíssemos a pergunta feita por Bobbio trinta anos 
atrás, mas tendo por alvo os participantes do debate, seria 
forçoso reconhecer que não possuíam uma teoria marxis-
ta da política e que se moviam livremente no campo teóri-
co da democracia liberal. Ou seja, eram incapazes, em sua 
maioria, de construir uma teoria “diversa e antagonista com 
relação à teoria constitucionalista do Estado capitalista”, 
como apontava Negri na ocasião (1976: 35)16. O aparente 
consenso da maioria dos autores que escreviam nas páginas 
de Mondoperaio e Rinascita a respeito da “inexistência, ou 
insufi ciência, ou defi ciência, ou irrelevância” de uma teoria 

16 Justiça seja feita: a exceção, reconhecida até mesmo por Negri, era Pietro Ingrao 
(1976).
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marxista da política, como afi rmava Bobbio, permitia que 
se afastassem da obra de Marx sem abrir mão da autoridade 
deste. O vazio criado pela suposta inexistência de uma teo-
ria marxista da política era preenchido, assim, pela teoria 
liberal do Estado capitalista.

Protestando contra o uso escolástico e repetitivo dos tex-
tos de Marx, Bobbio havia criado o pretexto necessário para 
tal. Não seria de bom tom responder-lhe por meio de Marx. 
Nas páginas de Mondoperaio, Macchioro protestou na ocasião: 
“a fi lípica bobbiana contra os escolásticos e os repetidores 
procede sem dar nomes” (1976: 65). E com razão, porque 
a fi lípica bobbiana chegava tarde demais e condenava aquilo 
que estava sendo superado. Em sua pesquisa sobre o marx-
ismo ocidental, Perry Anderson (2004) havia constado de 
modo consternado o lugar subalterno que a política ocu-
pava na pesquisa marxista após a década de 1930. Os tem-
pos, entretanto, eram outros. Poulantzas (1968) e Miliband 
(1969) haviam antecipado uma vigorosa retomada dos estu-
dos marxistas críticos que superavam a condição subalterna 
da teoria política no programa de pesquisa marxista17. O 
marxismo acompanhava, assim, um movimento de renovação 
da própria teoria política – e não apenas daquela de inspira-
ção marxista – que procurava respostas para a crise do fi nal 
dos anos 1960 e início dos 1970 (cf. Ball, 2004). 

Marx não desenvolveu de modo completo esse pro-
grama de pesquisa crítica da política. Ao contrário da críti-
ca da economia política, que tem sua sede em O capital, sua 
crítica da política é dispersa e fragmentada. Mas deixou 
claramente as indicações para o desenvolvimento dessa 
pesquisa em vários de seus escritos de juventude e, prin-
cipalmente, no Manifesto comunista, em A luta de classes na 
França, em O 18 Brumário de Luís Bonaparte, em A guerra civil 

17 Tentativas de mapear esse esforço podem ser encontradas em Gold, Lo e Wright 
(1975 e 1976); Jessop (1982); Barrow (1993); e Carnoy (1984).
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na França, dentre outros textos, além, é claro, das passagens 
de O capital nas quais discute a relação entre a política e o 
processo de acumulação capitalista. A renovação da teoria 
marxista da política a partir do fi nal dos anos 1960 revelou 
que o estudo dessas obras ainda era insufi ciente. Os limites 
do debate italiano, notadamente a incapacidade dos intelec-
tuais do PCI de pensar uma teoria política antagônica à 
teoria constitucional-liberal, e, portanto, de desenvolver a 
própria teoria marxista que diziam representar, mostrava, 
por outro lado, que mais uma volta a Marx e aos clássicos 
do marxismo não seria tempo perdido. 

Os acontecimentos do fi nal do século XX e o início do 
XXI mandaram pelos ares certezas políticas e teóricas. E, 
se por um breve período de tempo foi celebrada a enési-
ma morte de Marx, o vigor da tradição marxista no presen-
te permite afi rmar que as notícias sobre seu falecimento 
haviam sido algo exageradas. Uma nova situação política 
e um novo nexo teoria – movimento têm permitido um 
importante desenvolvimento do marxismo crítico, adog-
mático e antidogmático. É que nos momentos de crise o 
marxismo revela sua capacidade de constituir uma crítica 
da política que se afi rma como o programa teórico da supe-
ração da teoria política de sua época e o programa prático 
da superação da própria política.

Para dar conta desses desafi os, que são defi nidos não 
pelo marxismo, e sim postos pelo próprio processo históri-
co, o programa de pesquisa da teoria marxista da política 
deveria desenvolver-se de modo unitário sobre três eixos 
complementares: uma crítica da política e do Estado bur-
guês, uma teoria da revolução e uma teoria da transição. 
Essa separação é meramente analítica e diz respeito a três 
momentos diferentes, mas articulados da realidade políti-
ca: o Estado capitalista, a revolução socialista e as formas 
estatais da transição (dentre elas o Estado socialista). A teo-
ria do Estado capitalista e a teoria do Estado socialista são 
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diferentes desenvolvimentos de uma mesma teoria, a teo-
ria marxista do Estado. Mantidas as condições sociais sobre 
as quais esse programa de pesquisa foi construído, ou seja, 
enquanto o poder mantiver sua forma política, enquanto 
ele for o poder de uma classe para a opressão de outra, essa 
teoria preservará sua capacidade crítica. 

A crítica da política iniciada, mas não completada, por 
Marx, é, assim, uma crítica da teoria política liberal e uma 
explicação alternativa dos fundamentos e das formas do 
poder político. A oposição se estabelece, desse modo, entre 
a teoria marxista da política e a teoria liberal ou constitucio-
nalista da política e não, como parece pretender Bobbio, 
entre a teoria do Estado socialista e da democracia socialis-
ta e a teoria do Estado burguês e da democracia burguesa. 
Ora, o Estado e a democracia socialistas são opostos ao Esta-
do e à democracia burguesa e a teoria socialista (ou marxis-
ta) é oposta (ou deveria ser) à teoria burguesa. Mas dessas 
antíteses não se pode passar a uma cisão entre a teoria que 
permite pensar o Estado burguês e a teoria que tem por 
objeto o Estado socialista.

A diferenciação entre teoria do Estado capitalista e teo-
ria do Estado socialista não faria sentido sequer no interior 
do argumento de Bobbio que procura, a todo o momento, 
preencher o suposto vazio de uma teoria das instituições 
socialistas com uma teoria das instituições democráticas váli-
da tanto para o capitalismo como para o socialismo. Aqui, 
entretanto, revela-se uma diferença fundamental. Para o 
fi lósofo italiano, a unidade da teoria é defi nida por aquilo 
que ele quer afi rmar, a permanência das regras do jogo, as 
formas institucionais da democracia contemporânea. Sua 
teoria é, assim, uma teoria positiva da política. Para o mar-
xismo, a unidade da teoria é dada por aquilo que ele quer 
negar, o poder político. O marxismo é, assim, uma teoria 
negativa da política. É essa negatividade a condição para a 
existência de uma teoria marxista da política.
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ESQUERDA NACIONAL E EMPRESÁRIOS NA 
AMÉRICA LATINA

Luiz Carlos Bresser-Pereira

Podem os empresários ser parte de um partido e de um gover-
no de esquerda? Para responder a essa pergunta é necessário 
saber o que entendemos por esquerda e direita. Meu conceito 
de esquerda e direita tem como critérios a justiça social e a 
ordem pública, de um lado, e o reconhecimento ou não da 
necessidade de intervenção do Estado na economia, de outro. 
Enquanto alguém de direita prioriza sempre a ordem em rela-
ção à justiça, quem é de esquerda está disposto a arriscar a 
ordem em nome da justiça social; enquanto o conservador é 
hoje um neo ou ultraliberal, o progressista defende um grau 
razoável de intervenção do Estado para corrigir as falhas aloca-
tivas e distributivas do mercado. Há muitos tipos de esquerda, 
mais do que tipos de direita, provavelmente porque esta, além 
dos valores e idéias, tem o capital para uni-la, enquanto a esquer-
da só tem valores e idéias. Podemos distinguir pelo menos qua-
tro tipos de esquerda: a extrema esquerda, a esquerda utópica, 
a esquerda burocrático-sindical e a centro-esquerda. A extre-
ma esquerda é revolucionária, não vendo na democracia exis-
tente senão uma forma de dominação: pretende assumir o 
poder revolucionariamente para, em seguida, implementar o 
que denomina socialismo, mas que é mais correto chamar de 
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estatismo. A esquerda utópica prefere não disputar o poder 
para manter seus ideais socialistas e para poder ser uma força 
crítica dentro da sociedade; o melhor exemplo desse tipo de 
esquerda é, hoje, o movimento “outromundialista”, que se for-
mou a partir dos Fóruns Sociais Mundiais: seus participantes 
mais representativos afi rmam que não aspiram ao poder, mas 
querem ser a consciência crítica das sociedades capitalistas 
contemporâneas. A esquerda burocrático-sindical joga o jogo 
democrático e tem bases fortes na burocracia do Estado e nos 
sindicatos. Finalmente, a centro-esquerda reconhece a impos-
sibilidade de uma transição para o socialismo dentro de um 
prazo previsível, e, usando uma frase de Michel Rocard, tra-
ta de “governar o capitalismo mais competentemente que os 
capitalistas”. Ou seja, é uma esquerda reformista que, durante 
o século vinte, foi social-democrata, mas que está se transfor-
mando em uma centro-esquerda social-liberal, na medida em 
que os partidos de esquerda na Europa vêm reformando suas 
economias e seu Estado no sentido de manter a garantia aos 
direitos sociais e aprofundar a igualdade, ao mesmo tempo 
que aceitam um papel mais ativo de mercados regulados na 
coordenação do sistema.

Uma segunda pergunta, porém, é necessária: pode essa 
esquerda ser nacional? Na América Latina, depois de um lon-
go período de hegemonia das idéias de direita e globalistas, 
que se tornaram dominantes na região na segunda meta-
de dos anos 1980, a esquerda e o nacionalismo democrático 
estão de volta. Nos últimos três anos, foram eleitos governos 
de esquerda e nacionalistas no Brasil, na Argentina, na Vene-
zuela, no Uruguai e na Bolívia. Entende-se, aqui, por naciona-
lismo a ideologia da formação e sustentação do Estado-nação. 
O nacionalismo democrático e moderadamente liberal que 
está surgindo compreende a globalização como a competição 
generalizada, em escala mundial, das empresas apoiadas por 
seus respectivos países ou Estados-nação, e, sem rejeitar os con-
fl itos, defende uma razoável solidariedade das classes quando 
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se trata de competir internacionalmente. O globalismo ou o 
cosmopolitismo, por sua vez, entende que na globalização os 
Estados nacionais perderam autonomia e relevância, rejeita a 
idéia de uma competição generalizada e espera que seu país 
conte com o apoio ou a ajuda dos países ricos. O nacionalis-
mo não é necessariamente de esquerda. Historicamente, foi 
antes uma ideologia burguesa que se somou à ideologia liberal 
para que se formassem os modernos Estados-nação. No entan-
to, desde que a Guerra Fria levou as burguesias nacionais a se 
identifi carem com os Estados Unidos para assim fazerem fren-
te às ameaças comunistas locais, o nacionalismo tendeu a ser 
crescentemente adotado por partidos de centro-esquerda. A 
Guerra Fria já terminou há quase 20 anos, mas só recentemen-
te os empresários estão se dando conta de que seus interesses 
mudaram e que, agora, faz mais sentido competir internacio-
nalmente em vez de se subordinar e aproveitar as frestas, como 
supõe a ideologia globalista e cosmopolita.

A luta pelo centro
Na discussão do conceito de esquerda, é essencial debater o 
problema do centro. No quadro das sociedades modernas, 
os agrupamentos políticos que se autodenominam de cen-
tro são sempre de direita, ou de centro-direita. Podemos e 
devemos pensar em uma escala ideológica que vai da extre-
ma direita para a extrema esquerda, passando pela direita, 
a centro-direita, a centro-esquerda e a esquerda. Ficamos, 
assim, como uma escala de seis formações políticas, mas sem 
um centro. Nessa escala, o centro é inexistente; como ponto 
virtual, porém, é fundamental. O grande objetivo tanto da 
esquerda quanto da direita é conquistar o centro, porque, 
quando o conquista, se torna governo. Como esse centro se 
move ciclicamente ora para um lado ora para outro, toda a 
luta ideológica entre a esquerda e a direita nas democracias 
modernas se trava em torno de empurrar esse centro mais 
para a esquerda ou mais para a direita.
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Os movimentos do centro são, naturalmente, pendulares: 
ora o centro caminha para a esquerda, como aconteceu no 
mundo a partir da Grande Depressão dos anos 1930, ora cami-
nha para a direita, como ocorreu a partir de meados dos anos 
1970. Esses movimentos ocorrem  à medida que as propostas 
de governo de um ou de outro grupo se esgotam, e os eleito-
res situados mais próximos ao centro deslocam-se na direção 
oposta àquela dominante. Por outro lado, é preciso conside-
rar que o centro varia geografi camente. Nos Estados Unidos, 
onde nunca houve um movimento socialista forte, o centro 
está muito mais à direita do que na Grã-Bretanha, que, por 
sua vez, está mais à direita do que na França, na Alemanha, ou 
na Espanha. Essa diferença geográfi ca de colocação do cen-
tro deve-se a razões de ordem histórica que não importa aqui 
discutir. Importa deixar claro o fato de que, se aceitarmos essa 
variação no centro, o conceito de esquerda e direita torna-se 
relativo. Políticas consideradas de esquerda nos Estados Uni-
dos poderão ser consideradas de direita na França. Os políticos 
progressistas ou de esquerda americanos são geralmente asso-
ciados ao Partido Democrata e denominados “liberais”, numa 
referência ao século dezoito e começo do dezenove, quando 
os liberais eram progressistas lutando em nome da burguesia 
contra os conservadores ainda aliados à aristocracia.

Ao afi rmar que o centro se move no tempo e varia geo-
grafi camente de país para país, reconheço uma limitação na 
defi nição teórica que ofereci inicialmente. Se for estrito em 
defi nir esquerda e direita em relação à ordem e à justiça, não 
faria sentido essa variação. Arriscar a ordem, admitir a ação 
de movimentos sociais, como greves, restringir sem violência 
ações ilegais de outros movimentos sociais, como as invasões, 
que, no Brasil, os sem-terra e os sem-teto com freqüência pro-
movem, e apoiar suas reivindicações, seria sempre de esquer-
da. Em contrapartida, defender a lei a qualquer preço, usar 
da autoridade tradicional e religiosa para justifi car posições 
políticas e morais seria sempre de direita. Isso, porém, é ver-
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dadeiro até certo ponto. Nas questões sociais, o princípio da 
razoabilidade deve sempre prevalecer, e esse princípio rejeita 
distinções claras e precisas entre o branco e o preto. A reali-
dade social é ambígua, assim como o ser humano. A direita 
tende a pressupor que o ser humano é, por natureza, ego-
ísta ou auto-interessado; a esquerda, a pensá-lo como gene-
roso ou capaz de generosidade. Na verdade, o ser humano 
é intrinsecamente contraditório e, portanto, ambíguo. Ele 
nasce com duas necessidades fundamentais e contraditórias: 
de um lado, o instinto da sobrevivência o faz individualista 
e egoísta; de outro, o instinto da convivência o torna solidá-
rio e cooperativo. Toda a sociedade humana baseia-se nessa 
ambigüidade, e, por isso, os cientistas sociais enfrentam tanta 
difi culdade em prever seu comportamento.

Se o centro varia geografi camente, seria interessante per-
guntar o que acontece com o centro no Brasil ou na América 
Latina. Está mais à esquerda ou mais à direita do que nos paí-
ses desenvolvidos da Europa continental? Não sei responder 
com clareza, porque a divisão entre esquerda e direita enfren-
ta uma difi culdade fundamental na região. Não quero falar 
por toda a América Latina, onde a esquerda hoje está presente 
no governo da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Venezuela, 
da Bolívia e do Brasil. Conforme observou Wilfredo Lozano 
(2005: 145), “a esquerda hoje no poder resulta ser um com-
plexo produto de sua reacomodação reformadora, o que a 
obrigou a girar para o centro”. Quanto, entretanto, girar para 
o centro? E o giro é apenas para o centro ou para a direita? 
Ditmar Dimoser (2005: 28), escrevendo sobre a democracia na 
América Latina, pergunta: “estará o futuro latino-americano 
caracterizado por democracias sem democratas?” Tal pergunta 
envolve um paradoxo absoluto. No caso do Brasil, em relação 
não à democracia, mas à esquerda, a questão está dominada 
por um outro paradoxo que talvez não esteja ausente do res-
tante da América Latina: a esquerda ganha as eleições, à medi-
da que partidos de esquerda ou de centro-esquerda alcançam 
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a maioria no Parlamento, mas não governa. Denomino esse 
fenômeno de “paradoxo da esquerda”. Será ele verdadeiro? E, 
se for, há uma explicação para ele, ou é um paradoxo puro?

Para responder a essas perguntas, e tomando o Brasil ape-
nas como base de minha análise, parto do pressuposto de que a 
ideologia é determinante do voto. Esse pressuposto teórico foi 
colocado em dúvida por uma série de analistas internacionais, 
geralmente de fi liação conservadora, que também tendem a 
negar a relevância da diferença esquerda-direita. No entan-
to, as pesquisas deixaram claro que os eleitores, embora não 
tenham uma estrutura ideológica defi nida, para a qual seriam 
necessários conhecimentos que eles não possuem, são possui-
dores de uma identifi cação ideológica sufi ciente que lhes per-
mite distinguir as posições de esquerda ou de direita, progres-
sistas ou conservadoras. Singer (1999) testou essa hipótese em 
relação ao Brasil, e a viu confi rmada. O Brasil transitou para a 
democracia em 1985. Desde então, os partidos que dominam o 
parlamento brasileiro (pela ordem histórica, o PMDB, o PSDB 
e o PT) sempre se autodefi niram como partidos de esquerda 
– os dois primeiros, de centro-esquerda, o último, de esquer-
da – e, juntamente com os pequenos partidos de esquerda, 
lograram a maioria na Câmara dos Deputados1. Entre os três 
presidentes eleitos diretamente pelo povo desde 1985, dois se 
autodenominaram de esquerda, Fernando Henrique Cardoso 
e Luiz Inácio Lula da Silva, e apenas um aceitava ser de direita, 
Fernando Collor. É verdade que nem todos os parlamentares 
desses partidos podem ser considerados de centro-esquerda: 
alguns, inclusive entre os do PT, depois que se tornou governo, 
são antes de centro-direita, mas os programas e as mensagens 
políticas que passam são de centro-esquerda.

O motivo pelo qual no Brasil os partidos e os candida-
tos presidenciais de esquerda tendem a ser eleitos com mais 
freqüência do que os de direita é evidente. Está diretamente 

1 Não lograram, todavia, maioria no Senado.
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relacionado com a brutal desigualdade social existente no país. 
Essa desigualdade, somada aos baixos níveis de educação e de 
formação cívica do povo brasileiro, fazem o eleitor esperar dos 
políticos um discurso voltado para uma maior distribuição de 
renda. Os políticos de esquerda podem fazer isso naturalmen-
te, sem necessariamente serem populistas; já os candidatos de 
direita só são capazes de formular um discurso dessa natureza 
sendo populistas. Os candidatos de direita que ganham eleições 
executivas no Brasil são quase invariavelmente políticos popu-
listas e demagógicos, que fazem um discurso que não corres-
ponde a suas convicções. Já os candidatos de esquerda podem 
ser mais autênticos, embora não estejam livres do populismo.

Entretanto, uma vez eleitos, nem o presidente, nem os 
parlamentares de esquerda fazem um governo de esquerda, 
ou seja, que efetivamente contribua para a redução da injus-
tiça social no país. Podem incluir em suas administrações 
algumas políticas sociais redistributivas, atendendo assim à 
pressão dos pobres; seus governos, porém, promoverão prin-
cipalmente os interesses dos ricos, e a renda e a riqueza con-
tinuarão a se concentrar.

Por que os partidos de esquerda não governam em nome 
da esquerda no Brasil e, eu suponho, na América Latina? Não 
é porque um governo de esquerda seja impossível em países 
capitalistas. As experiências européias não deixam dúvida a 
respeito da viabilidade de governos de esquerda governando 
o capitalismo. Por que, então, no Brasil não tem sido viável, 
ainda que os eleitores elejam candidatos de esquerda ou, pelo 
menos, com um discurso de esquerda? A resposta mais geral a 
essa questão está no fato de que, no Brasil, como nos demais 
países em desenvolvimento, há um grande descompasso entre 
o “povo” e a “sociedade civil”, e é nesta última que está sempre 
o verdadeiro poder político nas democracias. Destaquei as duas 
expressões porque as estou usando em um sentido muito pre-
ciso: povo, aqui, é o conjunto de cidadãos iguais perante a lei, 
dotados cada um do direito de um voto; sociedade civil é esse 
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povo no qual, porém, o poder de cada cidadão é ponderado 
pelo dinheiro, conhecimento e capacidade de organização 
que ele detém. Não estou, portanto, confundindo sociedade 
civil, que é um conceito clássico, com “organizações da socie-
dade civil”, principalmente organizações públicas não-estatais 
de advocacia políticas – as chamadas ONGs stricto sensu – que 
são a base da lenta transição das atuais democracias de opinião 
pública para as democracias participativas. Enquanto o concei-
to de organizações da sociedade civil permite o desenvolvimen-
to de uma teoria de emancipação social através da emergência 
da democracia participativa ou da democracia deliberativa, o 
conceito de sociedade civil não tem caráter normativo2. Suge-
re apenas que a sociedade politicamente organizada – ou seja, 
a sociedade civil – tende a ser mais conservadora, e talvez seja 
menos democrática do que o povo, porque nela aqueles indi-
víduos que possuem mais capital, mais conhecimento técnico, 
organizacional e comunicativo, e estão inseridos em organi-
zações, sejam elas corporativas ou públicas não-estatais, terão 
individualmente mais poder do que os cidadãos comuns.

Quanto mais avançada for uma democracia, mais demo-
cratizada será sua sociedade civil, e, por isso mesmo, menor 
será a diferença entre ela e o povo3. Enquanto, no caso de 
uma sociedade civil autoritária, ela própria não se distingue 
com clareza do conceito de elites, a distinção é clara no caso 
de sociedades civis democráticas. Entende-se aqui por uma 
sociedade civil mais democrática exatamente aquela na qual 
as diferenças de poder de seus participantes em relação ao 
poder de cada cidadão no povo são menores. Ora, isso acon-
tecerá à medida que, em cada sociedade, aumentar o grau 
de igualdade de renda, de conhecimento, de capacidade 
de organização, e, portanto, de poder político real. Ou seja, 

2 Esse conceito de sociedade civil, porém, foi muito útil para a análise que fi z, na 
segunda metade dos anos 1970, da transição democrática que começava então.
3 Para uma excelente resenha do debate sobre as organizações da sociedade civil que 
surgiram como uma alternativa emancipadora nos anos 1990, ver Lavalle (2003).
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aumentar o grau de justiça social existente nessa sociedade. 
Isso mostra que, embora liberdade, garantida pela demo-
cracia, e justiça, trazida pelo crescente respeito aos direitos 
sociais, sejam objetivos políticos independentes, a teoria polí-
tica indica que afi nal são também interdependentes quando 
pensamos em termos de graus de liberdade e em graus de 
justiça. Em sociedades como a sueca ou a suíça, em que as 
desigualdades são relativamente pequenas, a sociedade civil 
é fortemente democrática, diferenciando-se pouco do povo. 
Assim, nessas sociedades, uma vez eleito pelo povo um gover-
no de esquerda, esse governo, que refl ete o poder da socie-
dade civil, fará uma administração de esquerda.

Enquanto isso, em sociedades menos democráticas e 
menos justas, como são as latino-americanas, o descompasso 
entre o povo e a sociedade civil é enorme. O povo não tende 
necessariamente a ser mais democrático do que a sociedade 
civil, como bem mostram as pesquisas sobre o tema realizadas 
por entidades como o Latinobarômetro, mas tende a ser mais 
de esquerda, na medida em que demanda do Estado políti-
cas ativas mais distributivas. Dado esse descompasso, uma vez 
eleito um governo de esquerda, a tendência dos novos gover-
nantes, para alcançar “legitimidade” política junto à sociedade 
civil, será a de identifi car-se rapidamente com as percepções 
e valores centrais dessa sociedade que é a fonte real de legi-
timidade. A fonte da legalidade política, nas democracias, é 
sempre o povo, mas a da legitimidade é dada antes pelo apoio 
da sociedade civil. Observe-se que essa afi rmação que faço, 
como quase todas as demais, obedece a um critério históri-
co antes que normativo. Do ponto de vista normativo, seria 
melhor que legitimidade e legalidade se confundissem; mas, 
nesse caso, bastar-nos-ia apenas um conceito. Por isso, com 
base em Weber, uso o conceito de legitimidade para indicar 
o fato de que um governo conta com o apoio da sociedade 
civil, enquanto emprego o conceito de legalidade para dizer 
que ele foi eleito regularmente pelo povo. O primeiro é um 
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conceito real – sociológico e histórico; o segundo, um concei-
to formal – jurídico no sentido estrito desta palavra. Quando 
o governo está recém-eleito, a tendência será a legalidade e 
a legitimidade política coincidirem, mesmo que o governo 
eleito seja de esquerda, e não tenha contado na eleição com 
o apoio da sociedade civil. Isso porque, eleito o novo gover-
no, a sociedade civil tenderá a dar um voto de confi ança aos 
novos governantes. Entretanto, a sociedade civil, e principal-
mente seus componentes mais à direita, esperam que o novo 
governo, ainda que conserve uma retórica de esquerda, revele 
rapidamente seu respeito pela propriedade e pelos contratos 
– pela ordem estabelecida, portanto – e que não adote políti-
cas redistributivas fortes. Caso contrário, o governo correrá o 
risco de perder seu apoio.

Os empresários e a esquerda
Não há obstáculo para um empresário ser de esquerda, desde 
que a esquerda que apóie não seja revolucionária. Ele talvez 
precise de algum espírito republicano para sê-lo, mas não mui-
to, porque no longo prazo é bem possível que ele saia ganhan-
do com a política distributivista e defensora das liberdades 
que o governo de esquerda por ele apoiado provavelmente 
adotará. Poderá sair ganhando se a redução da desigualdade 
reduzir a instabilidade política, e, em conse-qüência, acele-
rar o processo de desenvolvimento econômico (Przeworski e 
Curvale, 2005). Poderá também sair ganhando se a política de 
intervenção moderada do Estado, patrocinada pelo governo, 
contribuir para o desenvolvimento. Caso, entretanto, tenha 
espírito republicano, mesmo sem se benefi ciar pessoalmente, 
o empresário poderá ser de esquerda, desde que seu partido, 
uma vez no governo, seja capaz de governar o capitalismo de 
modo mais competente do que os capitalistas.

Para o empresário, o partido de esquerda ideal é aquele 
que busca reformar o capitalismo. A social-democracia foi a 
primeira forma que assumiu a esquerda quando deixou de ser 
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revolucionária. Hoje, os partidos políticos de centro-esquerda, 
que foram inicialmente social-democráticos, tendem cada vez 
mais a tornar-se social-liberais. O social-liberalismo representa 
uma superação positiva da social-democracia, mas é natural-
mente objeto de desconfi ança da esquerda burocrática e da 
utópica. Da mesma forma que a social-democracia foi por mui-
to tempo acusada de trair os ideais do socialismo, agora, acusa-
se o social-liberalismo de trair os ideais da social-democracia. 
Entretanto, ser social-liberal é hoje quase que uma condição 
para o êxito de um partido de esquerda no governo. Hoje, os 
países que apresentam governos de esquerda mais bem-suce-
didos, como é o caso dos países escandinavos, da Holanda e 
da Grã-Bretanha, estão deixando de ser social-democratas para 
serem social-liberais. A diferença fundamental entre a social-
democracia e o social-liberalismo não está na defesa dos direi-
tos sociais, mas no papel maior dado ao mercado e à competi-
ção na coordenação da economia e da própria organização do 
Estado e dos serviços sociais e científi cos que fi nancia.

Esquerda e nação
No caso da América Latina, o programa de um partido de 
esquerda na América Latina deverá necessariamente combi-
nar a luta pela diminuição das desigualdades com a luta pelo 
desenvolvimento. A esquerda radical tende a acreditar que 
o desenvolvimento está assegurado no capitalismo, preocu-
pando-se apenas com a distribuição; mas isso é um equívoco. 
Embora seja verdade que, para os países que se desenvolve-
ram originalmente e completaram sua revolução industrial, o 
desenvolvimento capitalista tenda a ser auto-sustentado4, isso 
não é verdade para os países que foram submetidos a proces-
sos de imperialismo. Nesse caso, suas elites dependentes torna-
ram-se ambíguas em relação aos interesses nacionais porque, 
ao mesmo tempo em que se identifi cavam com esses interes-

4 Furtado (1961).
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ses, eram ideologicamente subordinadas ao centro desenvolvi-
do. Entretanto, quando se adota o desenvolvimento econômi-
co como um objetivo, não há outra alternativa senão pensar 
em estratégias nacionais de desenvolvimento. Desde que nos 
anos 1980 a onda ideológica e globalista se tornou dominante, 
as elites conservadoras no continente subordinaram-se de for-
ma indiscriminada às recomendações vindas de Washington 
e Nova York. Ora, o desenvolvimento econômico é sempre o 
resultado de uma estratégia que cada nação defi ne com auto-
nomia. Por isso, os países asiáticos que preservaram ciosamente 
essa autonomia são países dinâmicos, enquanto os da América 
Latina, que se inclinaram diante das pressões vindas do Norte, 
mantiveram-se semi-estagnados. Para os empresários nacio-
nais, portanto, poderá ser interessante participar de governos 
de esquerda, os quais têm revelado maior capacidade para 
identifi car-se com os interesses nacionais. As estratégias nacio-
nais de desenvolvimento variarão muito de país para país. Os 
países maiores serão mais voltados para o mercado interno do 
que os países pequenos. Mas nenhum deles pode partir do 
pressuposto globalista de que os países ricos cuidarão de seus 
interesses. No capitalismo global, em que a competição entre 
os Estados-nação é o princípio organizador do sistema, essa 
possibilidade não existe. Ou os partidos centro-esquerda, além 
de social-liberais, são nacionalistas (como, aliás, o são todos os 
partidos que nos países centrais disputam realmente o poder), 
ou não se desenvolverão.

O interesse e a capacidade de promover o desenvolvimen-
to econômico, como o de promover a liberdade, não distin-
guem a esquerda da direita. Naturalmente, cada um dos agru-
pamentos políticos afi rmará que é mais capaz tanto de uma 
coisa como de outra; mas, historicamente, vimos governos de 
direita e de esquerda sendo bem-sucedidos e sendo desastro-
sos em relação a esses dois objetivos políticos. Entretanto, nes-
ta seção, argumentarei que, quando se pensa na defi nição de 
esquerda em países em desenvolvimento, é preciso incluir a 
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idéia de desenvolvimento como um objetivo básico, e as idéias 
de nação e de interesse nacional como meios para alcançar 
esse objetivo. Historicamente, na Europa do século dezenove 
e de Marx, a burguesia era nacionalista e a esquerda, inter-
nacionalista. O internacionalismo da internacional socialista, 
porém, nunca convenceu os trabalhadores, que não hesitaram 
em, de alguma forma, associar-se à burguesia e aos técnicos do 
governo, quando se tratava de competir internacionalmente. 
Isso permitiu que todos os países capitalistas bem-sucedidos no 
plano econômico ao mesmo tempo consolidassem o projeto de 
construção de seus Estados-nação. Uma nação só ganha coesão 
e força, e o Estado só se torna o instrumento de ação coletiva 
dessa nação, se as classes sociais, não obstante seus confl itos, 
são capazes de tornar-se solidárias quando se trata de competir 
com outras nações. No momento, porém, em que a construção 
nacional e o desenvolvimento se consolidaram naqueles países 
do Norte, o nacionalismo, embora se mantendo dominante, 
deixou de ser uma ideologia expressa para se tornar suben-
tendida. O nacionalismo, em sua condição de ideologia da 
construção do Estado-nação, implica atribuir-se aos governos a 
responsabilidade de defender o trabalho, o conhecimento e o 
capital nacionais. Hoje, nesses países, como nos países dinâmi-
cos da Ásia – e muito diferentemente do que acontece nos paí-
ses dependentes da América Latina – praticamente ninguém 
tem dúvida de que esse é o dever de seus governos, de forma 
que se tornou desnecessário reafi rmar o próprio nacionalismo, 
transformado em valor consensual. Tornou-se, então, possível 
ocultar essa perspectiva, que sempre é incômoda nas relações 
internacionais, e reservar o adjetivo “nacionalista” para as per-
versões do nacionalismo, para suas expressões extremadas e 
violentas como o nazismo, ou para formas de populismo de 
direita ou de esquerda em países em desenvolvimento. Para os 
países ricos, esse ocultamento que naturalmente se processou 
tem a vantagem não prevista de neutralizar o eventual nacio-
nalismo dos países em desenvolvimento, tornando suas elites 
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5 Bresser-Pereira, “Do Iseb e da Cepal à teoria da dependência” (2005).

mais dóceis às diretrizes vindas do Norte, principalmente às 
políticas de seu interesse de caráter econômico.

Já no caso dos países em desenvolvimento, e particular-
mente dos países da América Latina, não faz sentido ignorar 
o nacionalismo, porque ele está longe de se haver tornado 
consensual e de poder, portanto, ser subentendido. As elites 
da região – econômicas e intelectuais – são em grande parte 
dependentes. Foram nacionalistas em diversos graus e com 
graus diferentes de êxito entre 1930 e 1960. Getúlio Vargas, 
no Brasil, talvez tenha sido o modelo de estadista industria-
lizante e nacionalista. Entretanto, essas elites, com a ameaça 
da revolução cubana de 1959, subordinaram-se ao Norte. A 
adoção da “teoria da dependência”, seja na sua versão mar-
xista radical, seja na versão também marxista, porém mais 
moderada da “dependência associada”, não foi motivo para 
que se tornasse mais nacionalista, como se poderia imagi-
nar; pelo contrário, foi motivo para que copiasse a clássica 
perspectiva internacionalista da esquerda européia do sécu-
lo XIX. Partindo do pressuposto de que na América Latina 
não seria possível haver uma “burguesia nacional”, a primei-
ra versão da teoria da dependência concluiu pela revolução 
socialista, e a segunda, pela associação ou subordinação aos 
países ricos5. Em ambos os casos, a idéia de nação fi cava auto-
maticamente rejeitada. A ascendência dessas duas interpreta-
ções sobre as esquerdas na América Latina, além de difi cultar 
uma aproximação das esquerdas com os empresários, levou-
as a tornarem-se cosmopolitas. A própria prioridade dada ao 
desenvolvimento econômico foi perdida pela esquerda, uma 
vez que esta assumiu que, no capitalismo, o desenvolvimen-
to ocorreria de qualquer maneira, de forma que caberia a 
ela se preocupar com a democracia e a justiça social. Com 
a crise da dívida externa dos anos 1980, a dependência dos 
países latino-americanos aprofundou-se. Isso ocorreu por-
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que o antigo modelo nacional-desenvolvimentista, que fora 
bem-sucedido em promover a industrialização do país entre 
1930 e 1980, entrou em crise. Ocorreu, também, porque a 
pressão ideológica globalista vinda do Norte, afi rmando que 
na era da globalização o Estado-nação perdera relevância e 
anunciando a governança global em um mundo sem fron-
teiras, tornou-se fortíssima a partir daquela mesma data. E 
ocorreu, fi nalmente,  porque as elites latino-americanas, con-
servadoras e dependentes, principalmente aquelas ligadas ao 
setor fi nanceiro, aderiram rapidamente às novas idéias. Des-
sa forma, os países latino-americanos, inclusive o Brasil, que 
entre os anos 1930 e 1980 estavam realizando suas revoluções 
nacionais, viram essa construção ser interrompida6.

Hoje, porém, quase 20 anos depois do fi m da Guerra 
Fria, e dado o fracasso das políticas neoliberais em promover 
o desenvolvimento da América Latina, seria razoável esperar 
que, nos países latino-americanos, a esquerda fosse nacional e 
tivesse como prioridade o desenvolvimento econômico nacio-
nal. Sem uma atitude nacionalista democrática e liberal, mas 
não neoliberal, os países de desenvolvimento médio não logra-
rão evitar a dominação vinda do Norte, não lograrão realizar 
as reformas institucionais e adotar as políticas econômicas que 
são realmente necessárias para seu desenvolvimento. Nos últi-
mos 25 anos, porém, os países asiáticos dinâmicos demonstra-
ram que é possível usar com moderação o nacionalismo para 
construir seus Estados nacionais e para promover com êxito 
seu desenvolvimento. Serão os países latino-americanos capa-
zes de fazer o mesmo? Se formos depender de seus intelectu-
ais, difi cilmente. Na região, os intelectuais são particularmente 
dependentes, como o demonstraram ao formular teorias da 
dependência equivocadas. Fazem o que é inerente à situação 
de dependência não criticada: copiam o internacionalismo das 
esquerdas européias, não se dando conta de que estas só ado-

6 Celso Furtado (1992).



Esquerda nacional e empresários na América Latina

Lua Nova, São Paulo, 70: 83-100, 2007

98

7 Bresser-Pereira (1992).

taram o internacionalismo em teoria, enquanto se associavam 
aos empresários na construção da nação e na participação em 
estratégias nacionais de desenvolvimento.

É preciso, entretanto, considerar que, além das duas teo-
rias da dependência mais conhecidas – a da super-exploração 
capitalista e a da dependência associada –, existe uma tercei-
ra que faz mais sentido: a teoria do desenvolvimento nacio-
nal-dependente7. Por meio desse oxímoro, o que se pretende 
acentuar é o caráter intrinsecamente ambíguo e contradi-
tório das elites latino-americanas, que são dependentes dos 
Estados Unidos, mas têm interesses reais relacionados com 
suas respectivas nações. Em certos momentos, como aconte-
ceu entre os anos 1930 e os anos 1950, os interesses nacionais 
prevalecem, inclusive porque o centro estava em crise; em 
outros, como aconteceu nos anos 1980 e 1990, a dependência 
torna-se dominante. Resta saber o que acontecerá nos anos 
2000. Metade da década já passou, e algumas tendências na 
direção da esquerda e da nação são visíveis, mas é cedo ainda 
para se afi rmar qualquer coisa com segurança.

Conclusão
Nos últimos anos, diante do fracasso das reformas e políticas 
neoliberais em promover o desenvolvimento da região, nota-
se, por parte mais dos empresários do que dos intelectuais, um 
interesse maior pelas questões nacionais, e uma maior dispo-
nibilidade para apoiar partidos de esquerda moderados que 
tenham um compromisso com o desenvolvimento nacional. 
Enquanto os empresários e a burocracia do Estado são mais 
facilmente nacionalistas do que de esquerda, os intelectuais 
tendem a ser mais de esquerda do que nacionais. A aliança 
fundamental que constitui uma nação é sempre a da burguesia 
com a burocracia do Estado, enquanto nos intelectuais e nos 
trabalhadores se encontram as bases principais da esquerda. 
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Caso esses dois grupos venham a associar-se, como é possível 
que agora aconteça, pode-se esperar, assim, que um nacionalis-
mo democrático e social-liberal ganhe força na região e passe 
a caracterizar os partidos de centro-esquerda. Se isso de fato 
acontecer, os empresários progressistas terão nesses partidos 
políticos um espaço privilegiado para sua ação política. A elei-
ção de presidentes de esquerda e, eventualmente, nacionalis-
tas na América Latina nos últimos anos é uma indicação dessa 
mudança. Não há, entretanto, segurança de que sejam bem-
sucedidos e promovam os dois objetivos que legitimariam seus 
governos democráticos: retomar o desenvolvimento econômi-
co e promover a melhoria da distribuição de renda. No Brasil, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora apoiado em 
um partido forte, fracassou. Subordinou-se à coalizão domi-
nante no Brasil – dos rentistas e do setor fi nanceiro, interessa-
dos em juros escandalosamente altos, associados às empresas 
multinacionais e aos exportadores para o Brasil, interessados 
em taxa de câmbio valorizada – e manteve a política macroeco-
nômica perversa de juro alto e câmbio baixo. Além disso, o PT 
comprometeu-se com um sistema de corrupção generalizado. 
Na Venezuela, Hugo Chávez continua a ser uma alternativa 
muito melhor do que a direita corrupta e cosmopolita que lhe 
faz oposição, mas sua incontinência verbal e suas tendências 
autoritárias são preocupantes. No Uruguai e na Bolívia, temos 
incógnitas. Apenas na Argentina, sob a liderança do presiden-
te Néstor Kirchner, a esquerda nacional vem realizando avan-
ços na direção do bom governo.

Está claro que a América Latina precisa de um novo 
desenvolvimentismo para superar a semi-estagnação dos últi-
mos 25 anos e enfrentar os desafi os do atual estágio de desen-
volvimento de cada um de seus países. O neoliberalismo 
fracassou, e só uma política econômica que combine estabi-
lidade macroeconômica com promoção ativa da competitivi-
dade internacional e do desenvolvimento poderá substituí-lo. 
Uma política dessa natureza será o novo-desenvolvimentismo 
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a que me refi ro, que tem nos partidos de centro-esquerda da 
América Latina seu respaldo natural. Se esses partidos conta-
rem com o apoio de empresários progressistas e nacionais, as 
possibilidades que terão de evitar os dois grandes problemas 
que assolam a política na América Latina – o populismo eco-
nômico e a subordinação aos interesses de rentistas e multi-
nacionais – aumentarão substancialmente.

Luiz Carlos Bresser-Pereira
é professor da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e editor 
da Revista de Economia Política
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De algum tempo para cá, as forças da política progressista 
dividiram-se em dois campos. De um lado, encontram-se os 
proponentes da “redistribuição”. Apoiando-se em antigas 
tradições de organizações igualitárias, trabalhistas e socia-
listas, atores políticos alinhados a essa orientação buscam 
uma alocação mais justa de recursos e bens. No outro lado, 
estão os proponentes do “reconhecimento”. Apoiando-se 
em novas visões de uma sociedade “amigável às diferenças”, 
eles procuram um mundo em que a assimilação às normas 
da maioria ou da cultura dominante não é mais o preço do 
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respeito igualitário. Membros do primeiro campo esperam 
redistribuir a riqueza dos ricos para os pobres, do Norte 
para o Sul, e dos proprietários para os trabalhadores. Mem-
bros do segundo, ao contrário, buscam o reconhecimen-
to das distintas perspectivas das minorias étnicas, “raciais” 
e sexuais, bem como a diferença de gênero. A orientação 
redistributiva tem uma linhagem fi losófi ca distinta, já que 
as reivindicações redistributivas igualitárias forneceram o 
caso paradigmático para a maior parte da teorização sobre 
justiça social nos últimos 150 anos. A orientação do reco-
nhecimento recentemente atraiu o interesse dos fi lósofos 
políticos e, alguns entre eles, têm buscado desenvolver um 
novo paradigma normativo que coloca o reconhecimento 
em seu centro.

No presente, infelizmente, as relações entre os dois 
campos estão bastante tensas. Em muitos casos, as lutas por 
reconhecimento estão dissociadas das lutas por redistri-
buição. Dentro de movimentos sociais como o feminismo, 
por exemplo, tendências ativistas que encaram a redistri-
buição como um remédio para a dominação masculina 
estão cada vez mais dissociadas das tendências que olham 
para o reconhecimento da diferença de gênero. E o mesmo 
parece ser verdade na esfera intelectual. Na academia, para 
continuar com o feminismo, acadêmica(o)s que entendem 
gênero como uma relação social mantêm uma difícil coex-
istência com aquela(e)s que o constroem como uma iden-
tidade ou um código cultural. Essa situação exemplifi ca 
um fenômeno mais amplo: a difundida separação entre a 
política cultural e a política social, a política da diferença e 
a política da igualdade.

Em alguns casos, além disso, a dissociação tornou-se 
uma polarização. Alguns proponentes da redistribuição 
entendem as reivindicações de reconhecimento das dife-
renças como uma “falsa consciência”, um obstáculo ao 
alcance da justiça social. Inversamente, alguns proponen-
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tes do reconhecimento rejeitam as políticas redistributivas 
por fazerem parte de um materialismo fora de moda que 
não consegue articular nem desafi ar as principais experiên-
cias de injustiça. Nesses casos, realmente estamos diante de 
uma escolha: redistribuição ou reconhecimento? Política 
de classe ou política de identidade? Multiculturalismo ou 
igualdade social?

Essas são falsas antíteses, como já argumentei em outro 
texto (Fraser, 1995). Justiça, hoje, requer tanto redistri-
buição quanto reconhecimento; nenhum deles, sozinho, 
é sufi ciente. A partir do momento em que se adota essa 
tese, entretanto, a questão de como combiná-los torna-se 
urgente. Sustento que os aspectos emancipatórios das duas 
problemáticas precisam ser integrados em um modelo 
abrangente e singular. A tarefa, em parte, é elaborar um 
conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto as 
reivindicações defensáveis de igualdade social quanto as rei-
vindicações defensáveis de reconhecimento da diferença.

Moralidade ou ética? 
Integrar redistribuição e reconhecimento, contudo, não é 
uma tarefa fácil. Pelo contrário, executar este projeto signifi -
ca envolver-se imediatamente em um nexo de difíceis ques-
tões fi losófi cas. Algumas das mais espinhosas dessas questões 
concernem à relação entre moralidade e ética, entre o cor-
reto e o bem, entre a justiça e a boa vida. O problema cen-
tral é saber se os paradigmas de justiça usualmente alinha-
dos com a “moralidade” podem dar conta de reivindicações 
pelo reconhecimento da diferença – ou se é necessário, ao 
contrário, voltar-se para a “ética”.

Permitam-me explicar. É hoje uma prática comum na 
fi losofi a moral distinguir questões de justiça de questões da 
boa vida. Interpretando as primeiras como um problema do 
que é o “correto” e as segundas como um problema do que 
é o “bem”, a maioria dos fi lósofos alinha a justiça distribu-
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tiva com a Moralität (moralidade) kantiana e o reconheci-
mento com a Sittlichkeit (ética) hegeliana. Esse contraste é, 
em parte, uma questão de perspectiva. Normas de justiça 
são pensadas como universalmente vinculatórias; elas sus-
tentam-se independentemente do compromisso dos atores 
com valores específi cos. Reivindicações pelo reconheci-
mento da diferença, ao contrário, são mais restritas. Por 
envolverem avaliações qualitativas acerca do valor relativo 
de práticas culturais, características e identidades variadas, 
elas dependem de horizontes de valor historicamente espe-
cífi cos que não podem ser universalizados.

Grande parte da fi losofi a moral recente concentra-se 
em disputas acerca da posição relativa dessas duas diferen-
tes ordens de normatividade. Teóricos políticos liberais e 
fi lósofos morais deontológicos insistem em que o correto 
tem prioridade sobre o bem. Para eles, as demandas por 
justiça estão acima das reivindicações éticas. Comunitaristas 
e teleologistas retrucam que a noção de uma moralidade 
universalmente vinculante, independentemente de qual-
quer idéia do bem, é conceitualmente incoerente. Por pre-
ferirem abordagens fundamentadas da experiência moral 
a abordagens superfi ciais, eles colocam as reivindicações 
substantivas de valores comunitários culturalmente específi -
cos acima dos apelos abstratos à Razão ou à Humanidade.

Além disso, partidários da direita freqüentemente se 
alinham aos modelos distributivos de justiça. Tratando a jus-
tiça como uma questão de eqüidade, eles procuram elimi-
nar as disparidades ilegítimas entre as oportunidades confe-
ridas aos atores sociais. Para identifi car essas disparidades, 
eles invocam padrões de eqüidade que não prejulgam as 
variadas perspectivas do bem daqueles atores. Partidários 
do bem, ao contrário, rejeitam o “formalismo vazio” das 
abordagens distributivas. Tratando a ética como uma ques-
tão da boa vida, eles procuram promover condições quali-
tativas para o desenvolvimento humano (assim como eles o 
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entendem), ao invés de manterem uma fi delidade aos pres-
supostos abstratos do tratamento igualitário.

Esses alinhamentos fi losófi cos complicam o problema 
de integrar redistribuição e reconhecimento. A distribuição 
evidentemente pertence ao lado da moralidade dessa dispu-
ta. O reconhecimento, entretanto, à primeira vista, parece 
pertencer à ética, uma vez que exige o julgamento sobre o 
valor de práticas, características e identidades variadas. Por-
tanto, não surpreende que muitos teóricos deontológicos 
simplesmente rejeitem as reivindicações pelo reconheci-
mento da diferença como violações da neutralidade liberal, 
por concluírem que a justiça distributiva esgota por comple-
to a moralidade política. Também não surpreende que, ao 
contrário, muitos teóricos do reconhecimento se alinhem 
à ética contra a moralidade; seguindo o mesmo raciocínio 
que seus contendores liberais, eles concluem que o reco-
nhecimento demanda julgamentos qualitativos de valor que 
excedem as capacidades dos modelos distributivos.

Nesses alinhamentos usuais, os dois lados concordam 
que a distribuição pertence à moralidade, o reconhecimen-
to pertence à ética, e ambos nunca se encontrarão. Então, 
cada um sustenta que o seu paradigma exclui o do outro. Se 
eles estiverem corretos, então as reivindicações por redistri-
buição e as reivindicações por reconhecimento não poderão 
ser coerentemente combinadas. Ao contrário, qualquer pes-
soa que deseje endossar reivindicações dos dois tipos corre 
o risco de padecer de esquizofrenia fi losófi ca.

É precisamente essa presunção de incompatibilidade 
que procuro desafi ar. Contra as suposições usuais, argumen-
tarei que é possível integrar redistribuição e reconhecimento 
sem sucumbir à esquizofrenia. A minha estratégia implicará 
construir a política do reconhecimento de uma forma que 
ela não seja vinculada prematuramente à ética. Ao contrário, 
tratarei as reivindicações por reconhecimento como reivin-
dicações por justiça dentro de uma noção ampla de justiça. 
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O resultado inicial será trazer a política do reconhecimen-
to de volta para o campo da Moralität e assim impedir que 
ela resvale para a ética. Mas não é nisso precisamente que 
eu quero chegar. Ao contrário, eu irei conceder que possa 
haver casos em que a avaliação ética é inevitável. Todavia, 
uma vez que tal avaliação é problemática, sugerirei formas 
de adiá-la tanto quanto possível.

Identidade ou status?
O ponto central da minha estratégia é romper com o mode-
lo padrão de reconhecimento, o da “identidade”. Nesse 
modelo, o que exige reconhecimento é a identidade cultu-
ral específi ca de um grupo. O não reconhecimento consiste 
na depreciação de tal identidade pela cultura dominante e 
o conseqüente dano à subjetividade dos membros do gru-
po. Reparar esse dano signifi ca reivindicar “reconhecimen-
to”. Isso, por sua vez, requer que os membros do grupo se 
unam a fi m de remodelar sua identidade coletiva, por meio 
da criação de uma cultura própria auto-afi rmativa. Desse 
modo, no modelo de reconhecimento da identidade, a polí-
tica de reconhecimento signifi ca “política de identidade”1.

O modelo da identidade é profundamente problemá-
tico. Entendendo o não reconhecimento como um dano à 
identidade, ele enfatiza a estrutura psíquica em detrimen-
to das instituições sociais e da interação social. Assim, ele 
arrisca substituir a mudança social por formas intrusas de 
engenharia da consciência. O modelo agrava esses riscos, 
ao posicionar a identidade de grupo como o objeto do reco-
nhecimento. Enfatizando a elaboração e a manifestação de 
uma identidade coletiva autêntica, auto-afi rmativa e auto-
poiética, ele submete os membros individuais a uma pressão 
moral a fi m de se conformarem à cultura do grupo. Muitas 

1 Para uma maior discussão do modelo de reconhecimento da identidade, veja 
Fraser (2000).
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vezes, o resultado é a imposição de uma identidade de gru-
po singular e drasticamente simplifi cada que nega a com-
plexidade das vidas dos indivíduos, a multiplicidade de suas 
identifi cações e as interseções de suas várias afi liações. Além 
disso, o modelo reifi ca a cultura. Ignorando as interações 
transculturais, ele trata as culturas como profundamente 
defi nidas, separadas e não interativas, como se fosse óbvio 
onde uma termina e a outra começa. Como resultado, ele 
tende a promover o separatismo e a enclausurar os grupos 
ao invés de fomentar interações entre eles. Ademais, ao 
negar a heterogeneidade interna, o modelo de identidade 
obscurece as disputas, dentro dos grupos sociais, por auto-
ridade para representá-los, assim como por poder. Conse-
qüentemente, isso encobre o poder das facções dominantes 
e reforça a dominação interna. Então, em geral, o mode-
lo da identidade aproxima-se muito facilmente de formas 
repressivas do comunitarismo2.

Por essas razões, proporei uma análise alternativa do 
reconhecimento. A minha proposta é tratar o reconheci-
mento como uma questão de status social. Dessa perspectiva 
– que eu chamarei de modelo de status – o que exige reconhe-
cimento não é a identidade específi ca de um grupo, mas a 
condição dos membros do grupo como parceiros integrais 
na interação social. O não reconhecimento, conseqüente-
mente, não signifi ca depreciação e deformação da identi-
dade de grupo. Ao contrário, ele signifi ca subordinação social 
no sentido de ser privado de participar como um igual na vida 
social. Reparar a injustiça certamente requer uma política 
de reconhecimento, mas isso não signifi ca mais uma polí-
tica de identidade. No modelo de status, ao contrário, isso 
signifi ca uma política que visa a superar a subordinação, 
fazendo do sujeito falsamente reconhecido um membro 

2 Para uma crítica mais aprofundada do modelo de identidade, veja Fraser 
(2000).
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integral da sociedade, capaz de participar com os outros 
membros como igual3.

Permitam-me elaborar. Entender o reconhecimento 
como uma questão de status signifi ca examinar os padrões 
institucionalizados de valoração cultural em função de seus 
efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais. Se e quan-
do tais padrões constituem os atores como parceiros, capa-
zes de participar como iguais, com os outros membros, na 
vida social, aí nós podemos falar de reconhecimento recíproco e 
igualdade de status. Quando, ao contrário, os padrões insti-
tucionalizados de valoração cultural constituem alguns ato-
res como inferiores, excluídos, completamente “os outros” 
ou simplesmente invisíveis, ou seja, como menos do que 
parceiros integrais na interação social, então nós podemos 
falar de não reconhecimento e subordinação de status. 

No modelo de status, então, o não reconhecimento 
aparece quando as instituições estruturam a interação de 
acordo com normas culturais que impedem a paridade de 
participação. Exemplos abrangem as leis matrimoniais que 
excluem a união entre pessoas do mesmo sexo por serem 
ilegítimas e perversas, políticas de bem-estar que estigma-
tizam mães solteiras como exploradoras sexualmente irres-
ponsáveis e práticas de policiamento tais como a “categori-
zação racial” que associa pessoas de determinada raça com a 
criminalidade. Em todos esses casos, a interação é regulada 
por um padrão institucionalizado de valoração cultural que 
constitui algumas categorias de atores sociais como norma-
tivos e outros como defi cientes ou inferiores: heterossexual 
é normal, gay é perverso; “famílias chefi adas por homens” 
são corretas, “famílias chefi adas por mulheres” não o são; 
“brancos” obedecem à lei, “negros” são perigosos. Em todos 
os casos, o resultado é negar a alguns membros da socieda-

3 Para uma discussão mais ampla do modelo de reconhecimento de status, veja 
Fraser (2000a).
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de a condição de parceiros integrais na interação, capazes 
de participar como iguais com os demais.

Em todos os casos, conseqüentemente, uma demanda 
por reconhecimento é necessária. Mas note precisamente 
o que isso signifi ca: visando a não valorizar a identidade de 
grupo, mas superar a subordinação, as reivindicações por 
reconhecimento no modelo de status procuram tornar o 
sujeito subordinado um parceiro integral na vida social, 
capaz de interagir com os outros como um par. Elas obje-
tivam, assim, desinstitucionalizar padrões de valoração cultural 
que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões 
que a promovam. 

Esse modelo de status evita muitas das difi culdades 
apontadas no modelo da identidade. Em primeiro lugar, 
ao rejeitar a visão de reconhecimento como valorização 
da identidade de grupo, ele evita essencializar tais identi-
dades. Em segundo lugar, ao focar nos efeitos das normas 
institucionalizadas sobre as capacidades para a interação, 
ele resiste à tentação de substituir a mudança social pela 
reengenharia da consciência. Em terceiro lugar, ao enfati-
zar a igualdade de status no sentido da paridade de partici-
pação, ele valoriza a interação entre os grupos, em oposição 
ao separatismo e ao enclausuramento. Em quarto lugar, o 
modelo de status evita reifi car a cultura – sem negar a sua 
importância política. Atento ao fato de que os padrões insti-
tucionalizados de valoração cultural podem ser veículos de 
subordinação, ele procura desinstitucionalizar os padrões 
que impedem a paridade de participação e os substituem 
por padrões que a promovam.

Finalmente, o modelo de status possui outra grande 
vantagem. Diferentemente do modelo da identidade, ele 
entende o reconhecimento de uma forma em que esse não 
é colocado no campo da ética. Concebendo o reconheci-
mento como uma questão de igualdade de status, defi nido 
então como paridade participativa, ele fornece uma abor-
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dagem deontológica do reconhecimento. Sendo assim, ele 
libera a força normativa das reivindicações por reconheci-
mento da dependência direta a um específi co e substantivo 
horizonte de valor. Diferentemente do modelo da identi-
dade, então, o modelo de status é compatível com a prio-
ridade do correto sobre o bem. Recusando o alinhamento 
tradicional do reconhecimento à ética, ele, ao contrário, o 
alinha à moralidade. Desse modo, o modelo de status per-
mite que se combine reconhecimento com redistribuição 
– sem sucumbir à esquizofrenia fi losófi ca. Nesse sentido, 
argumentarei em seguida.

Justiça ou boa vida?
Qualquer tentativa de integrar redistribuição e reconheci-
mento em um modelo abrangente deve reportar-se a quatro 
questões fi losófi cas cruciais. Primeiro, o reconhecimento 
é uma questão de justiça, ou é uma questão de auto-reali-
zação? Segundo, a justiça distributiva e o reconhecimento 
constituem dois paradigmas normativos distintos e sui gene-
ris, ou algum deles pode ser subsumido ao outro? Terceiro, 
a justiça demanda o reconhecimento daquilo que distingue 
indivíduos ou grupos, ou o reconhecimento da nossa huma-
nidade comum é sufi ciente? E, quarto, como podemos dis-
tinguir as reivindicações por reconhecimento que são justi-
fi cadas daquelas que não o são?

O modo pelo qual se responde a essas questões depen-
de do conceito de reconhecimento que se assume. No que 
se segue, empregarei o modelo de status a fi m de fornecer 
uma abordagem deontológica. Apoiando-me nesse mode-
lo, ampliarei o conceito usual de justiça para nele incluir 
as demandas por reconhecimento. Alargando a noção de 
moralidade, evitarei, então, voltar-me prematuramente 
para a ética.

Começo com a seguinte questão: o reconhecimento é 
um problema da justiça, e, portanto, da moralidade, ou é 
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um problema da boa vida e, portanto, da ética? Geralmen-
te, o reconhecimento é entendido como um problema da 
boa vida. Essa é a perspectiva tanto de Charles Taylor quan-
to de Axel Honneth, os dois teóricos contemporâneos mais 
proeminentes do reconhecimento. Para ambos, ser reco-
nhecido por um outro sujeito é uma condição necessária 
para a formação de uma subjetividade integral e não distor-
cida. Negar a alguém o reconhecimento é privá-la(o) dos 
pré-requisitos fundamentais para o pleno desenvolvimento 
humano. Para Taylor, por exemplo:

“[...] o não reconhecimento ou o falso reconhecimento 
[...] pode ser uma forma de opressão, aprisionando o 
sujeito em um modo de ser falso, distorcido e reduzido. 
Além da simples falta de respeito, isso pode infl igir uma 
grave ferida, submetendo as pessoas aos danos resultantes 
do ódio por si próprias. O devido reconhecimento não é 
meramente uma cortesia, mas uma necessidade humana 
vital” (Taylor, 1994: 25).

Para Honneth, de modo semelhante, “nossa integri-
dade é dependente [...] da aprovação ou reconhecimento 
de outras pessoas. A negação do reconhecimento [...] é 
prejudicial porque impede [...] que as pessoas tenham uma 
visão positiva de si mesmas – uma visão que é adquirida 
intersubjetivamente” (1992: 188-9). Desse modo, ambos os 
teóricos entendem o não reconhecimento em termos de 
uma subjetividade prejudicada e uma auto-identidade dani-
fi cada. E ambos entendem a lesão em termos éticos, como 
um impedimento à capacidade do sujeito de alcançar a boa 
vida. Para Taylor e Honneth, então, o reconhecimento é 
uma questão de ética.

Diferentemente de Taylor e Honneth, proponho conce-
ber o reconhecimento como uma questão de justiça. Desse 
modo, não se deve responder à pergunta “O que há de erra-
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do com o falso reconhecimento?”, dizendo que isso impede 
o pleno desenvolvimento humano devido à distorção da 
“auto-relação prática” do sujeito (Honneth, 1992 e 1995). 
Deve-se dizer, ao contrário, que é injusto que, a alguns 
indivíduos e grupos, seja negada a condição de parceiros 
integrais na interação social, simplesmente em virtude de 
padrões institucionalizados de valoração cultural, de cujas 
construções eles não participaram em condições de igual-
dade, e os quais depreciam as suas características distintivas 
ou as características distintivas que lhes são atribuídas. Deve-
se dizer, então, que o não reconhecimento é errado porque 
constitui uma forma de subordinação institucionalizada – e, 
portanto, uma séria violação da justiça.

Essa abordagem oferece várias vantagens importantes. 
Primeiro, recorrendo a um padrão deontológico, ela per-
mite que se justifi quem reivindicações por reconhecimen-
to como moralmente vinculantes sob as condições moder-
nas de pluralismo valorativo4. Sob essas condições, não há 
nenhuma concepção da boa vida que seja universalmente 
compartilhada, tampouco que possa ser entendida como 
autoritativa. Desse modo, qualquer tentativa de justifi car rei-
vindicações por reconhecimento que apele para uma con-
cepção da boa vida será necessariamente sectária. Nenhu-
ma abordagem desse tipo pode entender tais reivindicações 
como normativamente vinculantes para aqueles que não 
compartilham do horizonte de valores éticos do teórico.

Diferentemente dessa abordagem, o modelo de reco-
nhecimento de status é deontológico e não sectário. Incor-
porando o espírito da “liberdade subjetiva”, que é a prin-
cipal característica da modernidade, ele sustenta que cabe 
aos indivíduos e grupos defi nir para si próprios o que con-
ta como boa vida e criar, para si próprios, uma forma de 
alcançá-la, dentro dos limites que asseguram uma liberdade 

4 Sou grata a Rainer Forst pela ajuda em formular esse ponto.
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semelhante para os demais. Assim, o modelo de status não 
apela para uma concepção da boa vida. Ele apela, ao contrá-
rio, para uma concepção da justiça que pode – e deve – ser 
aceita por aqueles que tenham divergentes concepções da 
boa vida. O que torna o não reconhecimento moralmente 
inaceitável, nessa perspectiva, é que isso nega a alguns indi-
víduos e grupos a possibilidade de participar, como iguais, 
com os demais, na interação social. A norma da paridade 
participativa invocada aqui não é sectária no sentido referi-
do. Ela pode justifi car reivindicações por reconhecimento 
como normativamente vinculantes para todos aqueles que 
concordem em seguir os termos justos da interação, sob as 
condições do pluralismo valorativo.

Tratar o reconhecimento como uma questão de justiça 
tem também uma segunda vantagem. Concebendo o não 
reconhecimento como subordinação de status, ele localiza 
o equívoco nas relações sociais, e não na psicologia indi-
vidual ou interpessoal. Ser falsamente reconhecido, nessa 
perspectiva, não é apenas ser desmerecido ou desvalorizado 
nas atitudes conscientes ou crenças dos outros. Signifi ca, ao 
invés, ter negada a condição de parceiro integral na inte-
ração social e ser impedido de participar como um par na 
vida social, como conseqüência de padrões institucionaliza-
dos de valoração cultural que estabelecem alguém como 
desmerecedor de respeito e estima. Quando tais padrões de 
desrespeito e desestima são institucionalizados, eles impe-
dem a paridade de participação, assim como certamente 
também o fazem as desigualdades distributivas.

Desse modo, evitando a psicologização, essa abordagem 
escapa das difi culdades que assolam as abordagens rivais. 
Quando o não reconhecimento é identifi cado com distor-
ções internas na estrutura da autoconsciência do oprimido, 
basta apenas um pequeno passo para culpar a vítima. Por 
exemplo, imputar um dano psíquico àqueles submetidos ao 
racismo parece agravar ainda mais a sua situação. Ao con-
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trário, quando o não reconhecimento é igualado ao pre-
conceito internalizado pelos opressores, superá-lo parece 
demandar o monitoramento de suas crenças, uma abor-
dagem que é autoritária e contrária aos pressupostos do 
liberalismo. Para o modelo de status, em oposição, o não 
reconhecimento é uma questão de impedimentos, externa-
mente manifestados e publicamente verifi cáveis, a que cer-
tos indivíduos sejam membros integrais da sociedade. E tais 
arranjos são moralmente indefensáveis independentemente de 
distorcerem ou não a subjetividade dos oprimidos 5.  

Finalmente, alinhando-se o reconhecimento à justiça ao 
invés de à boa vida, evita-se a visão de que todos têm igual 
direito à estima social. Essa visão é fl agrantemente insusten-
tável porque torna a noção de estima carente de sentido6. 
Mesmo assim, ela parece ser seguida por, pelo menos, uma 
abordagem rival proeminente. Na teoria de Axel Honneth, 
a estima social está entre as “condições intersubjetivas para 
a formação de uma identidade não distorcida”, que se espe-

5 Como já apontei, o modelo de status evita a psicologização. O que isso signifi ca, 
entretanto, requer algum esclarecimento. O modelo não supõe que o falso reco-
nhecimento jamais tenha os efeitos psicológicos descritos por Taylor e Honneth. 
Mas ele sustenta que a condenação do falso reconhecimento não depende da pre-
sença de tais efeitos. Desse modo, o modelo de status dissocia a normatividade das 
reivindicações por reconhecimento da psicologia, ampliando, assim, a sua força 
normativa. Quando reivindicações por reconhecimento são baseadas em uma te-
oria psicológica das “condições intersubjetivas para a formação da identidade de 
modo não distorcido”, como no modelo de Honneth (1995), elas se tornam vulne-
ráveis às vicissitudes daquela teoria; o seu vínculo moral evapora, caso a teoria se 
torne falsa. Tratando o reconhecimento como uma questão de status, ao contrário, 
o modelo que proponho evita submeter as reivindicações normativas a questões 
psicológicas de fato. Pode-se demonstrar que uma sociedade cujas normas insti-
tucionalizadas impedem a paridade de participação é injusta mesmo que ela não 
infl ija danos psíquicos àqueles que ela subordina.
6 Aqui estou assumindo a distinção, agora bastante comum na fi losofi a moral, en-
tre respeito e estima. De acordo com essa distinção, o respeito é devido universal-
mente a todas as pessoas em virtude de uma humanidade compartilhada; estima, 
ao contrário, é conferida diferentemente em função das características específi cas, 
conquistas ou contribuições das pessoas. Dessa maneira, enquanto a imposição de 
respeitar a todos de modo igual é perfeitamente aceitável, a imposição de estimar 
a todos de modo igual é paradoxal.
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ra seja protegida pela moralidade. Disso segue que todas 
as pessoas, moralmente, merecem estima social (Honneth, 
1995). A abordagem do reconhecimento proposta aqui, 
ao contrário, não acarreta tal reductio ad absurdum. O que 
resulta dela é que todos têm igual direito a buscar estima 
social sob condições justas de igualdade de oportunidades7. 
E tais condições não são asseguradas quando, por exemplo, 
padrões institucionalizados de valoração cultural depre-
ciam, de modo difundido, o feminino, o “não branco”, a 
homossexualidade e tudo o que é culturalmente a eles asso-
ciados. Quando esse é o caso, mulheres e/ou pessoas de 
cor e/ou gays e lésbicas enfrentam obstáculos na conquista 
de estima que não são encontrados pelos demais. E todos, 
incluindo os homens brancos heterossexuais, enfrentam 
maiores obstáculos se eles optam por perseguir projetos e 
cultivar características que são culturalmente codifi cadas 
como femininas, homossexuais ou “não brancas”.

Por todas essas razões, o reconhecimento é mais bem 
tratado como uma questão da justiça e, portanto, da morali-
dade, do que como uma questão da boa vida e, desse modo, 
da ética. E conceber o reconhecimento no modelo de status 
permite-nos tratá-lo como uma questão da justiça. 

Mas o que isso signifi ca para a teoria da justiça?

Ampliando o paradigma da justiça
Supondo que o reconhecimento é uma questão de justiça, qual 
é a sua relação com a distribuição? Pode-se afi rmar, voltando 
agora para a nossa segunda pergunta, que distribuição e reco-
nhecimento constituem duas concepções distintas e sui generis 
de justiça? Ou pode algum deles ser reduzido ao outro?

7 Esse ponto pode ser também colocado da seguinte forma: embora ninguém te-
nha direito a igual estima social no sentido positivo, todos têm o direito de não 
serem desestimados em função de classifi cações institucionalizadas de grupo que 
atacam a sua condição de parceira(o) integral na interação social. Eu devo essa 
formulação a Rainer Forst (em conversa pessoal).
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A questão da redução deve ser considerada por dois 
ângulos diferentes. De um lado, a questão é saber se as teo-
rias da justiça distributiva existentes conseguem subsumir 
adequadamente os problemas de reconhecimento. Segun-
do o meu ponto de vista, a resposta é não. Para ser exata, 
muitos teóricos distributivos estão conscientes da importân-
cia do status acima e além da alocação de recursos e pro-
curam acomodá-lo em suas abordagens8. Mas os resultados 
não são totalmente satisfatórios. A maioria de tais teóricos 
assume uma visão de status reduzida às dimensões econômi-
ca e legal, supondo que uma justa distribuição de recursos e 
direitos é sufi ciente para dar conta do não reconhecimento. 
Todavia, de fato, nem toda ausência de reconhecimento é 
um resultado secundário da má distribuição ou da má dis-
tribuição agregada à discriminação legal. Observe o caso 
do banqueiro de Wall Street, afro-americano, que não con-
segue pegar um táxi. Para lidar com tais casos, uma teoria 
da justiça deve ir além da distribuição de direitos e bens e 
examinar os padrões institucionalizados de valoração cul-
tural. Ela deve considerar se tais padrões impedem a pari-
dade de participação na vida social9.

O que, então, pode ser dito sobre o outro ângulo da 
questão? As teorias do reconhecimento existentes podem sub-

8 John Rawls, por exemplo, às vezes concebe os bens primários, tais como renda 
e emprego, como as bases sociais do auto-respeito, ao mesmo tempo em que fala 
de auto-respeito como um bem primário especialmente importante cuja distri-
buição é uma questão de justiça (veja Rawls, 1971: § 67, § 82; 1993: 82, 181, 318 
ff.). Ronald Dworkin, igualmente, defende a idéia de igualdade de recursos como 
uma expressão distributiva do igual valor moral das pessoas (1981). Amartya Sen 
(1985), fi nalmente, considera tanto o sentido de si quanto a capacidade de apare-
cer em público sem vergonha como importantes para a capacidade de agir, por-
tanto, como incluídos na fi nalidade de uma abordagem da justiça que celebra a 
distribuição igualitária das capacidades básicas.
9 A notável exceção de um teórico que procurou encampar questões da cultu-
ra dentro de um modelo distributivo é Will Kymlicka. Kymlicka propõe tratar o 
acesso a uma “estrutura cultural intacta” como um bem primário a ser distribuído 
de forma justa. Essa abordagem foi talhada para comunidades políticas multina-
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sumir adequadamente os problemas de distribuição? Aqui, 
também, afi rmo que a resposta é não. Para ser exata, alguns 
teóricos do reconhecimento estão conscientes da importân-
cia da igualdade econômica e procuram acomodá-la em suas 
abordagens. Porém, mais uma vez, os resultados não são 
totalmente satisfatórios. Axel Honneth, por exemplo, assume 
uma visão culturalista reducionista da distribuição. Supondo 
que todas as desigualdades econômicas estão enraizadas na 
ordem cultural, que privilegia algumas formas de trabalho 
em detrimento de outras, ele acredita que a alteração dessa 
ordem cultural é sufi ciente para prevenir todo tipo de má dis-
tribuição (Honneth, 1995). De fato, entretanto, nem toda má 
distribuição é um subproduto do não reconhecimento. Veja o 
caso do homem branco, trabalhador industrial especializado, 
que fi ca desempregado, em virtude do fechamento da fábrica 
em que trabalha, devido a uma fusão corporativa especulativa. 
Nesse caso, a injustiça da má distribuição tem pouco a ver com 
o não reconhecimento. Ela é muito mais uma conseqüência 
dos imperativos intrínsecos a uma ordem de relações econômi-
cas especializadas cuja raison d’être é a acumulação de lucros. 
Para lidar com tais casos, uma teoria da justiça deve ir além dos 
padrões de valoração cultural e examinar a estrutura do capi-
talismo. Ela deve considerar se os mecanismos econômicos, 
que são relativamente dissociados das estruturas de prestígio e 
que operam de um modo relativamente impessoal, impedem 
a paridade de participação na vida social.

cionais, tais como o Canadá, em oposição a comunidades políticas pluriétnicas, 
tais como os Estados Unidos. Isso se torna problemático, todavia, nos casos em 
que os reivindicantes de reconhecimento mobilizados não se dividem de forma 
ordenada (ou mesmo não tão ordenada) em grupos com culturas distintas e rela-
tivamente delimitadas. Ela também tem difi culdade em lidar com casos nos quais 
as demandas por reconhecimento não tomam a forma de demandas por (algum 
nível de) soberania, mas objetivam, ao invés, paridade de participação dentro de 
uma comunidade política que é entrecortada por múltiplas e cruzadas linhas de 
diferença e desigualdade. Para o argumento de que uma estrutura cultural intacta 
é um bem primário, veja Kymlicka (1989). Para a distinção entre comunidades 
multinacionais e pluriétnicas, veja Kymlicka (1996).
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Em geral, então, nem os teóricos da distribuição nem os 
teóricos do reconhecimento tiveram, até agora, sucesso em 
subsumir, adequadamente, as preocupações dos outros10. 
Desse modo, em vez de endossar uma de suas concepções 
em exclusão da outra, proponho desenvolver uma concepção 
ampla da justiça. A minha concepção trata distribuição e reco-
nhecimento como distintas perspectivas sobre, e dimensões 
da, justiça. Sem reduzir uma perspectiva à outra, ela encampa 
ambas as dimensões dentro de um modelo mais abrangente e 
inclusivo.

Como já foi dito, o centro normativo da minha concep-
ção é a noção de paridade de participação11. De acordo com 
essa norma, a justiça requer arranjos sociais que permitam a 
todos os membros (adultos) da sociedade interagir uns com 
os outros como parceiros. Para que a paridade de participa-
ção seja possível, eu afi rmo que, pelo menos, duas condições 

10 Não fazendo uma redução substantiva, além disso, subsunções puramente ver-
bais são pouco úteis. Pouco se ganha em insistir como um ponto de semântica 
que, por exemplo, reconhecimento é, também, um bem a ser distribuído; nem, 
inversamente, mantendo como uma questão de defi nição, que todo padrão distri-
butivo expressa uma matriz de reconhecimento subjacente. Em ambos os casos, 
o resultado é uma tautologia. O primeiro torna todo reconhecimento distribui-
ção por defi nição, enquanto o segundo simplesmente afi rma o inverso. Em ne-
nhum caso, os problemas substantivos de integração conceitual foram discutidos. 
De fato, tais “reduções” puramente defi nicionais poderiam realmente servir para 
impedir o progresso na solução desses problemas. Criando a aparência enganado-
ra da redução, tais abordagens poderiam tornar difícil ver, sem falar de discutir, 
possíveis tensões e confl itos entre demandas por redistribuição e demandas por 
reconhecimento.
11 Desde que cunhei a frase em 1995, o termo “paridade” passou a ter um papel 
central na política feminista na França. Lá, ele signifi ca a demanda de que as mu-
lheres ocupem um total de 50 por cento das cadeiras no Parlamento e em outros 
órgãos representativos. “Paridade” na França, desse modo, signifi ca igualdade de 
gênero estritamente numérica na representação política. Para mim, ao contrário, 
“paridade” signifi ca a condição de ser um par, de se estar em igual condição com os 
outros, de estar partindo do mesmo lugar. Eu deixo em aberto a pergunta de até 
que grau ou nível de igualdade é necessário para assegurar tal paridade. Na minha 
formulação, além disso, o requerimento moral é que aos membros da sociedade 
seja garantida a possibilidade de paridade, se e quando eles escolherem participar 
em uma dada atividade ou interação. Não há nenhuma solicitação para que todos 
realmente participem em qualquer atividade.
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devem ser satisfeitas12. Primeiro, a distribuição dos recursos 
materiais deve dar-se de modo que assegure a independên-
cia e voz dos participantes. Essa eu denomino a condição obje-
tiva da paridade participativa. Ela exclui formas e níveis de 
desigualdade material e dependência econômica que impe-
dem a paridade de participação. Desse modo, são excluídos 
os arranjos sociais que institucionalizam a privação, a explo-
ração e as grandes disparidades de riqueza, renda e tempo 
livre, negando, assim, a algumas pessoas os meios e as opor-
tunidades de interagir com outros como parceiros13. 

Ao contrário, a segunda condição requer que os padrões 
institucionalizados de valoração cultural expressem igual 
respeito a todos os participantes e assegurem igual opor-
tunidade para alcançar estima social. Essa eu denomino 
condição intersubjetiva de paridade participativa. Ela exclui 
normas institucionalizadas que sistematicamente depreciam 
algumas categorias de pessoas e as características associadas 
a elas. Nesse sentido, são excluídos os padrões instituciona-
lizados de valores que negam a algumas pessoas a condição 
de parceiros integrais na interação, seja sobrecarregando-os 

12 Afi rmo que “pelo menos duas condições devem ser cumpridas” para permitir a 
possibilidade de mais do que duas. Tenho em mente especifi camente uma possí-
vel terceira classe de obstáculos à paridade participativa que poderia ser chamada 
“política”, em oposição à econômica ou cultural. Obstáculos “políticos” à parida-
de participativa incluiriam procedimentos de “tomada de decisão” que sistemati-
camente marginalizam algumas pessoas, mesmo na ausência de má distribuição 
e falso reconhecimento, por exemplo, regras eleitorais de distritos uninominais 
segundo as quais quem ganha leva todos os votos que negam voz para as quase 
permanentes minorias. A injustiça correspondente seria “marginalização política” 
ou “exclusão”; o remédio correspondente, “democratização”. Para uma discussão 
mais ampla dessa “terceira” dimensão de justiça, veja Fraser (2000a). Para uma 
abordagem compreensiva sobre regras eleitorais de distritos uninominais segundo 
as quais quem ganha leva todos os votos, veja Guinier (1994).
13 É uma questão em aberto o quanto a desigualdade econômica é compatível com 
a paridade de participação. Alguma desigualdade desse tipo é inevitável e não 
censurável. Mas há um limiar em que as disparidades de recursos se tornam tão 
grandes que impedem a paridade participativa. Onde exatamente está esse limiar 
é uma questão para maior investigação.
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com uma excessiva atribuição de “diferença”, seja falhando 
em reconhecer o que lhes é distintivo.

Tanto a condição objetiva quanto a condição inter-
subjetiva são necessárias para a paridade de participação. 
Nenhuma delas sozinha é sufi ciente. A condição objetiva 
focaliza preocupações tradicionalmente associadas com a 
teoria da justiça distributiva, especialmente preocupações 
relacionadas à estrutura econômica da sociedade e às dife-
renciações de classes economicamente defi nidas. A con-
dição intersubjetiva focaliza preocupações recentemente 
abordadas pela fi losofi a do reconhecimento, especialmente 
preocupações relacionadas à ordem de status da sociedade 
e às hierarquias de status culturalmente defi nidas. Dessa for-
ma, uma concepção ampla da justiça, orientada pela norma 
da paridade participativa, inclui tanto redistribuição quanto 
reconhecimento, sem reduzir um ao outro. 

Essa abordagem percorre um caminho considerável em 
direção à resolução do problema com o qual começamos. 
Construindo a redistribuição e o reconhecimento como 
duas dimensões da justiça mutuamente irredutíveis, e sub-
metendo-as a uma norma deontológica de paridade par-
ticipativa, ela posiciona ambas em um terreno comum da 
Moralität (moralidade). Evitando voltar-se prematuramente 
para a ética, essa abordagem parece prometer uma rota de 
escape da esquizofrenia fi losófi ca.

Reconhecendo as particularidades?
Antes de proclamar o sucesso, todavia, devemos analisar a 
nossa terceira questão fi losófi ca: a justiça exige o reconhe-
cimento daquilo que é distintivo de indivíduos ou grupos, 
além e acima do reconhecimento da nossa humanidade 
comum? Se for possível provar que a resposta é positiva, 
teremos que revisitar a questão da ética.

Vamos começar apontando que a paridade participativa 
é uma norma universalista em dois sentidos. Primeiro, ela 
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inclui todos os parceiros (adultos) na interação. E, segun-
do, ela pressupõe o igual valor moral dos seres humanos. 
Mas o universalismo moral nesses dois sentidos ainda deixa 
em aberto a seguinte questão: se o reconhecimento do que 
é distintivo de indivíduos ou grupos pode ser exigido pela 
justiça como um elemento, entre outros, da condição inter-
subjetiva da paridade participativa.

Sustento que essa questão não pode ser respondida por 
uma descrição a priori dos tipos de reconhecimento de que 
todas as pessoas sempre precisam. Ela necessita, ao invés, de 
ser abordada no espírito de um pragmatismo informado pelas 
compreensões da teoria social. Dessa perspectiva, o reconheci-
mento é um remédio para a injustiça social e não a satisfação 
de uma necessidade humana genérica. Dessa maneira, a(s) 
forma(s) de reconhecimento que a justiça exige em qualquer 
caso dado depende(m) da(s) forma(s) de não reconhecimen-
to a serem compensadas. Nos casos em que o não reconheci-
mento envolve a negação da humanidade comum de alguns 
participantes, o remédio é o reconhecimento universalista; 
assim, a primeira e mais fundamental compensação para o 
apartheid sul-africano foi a cidadania universal “não-racializa-
da”. Ao contrário, quando o não reconhecimento envolve a 
negação daquilo que é distintivo de alguns participantes, o 
remédio pode ser o reconhecimento da especifi cidade; des-
se modo, muitas feministas argumentam que a superação da 
subordinação de gênero requer o reconhecimento da capa-
cidade única e distinta de as mulheres darem à luz. Em todo 
caso, o remédio deve ser moldado para o dano14.

Essa abordagem pragmatista supera as fragilidades das 
outras duas perspectivas. Primeiro, ela rejeita a afi rmação, 

14 Afi rmo que o remédio pode ser o reconhecimento da diferença, não que o deva ser. 
De fato, há outros possíveis remédios para a negação das particularidades, incluindo 
a desconstrução dos próprios termos sobre quais as diferenças são atualmente elabo-
radas. Para uma discussão de tais alternativas, veja Fraser (2000a).
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15 Tanto Taylor quanto Honneth sustentam essa visão. Veja Taylor (1994) e Hon-
neth (1995). 

sustentada por alguns teóricos distributivos, de que a justiça 
requer a limitação do reconhecimento público apenas para 
aquelas capacidades que todos os humanos compartilham. 
Apoiada pelos oponentes da ação afi rmativa, essa aborda-
gem nega, dogmaticamente, o reconhecimento daquilo 
que distingue as pessoas umas das outras, sem considerar 
se tal reconhecimento seria necessário em alguns casos 
para superar obstáculos à paridade participativa. Segundo, 
a abordagem pragmatista rejeita a afi rmação oposta, igual-
mente descontextualizada, de que todos sempre precisam 
ter suas particularidades reconhecidas15. Geralmente apoia-
da por teóricos do reconhecimento, essa segunda aborda-
gem não consegue explicar por que não são todas, mas ape-
nas algumas, as diferenças sociais que geram reivindicações 
por reconhecimento; nem por que apenas algumas dessas 
reivindicações, e não outras, são moralmente justifi cadas. 
Mais especifi camente, ela não pode explicar por que aque-
les que ocupam posições de vantagem na ordem de status, 
tais como os homens e os heterossexuais, geralmente evi-
tam o reconhecimento de suas particularidades (de gênero 
e sexual), afi rmando não a especifi cidade, mas a universa-
lidade (Nicholson, 1996). Nem por que, naquelas ocasiões 
em que eles efetivamente buscam tal reconhecimento, suas 
reivindicações geralmente são falsas. Ao contrário, a aborda-
gem proposta aqui vê as reivindicações por reconhecimento 
da diferença de modo pragmático e contextualizado, como 
respostas remediadoras para injustiças específi cas pré-exis-
tentes. Colocando questões de justiça em posição central, 
ela entende que as necessidades por reconhecimento de 
atores subordinados diferem das dos atores dominantes e 
que apenas aquelas reivindicações que promovem a paridade de 
participação são moralmente justifi cadas.
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Para o pragmatista, nesse sentido, tudo depende do que 
as pessoas não reconhecidas hoje em dia necessitam a fi m de 
serem capazes de participar como parceiros na vida social. E 
não há razão para assumir que todas elas necessitem da mes-
ma coisa em qualquer contexto. Em alguns casos, elas podem 
necessitar de serem aliviadas da excessiva distinção atribuída 
ou construída. Em outros casos, elas podem necessitar de 
que suas particularidades, até agora não reconhecidas, sejam 
levadas em consideração. Ainda em outros casos, ela podem 
precisar mudar o foco para os grupos dominantes ou em van-
tagem, ofuscando as suas particularidades que, falsamente, 
vêm sendo tratadas como universais. Alternativamente, elas 
podem necessitar de desconstruir os próprios termos em que 
as diferenças atribuídas são atualmente elaboradas. Final-
mente, elas podem precisar de todas as medidas apontadas 
antes, ou de algumas delas em combinação com outras, ou 
em combinação com redistribuição. Quais pessoas precisam 
de qual(is) tipo(s) de reconhecimento em quais contextos 
depende da natureza dos obstáculos que elas encontram em 
relação à paridade participativa.

Então, não podemos descartar apressadamente a pos-
sibilidade de que a justiça pode requerer o reconhecimento 
das particularidades em alguns casos.

Justifi cando as reivindicações por reconhecimento
Até esse ponto, eu consegui responder às três maiores ques-
tões fi losófi cas sobre o reconhecimento permanecendo no 
terreno da Moralität. Ao construir o reconhecimento no 
modelo de status, eu atribuí a ele uma interpretação deonto-
lógica. E, ao ampliar o paradigma usual da justiça, eu tratei 
a redistribuição e o reconhecimento como duas dimensões 
mutuamente irredutíveis da, e perspectivas sobre, a justiça, 
ambas podendo ser subsumidas à norma comum da parida-
de participativa. Dessa maneira, até então, eu evitei voltar-
me para a ética e escapei da esquizofrenia fi losófi ca.
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Nesse ponto, entretanto, a questão da ética ameaça 
retornar. A partir do momento em que aceitamos que a 
justiça pode, sob certas circunstâncias, exigir o reconhe-
cimento das particularidades, então devemos considerar 
o problema da justifi cação. Devemos perguntar: o que jus-
tifi ca uma reivindicação pelo reconhecimento da diferen-
ça? Como se podem distinguir reivindicações de tal tipo 
justifi cadas das não justifi cadas? A questão crucial é se um 
padrão puramente deontológico será sufi ciente, ou se, ao 
contrário, uma avaliação ética das práticas, características 
e identidades variadas é necessária. No último caso, será 
necessário voltar à ética depois de tudo.

Vamos começar afi rmando que nem toda demanda por 
reconhecimento é justifi cada, da mesma maneira que nem 
toda demanda por redistribuição o é. Em ambos os casos, 
precisa-se de uma descrição do critério e/ou procedimentos 
para distinguir as reivindicações justifi cadas das não justifi -
cadas. Teóricos da justiça distributiva têm buscado fornecer 
tais descrições, seja apelando para um critério objetivista, 
tal como a maximização da utilidade, seja apelando para 
normas procedimentais, tal como aquelas da ética do dis-
curso. Teóricos do reconhecimento, ao contrário, têm sido 
mais lentos em enfrentar essa questão. Eles ainda têm que 
fornecer qualquer base principiológica para distinguir rei-
vindicações justifi cadas das não justifi cadas.

Esse tema cria sérias difi culdades para aqueles que tra-
tam o reconhecimento como um problema da ética. Teóri-
cos que justifi cam o reconhecimento como um meio de 
auto-realização são particularmente vulneráveis a objeções 
sobre esse ponto. De acordo com Axel Honneth, por exem-
plo, todos precisam ter suas particularidades reconhecidas 
a fi m de desenvolver auto-estima, o que (junto com a auto-
confi ança e o auto-respeito) é um ingrediente essencial para 
uma identidade não distorcida (Honneth, 1995). A partir 
disso, parece que as demandas por reconhecimento que 
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promovem a auto-estima dos reivindicantes são justifi cadas, 
enquanto aquelas que a diminuem não o são. Sob essa hipó-
tese, entretanto, identidades racistas pareceriam merecer 
algum reconhecimento, já que elas permitem a alguns 
europeus e euro-americanos pobres manter o seu senso de 
valor próprio por meio do contraste entre eles e seus supos-
tos inferiores. Reivindicações anti-racistas enfrentariam um 
obstáculo, ao contrário, já que elas ameaçam a auto-estima 
dos brancos pobres. Infelizmente, casos como esse, em que 
o preconceito proporciona benefícios psicológicos, não são, 
de forma alguma, raros. Eles bastam para negar a visão de 
que a auto-estima promovida pode fornecer um padrão de 
justifi cação para as reivindicações por reconhecimento.

Como, então, as reivindicações por reconhecimento deve-
riam ser julgadas? O que constitui um critério adequado para 
acessar os seus méritos? A abordagem proposta aqui apela 
para a paridade participativa como um padrão avaliativo. 
Como já vimos, essa norma abrange ambas as dimensões da 
justiça, distribuição e reconhecimento. Assim, para ambas as 
dimensões, o mesmo critério geral serve para distinguir reivin-
dicações justifi cadas das não justifi cadas. Independentemente 
de ser uma questão de distribuição ou reconhecimento, os 
reivindicantes devem mostrar que os arranjos atuais os impe-
dem de participar em condição de igualdade com os outros 
na vida social. Os reivindicantes da redistribuição devem 
mostrar que os arranjos econômicos existentes lhes negam as 
necessárias condições objetivas para a paridade participativa. 
Os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que os 
padrões institucionalizados de valoração cultural lhes negam 
as condições intersubjetivas necessárias. Em ambos os casos, 
portanto, a norma da paridade participativa é o padrão para 
justifi car a reivindicação.

Em ambos os casos, também, a paridade participativa 
serve para avaliar os remédios propostos contra a injustiça. 
Independentemente de estarem demandando redistribui-
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ção ou reconhecimento, os reivindicantes devem mostrar 
que as mudanças sociais que eles perseguem irão, de fato, 
promover a paridade de participação. Reivindicantes da 
redistribuição devem mostrar que as reformas econômicas 
que eles defendem fornecerão as condições objetivas para 
a participação plena daqueles a quem elas são atualmente 
negadas, sem exacerbar signifi cativamente outras disparida-
des. De modo similar, os reivindicantes do reconhecimento 
devem mostrar que as mudanças institucionais sociocultu-
rais que eles perseguem fornecerão as condições intersubje-
tivas necessárias, novamente, sem piorar substantivamente 
outras disparidades. Em ambos os casos, mais uma vez, a 
paridade participativa é o padrão para justifi car propostas 
de reforma.

Isso representa um aperfeiçoamento considerável em 
relação ao padrão de “auto-realização” que acabamos de 
discutir. Focalizando nas capacidades para a participa-
ção, o modelo de status condena a institucionalização dos 
valores racistas, mesmo nos casos em que eles propiciam 
benefícios psicológicos para aqueles que os apóiam. Ape-
sar de tudo, falta verifi car se a norma da paridade partici-
pativa é, por si mesma, sufi ciente para distinguir as reivin-
dicações justifi cadas, pelo reconhecimento da diferença, 
das não justifi cadas.

União homossexual, minorias e a dupla exigência
O problema é que nem todas as disparidades são per se 
injustas. Teóricos da justiça distributiva têm, há muito tem-
po, considerado esse ponto em relação às desigualdades 
econômicas. Buscando distinguir as disparidades econô-
micas justas das injustas, alguns desses teóricos desenha-
ram uma linha divisória entre aquelas desigualdades que 
surgem como um resultado das escolhas dos indivíduos, 
de um lado, e, de outro, aquelas que surgem como um 
resultado das circunstâncias que estão além do controle 
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dos indivíduos, argumentando que apenas as segundas, e 
não as primeiras, são injustas (veja, por exemplo, Dworkin, 
1981). Questões análogas surgem em relação ao reconhe-
cimento. Aqui, também, nem todas as disparidades são 
injustas, porque nem todas as hierarquias de valor institu-
cionalizadas são injustas. Necessita-se, conseqüentemente, 
de uma maneira de distinguir, na participação, as dispari-
dades justas das injustas. A questão central aqui, mais uma 
vez, é se a norma deontológica da paridade de participa-
ção é sufi ciente para esse fi m e se, caso ela não seja, se 
deve voltar para a ética. 

Para responder a essa questão, vamos aplicar o padrão de 
paridade participativa a algumas controvérsias atuais. Consi-
dere primeiro o exemplo do casamento entre pessoas do mes-
mo sexo. Nesse caso, como já vimos, na lei matrimonial, a ins-
titucionalização de uma norma cultural heterossexista nega 
a paridade de participação a gays e lésbicas. Para o modelo 
de status, então, essa situação é patentemente injusta, e uma 
reivindicação por reconhecimento é, em princípio, justifi ca-
da. Tal reivindicação busca remediar a injustiça por meio da 
desinstitucionalização do padrão de valor heteronormativo 
e sua substituição por uma alternativa que promove a pari-
dade. Isso, contudo, pode ser feito de mais de uma maneira. 
Uma forma seria garantir às parcerias homossexuais o mes-
mo reconhecimento de que as parcerias heterossexuais, hoje 
em dia, desfrutam, legalizando o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. Outra forma seria desinstitutionalizar o casa-
mento heterossexual, desvinculando direitos, tal como segu-
ro-saúde da condição marital, e prescrevendo-os sob alguma 
outra base, tal como a cidadania e/ou a residência territo-
rial. Mesmo que possam existir boas razões para preferir uma 
dessas abordagens à outra, ambas serviriam para fomentar a 
paridade participativa entre gays e heterossexuais; portanto, 
ambas são justifi cadas em princípio, assumindo que nenhu-
ma delas exacerbaria outras disparidades. O que não seria 
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justifi cado, ao contrário, é uma abordagem como o Pacs fran-
cês16 ou a lei da “união civil” no estado de Vermont, nos Esta-
dos Unidos, que estabelece um segundo status legal, paralelo, 
de parceria doméstica, que não consegue conferir todos os 
benefícios simbólicos ou materiais do casamento, ao mesmo 
tempo em que reserva esse último e privilegiado status exclu-
sivamente para casais heterossexuais. Embora tais reformas 
representem um claro avanço em relação às leis existentes 
e possam criar apoio em campos táticos como medidas tran-
sitórias, elas não satisfazem as exigênciasde justiça tal como 
entendida pelo modelo de status. 

Postas de lado tais considerações táticas, o caso do casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo não apresenta difi cul-
dades para o modelo de status. Pelo contrário, ele ilustra 
uma vantagem previamente discutida daquele modelo: aqui, 
a norma da paridade participativa justifi ca reivindicações de 
gays e lésbicas deontologicamente, sem recorrer à avaliação 
ética – sem, é dizer, assumir um julgamento substantivo de 
que uniões homossexuais são valiosas eticamente. A aborda-
gem de auto-realização, ao contrário, não consegue evitar 
pressupor aquele julgamento, então, é vulnerável a contra-
julgamentos que a negam17. Sendo assim, o modelo de sta-
tus é superior para lidar com esse caso. 

Talvez, contudo, esse exemplo seja muito fácil. Vamos 
considerar alguns casos presumivelmente mais difíceis 
envolvendo práticas culturais e religiosas. Em tais casos, a 

16 Essa é uma lei permitindo casais que não são casados (gay ou heterossexual) se 
registrarem como parceiros co-habitantes com direitos a muitos dos benefícios 
previamente reservados para casais casados. Embora isso pretendesse benefi ciar 
gays e lésbicas, a maioria dos registrantes tem sido casais heterossexuais que não 
desejam se casar.
17 Deixe-me prevenir qualquer possível desentendimento: eu não tenho qualquer 
problema com a visão que atribui valor ético a relacionamentos homossexuais. 
Mas ainda insisto que isso não consegue adequadamente fundamentar a reivindi-
cação por reconhecimento em sociedades onde cidadãos têm visões divergentes 
da boa vida e discordam entre si a respeito do valor ético de uniões entre pessoas 
do mesmo sexo.
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questão que surge é se a paridade participativa realmente 
pode ser considerada um padrão de justifi cação, é dizer, se 
a paridade participativa pode servir para justifi car reivindi-
cações deontologicamente, sem recorrer à avaliação ética 
das práticas culturais e religiosas em questão. De fato, como 
veremos, a paridade participativa mostra-se adequada aqui 
também, contanto que ela seja aplicada corretamente. 

Crucial aqui é que a paridade participativa entra no 
cenário em dois níveis diferentes. Primeiro, no nível entre 
grupos, ela fornece o modelo para avaliar os efeitos de 
padrões institucionalizados de valoração cultural no posi-
cionamento relativo de minorias vis-à-vis maiorias. Desse 
modo, ela é invocada ao considerar-se, por exemplo, se as 
antigas regras canadenses, determinando o uso de uniforme 
com chapéu para a Polícia Montada, constituem um comu-
nitarismo majoritário injusto que, efetivamente, fecha aquela 
ocupação aos homens Sikh. Segundo, no nível intragrupo, a 
paridade participativa também serve para avaliar os efeitos 
internos das práticas minoritárias para as quais se reivindica 
reconhecimento, é dizer, os efeitos sobre os próprios mem-
bros dos grupos. Nesse nível, ela é invocada ao considerar-
se, por exemplo, se as práticas judaicas ortodoxas de segre-
gação sexual na educação marginalizam, injustamente, as 
meninas ortodoxas e se deveria ser negado reconhecimento 
àquelas práticas na forma de cortes de isenções de tributo 
ou subsídios escolares.

Tomados em conjunto, esses dois níveis constituem 
uma dupla exigência para reivindicações por reconheci-
mento cultural. Reivindicantes devem mostrar, primeiro, 
que a institucionalização das normas culturais da maioria 
nega-lhes a paridade participativa e, segundo, que as práti-
cas cujo reconhecimento eles buscam não nega a eles mes-
mos a paridade participativa,a alguns membros do grupo 
bem como a não-membros. Para o modelo de status, ambas 
as exigências são necessárias; nenhuma delas sozinha é sufi -
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ciente. Somente reivindicações que cumprem as duas exi-
gências são merecedoras de reconhecimento público. 

Para aplicar essa dupla exigência, vamos considerar a 
controvérsia francesa sobre o foulard. Aqui, a questão é saber 
se as políticas que proíbem as garotas muçulmanas de usar 
véus em escolas públicas constituem um tratamento injusto 
de uma minoria religiosa. Nesse caso, aquela(e)s que reivin-
dicam o reconhecimento do foulard precisam estabelecer 
dois pontos: ela(e)s devem mostrar, primeiro, que a proi-
bição do véu constitui um comunitarismo majoritário injus-
to, que nega paridade educacional a garotas muçulmanas; e, 
segundo, que uma política alternativa permitindo o foulard 
não exacerbaria a subordinação feminina, em comunidades 
muçulmanas ou na sociedade em geral. Somente estabele-
cendo esses dois pontos ela(e)s podem justifi car a sua rei-
vindicação. O primeiro ponto, a respeito do comunitarismo 
majoritário francês, pode ser comprovado sem difi culdade, 
ao que parece, já que nenhuma proibição análoga impede 
o uso de cruzes cristãs nas escolas públicas; então, a políti-
ca atual nega igual reputação aos cidadãos mulçumanos. O 
segundo ponto, a respeito da não exacerbação da subordi-
nação feminina, provou-se, ao contrário, controverso, já que 
alguns republicanos franceses argumentaram que o foulard 
é, em si, um marcador de tal subordinação e deve, portanto, 
ser-lhe negado reconhecimento. Contudo, contestando tal 
interpretação, algumas/alguns multiculturalistas replicaram 
que o sentido do véu é altamente disputado nas comuni-
dades mulçumanas francesas hoje, assim como o são as rela-
ções de gênero de forma mais geral; desse modo, ao invés 
de construí-lo como univocamente patriarcal, o que efetiva-
mente está de acordo com a autoridade exclusiva suprema 
masculina para interpretar o Islã, o estado deveria tratar o 
foulard como um símbolo da identidade mulçumana em tran-
sição, cujo sentido é contestado, assim como o é a própria 
identidade francesa, como um resultado das interações trans-
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culturais em uma sociedade multicultural. Dessa perspectiva, 
permitir o foulard nas escolas públicas poderia ser um passo 
em direção a, e não distante da, paridade de gênero18. 

A meu ver, a(o)s multiculturalistas têm o argumento mais 
forte aqui. (Esse não é o caso, eventualmente, para aquela(e)s 
que reconheceriam o que chamam de “circuncisão femini-
na”, na verdade, mutilação genital que, claramente, nega 
paridade no prazer sexual e na saúde a mulheres e meninas.) 
Mas esse não é o ponto que eu quero salientar aqui. O ponto, 
ao invés, é que o argumento é corretamente moldado em 
termos de paridade de participação. Para o modelo de status, 
isso é precisamente onde a controvérsia deveria ser conec-
tada. Tanto no caso do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo quanto no caso das reivindicações culturais e religiosas:  
a paridade participativa é o padrão apropriado para justifi car 
demandas. Apesar das diferenças nessa interpretação, a nor-
ma da paridade participativa serve para avaliar deontologica-
mente tais reivindicações por reconhecimento, sem nenhu-
ma necessidade de avaliação ética das práticas culturais ou 
religiosas em questão19.

Em geral, então, o modelo de status estabelece um 
rigoroso padrão para justifi car demandas pelo reconheci-
mento de diferença cultural. No entanto, ele permanece 

18 Certamente, há lugar para discórdias acerca dos efeitos do foulard sobre a posi-
ção social de meninas. Aqueles efeitos não podem ser calculados por um métrico 
ou método algorítmicos. Pelo contrário, eles somente podem ser determinados 
dialogicamente, pela troca de argumentos, em que julgamentos confl itantes são 
analisados e interpretações rivais são pesadas.
19 Em geral, o padrão da paridade participativa não pode ser aplicado monologica-
mente, à maneira de um procedimento de decisão. Ao invés, ele deve ser aplicado 
dialogicamente e discursivamente, por meio de processos democráticos de debate 
público. Em tais debates, participantes discutem se os padrões institucionalizados de 
valoração cultural existentes impedem a paridade de participação e se as alternati-
vas propostas a fomentariam, sem exacerbar outras disparidades. Para o modelo de 
status, então, a paridade participativa serve como um idioma de contestação e delibe-
ração públicas sobre questões de justiça. Mais fortemente, ela representa o principal 
idioma de razão pública, a linguagem preferida para conduzir a argumentação política 
democrática sobre questões tanto de distribuição quanto de reconhecimento. Para 
uma discussão mais completa sobre a abordagem dialógica, veja Fraser (2000a).
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totalmente deontológico. Aplicada dessa dupla forma, a 
norma da paridade participativa é sufi ciente para descar-
tar reivindicações não justifi cadas, sem nenhum recurso à 
avaliação ética.

Ecologia sem ética?
Todavia, permanece a questão se a paridade participativa é 
sufi ciente em todos os casos, ou se ela deve ser suplementada 
por considerações éticas em alguns deles. Na segunda hipó-
tese, nem todas as reivindicações que passassem pelo teste 
deontológico seriam justifi cadas. Ao contrário, apenas aque-
las que sobrevivessem a mais uma rodada de exame ético 
seriam julgadas merecedoras de reconhecimento público. 
Nesse caso, a paridade participativa seria uma condição de 
justifi cação necessária, mas não sufi ciente. Embora servis-
se para fi ltrar as reivindicações que fossem inaceitáveis em 
campos deontológicos, ela seria incapaz de fornecer o passo 
fi nal, nomeadamente, avaliar o valor ético de práticas contes-
tadas. Então, seria necessário, no fi nal, voltar à ética.

Essa perspectiva surge quando consideramos casos que 
não são suscetíveis de soluções pluralistas. Esses seriam 
casos, diferentemente do casamento entre pessoas do mes-
mo sexo ou do l’affaire foulard, que não podem ser tratados 
por meio da tolerância institucional. Naqueles dois casos, 
pessoas com diferentes visões éticas da boa vida poderiam 
concordar em discordar e optar por um regime de viver e 
deixar viver. Suponha, entretanto, que encontrássemos um 
caso em que as visões éticas das pessoas fossem tão direta-
mente antitéticas, tão mutuamente excludentes, que a coe-
xistência pacífi ca seria impossível. Nesse evento, a sociedade 
seria forçada a escolher entre elas, e a paridade de participa-
ção deixaria de ser uma meta relevante. Com aquele padrão 
deontológico não mais aplicável, seria necessário avaliar 
as alternativas eticamente. Os cidadãos teriam de avaliar o 
valor relativo de duas visões concorrentes da boa vida.
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Certamente, tais casos são, em princípio, possíveis. 
Mas eles não são tão comuns como acreditam aqueles que 
colocam o reconhecimento no campo da ética. Vamos 
considerar o caso hipotético de uma sociedade compro-
metida em assegurar a integridade e a sustentabilidade 
do ambiente natural. Suponhamos que os arranjos sociais 
nessa sociedade institucionalizem padrões de valoração 
cultural respeitadores da ecologia. Suponhamos, também, 
que o efeito é desfavorecer uma minoria de membros que 
se identifi cam com orientações culturais exploradoras da 
ecologia. Suponhamos, ainda, que esses membros se mobi-
lizaram como uma minoria cultural e reivindicaram igual 
reconhecimento para a sua diferença cultural. Suponha-
mos, é dizer, que eles reivindicaram a institucionalização 
de um novo padrão de valoração cultural que assegurasse 
paridade para práticas culturais exploradoras da ecologia 
e respeitadoras da ecologia.

Claramente, esse é um caso que não é suscetível à 
solução pluralista. Não faz sentido institucionalizar a pari-
dade entre orientações respeitadoras da ecologia e explo-
radoras da ecologia dentro de uma única sociedade, já que 
a última minaria a primeira. Assim, a sociedade é efetiva-
mente forçada a optar por uma orientação ou pela outra. 
A questão é o que pode justifi car a escolha. Proponentes 
da ética sustentam que os parâmetros devem ser éticos. Do 
modo como eles a vêem, os cidadãos devem decidir qual 
orientação, em relação à natureza, melhor conduz a uma 
boa forma de vida; e eles devem justifi car sua escolha em 
tais parâmetros éticos. Se os cidadãos optam pelo ambiental-
ismo, por exemplo, eles devem apelar para julgamentos de 
valor com base em uma visão de mundo ecológica; se optam 
pelo antiambientalismo, ao contrário, eles devem apelar 
para valores antiecológicos. Tais apelos são problemáti-
cos, entretanto, por razões que nós já apontamos. Ambos 
invocam justifi cações internas a uma visão de mundo que o 
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outro lado explicitamente rejeita. Assim, nenhum lado pode 
justifi car a sua posição na presunção de que o outro pode-
ria em princípio aceitar. E também nenhum pode deixar de 
lançar o outro para fora do círculo daqueles que tenham 
direito a tal justifi cação20. No entanto, isso representa, em 
si, uma falha de reconhecimento, de cidadãos qua cidadãos. 
Em geral, então, se nenhuma outra – não ética – justifi cação 
está disponível, o não reconhecimento, e, por conseguinte, 
a injustiça, não pode ser evitado.

Felizmente, a difi culdade é menos intratável quanto 
parece de início. De fato, uma resolução não ética está dis-
ponível, já que a reivindicação antiecologista viola o padrão 
deontológico da paridade participativa, bem antes de a 
avaliação ética ter de entrar em operação. Especifi camente, 
ela viola a segunda parte da dupla exigência, que defende 
que as reformas propostas não devem exacerbar uma dis-
paridade de participação durante o tratamento de outra. 
Nesse caso, os antiecologistas buscam remediar sua própria 
disparidade vis-à-vis seus concidadãos respeitadores da eco-
logia; mas eles o fariam às expensas das gerações futuras. 
Instituindo a paridade agora para práticas que piorariam o 
aquecimento global, eles negariam a seus sucessores os pré-
requisitos materiais para uma forma de vida viável, violando, 
assim, a justiça intergeracional. Desse modo, a reivindicação 
dos antiecologistas é reprovada no teste da paridade partici-
pativa. E então esse caso, também, assim como o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo e o affaire foulard, pode ser 
julgado em parâmetros deontológicos. Nenhum recurso à 
ética é necessário.

A moral aqui é que se deve proceder cautelosamente 
antes de se recorrer à ética. A avaliação ética, afi nal, é pro-
blemática. Sempre contextualmente fundada, ela está sujei-

20 Para o argumento de um direito básico à justifi cação na presunção de que se 
poderia em princípio aceitar, veja Forst (1999).
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ta à disputa sempre que horizontes avaliadores divergentes 
entram em contato. Assim, deve-se tomar cuidado para exau-
rir todos os recursos de raciocínio deontológico antes de dar 
o próximo passo. De fato, como esse exemplo mostra, casos 
que inicialmente parecem requerer a ética podem freqüen-
temente ser solucionados por meios deontológicos. Isso não 
signifi ca dizer que casos que demandam avaliação ética são 
impossíveis em princípio. Mas só se pode determinar se se 
está ou não enfrentando um caso desse tipo, atravessando 
uma longa cadeia de raciocínio moral, fulcrado primeiro 
em encontrar uma solução deontológica. Falhar em comple-
tar aquela cadeia é recorrer prematuramente à ética. Nesse 
evento, embarca-se em um empreendimento dúbio. Apelan-
do para horizontes de valor substantivos que não são compar-
tilhados por todos os concernidos, sacrifi ca-se a chance de 
julgar as reivindicações por reconhecimento defi nitivamen-
te, em formas que são vinculantes para todos.

Conclusão
Por essa razão, assim como pelas outras que ofereci aqui, 
deve-se adiar a virada para a ética tanto quanto possível. 
Abordagens alternativas, apoiadas, infelizmente, pela maioria 
dos teóricos do reconhecimento, recorrem prematuramente 
à ética. Excluindo a opção de desenvolver uma interpretação 
deontológica do reconhecimento, eles perdem a chance de 
reconciliar reivindicações pelo reconhecimento da diferença 
com reivindicações por redistribuição igualitária. Assim, eles 
perdem a chance de reestruturar o terreno conceitual que 
está atualmente reforçando a esquizofrenia fi losófi ca.

Dada aquela alternativa inaceitável, é tranqüilizador 
ver o quão longe se pode chegar com uma interpretação 
deontológica do reconhecimento. E nós, realmente, chega-
mos notavelmente longe até aqui. Empregando o modelo 
de status, com o seu princípio da paridade participativa, foi 
possível lidar com questões aparentemente éticas, tais como 
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o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo de um lado, e as práticas religiosas e culturais minori-
tárias de outro, sem de fato recorrer à ética. Mesmo o caso 
aparentemente mais difícil da ética ambiental provou-se 
suscetível à solução deontológica.

Em geral, então, o argumento buscado aqui sustenta 
uma conclusão ainda mais encorajada: não há nenhuma 
necessidade de apresentar uma escolha entre a política da 
redistribuição e a política do reconhecimento. É possível, ao 
contrário, construir um modelo abrangente em que se pode 
acomodar ambos, seguindo o caminho perseguido aqui. 
Primeiro, deve-se construir o reconhecimento como uma 
questão de justiça, em oposição à “boa vida”. Isso, por sua 
vez, requer a substituição do modelo padrão de reconheci-
mento da identidade pelo modelo alternativo, o modelo de 
status, esboçado aqui. Em seguida, deve-se ampliar o con-
ceito de justiça para incluir distribuição e reconhecimento 
como duas dimensões mutuamente irredutíveis. Isso envol-
ve colocar ambas as dimensões sob a norma deontológica 
da paridade participativa. Finalmente, depois de reconhe-
cer que a justiça pode, em alguns casos, exigir o reconhe-
cimento das particularidades acima e além da humanidade 
comum, deve-se submeter as reivindicações por reconheci-
mento ao padrão de justifi cação da paridade participativa. 
Isso, como vimos, signifi ca escrutinar os padrões institu-
cionalizados de valoração cultural, e propostas para alterá-
los, por seu impacto na interação social – ambos ao longo 
e dentro de grupos sociais. Apenas então, depois de todos 
esses passos, poder-se-ia encontrar uma situação em que se 
mostraria necessário recorrer à ética. Além de tais casos, ter-
se-á êxito em permanecer no terreno da Moralität e em evi-
tar a virada ética.

É possível, concluo, endossar redistribuição e reconhe-
cimento e, ao mesmo tempo, evitar a esquizofrenia fi losó-
fi ca. Nesse caminho, pode-se preparar parte do campo de 
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trabalho conceitual para enfrentar o que eu tomo como a 
questão política central do dia: como podemos desenvol-
ver uma orientação coerente que integre redistribuição e 
reconhecimento? Como podemos desenvolver um modelo 
que integre o que permanece cogente e não superado na 
visão socialista com o que é cogente e irrefutável na nova, 
aparentemente “pós-socialista”, visão do multiculturalismo? 
Se falharmos em formular essa questão, se nos agarrarmos, 
ao invés, a falsas antíteses e dicotomias enganadoras, perde-
remos a chance de vislumbrar arranjos sociais que possam 
compensar injustiças econômicas e culturais. Apenas olhan-
do para abordagens integrativas que unem redistribuição 
e reconhecimento, nós podemos alcançar as exigências da 
justiça para todos.

Nancy Fraser 
é professora de Política na New School for Social Research 
e co-editora do periódico Constellations
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1 Seguindo análise dos modelos de democracia de Held (1987).

Elementos centrais da teoria democrática, as noções de parti-
cipação e representação vêm demarcando, historicamente, as 
principais diferenças na confusa – e polissêmica – trajetória da 
constituição de modelos de democracia1. Trata-se de dois con-
ceitos que, por marcarem diferenças signifi cativas nas orienta-
ções normativas acerca da melhor forma de governo, tendem 
a ser dicotomizados nas refl exões e proposições teórico-analí-
ticas, carregando uma disputa de representações e orientações 
acerca do signifi cado e do papel da política e da democracia 
em nossas sociedades. Assim, embora referenciados na idéia 
de participação política, ambos os conceitos registram, com 
orientações diversas, dois modelos centrais de organização 
política democrática, quais sejam: o modelo da democracia 
representativa (R), ancorado na idéia de que as decisões polí-
ticas são derivadas das instâncias formadas por representantes 
escolhidos por sufrágio universal; e o modelo da democracia 
participativa (P), por sua vez, assentado na idéia de que compe-
te aos cidadãos, no seu conjunto, a defi nição e autorização das 
decisões políticas. No primeiro caso, como sabemos, o ponto 
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alto da participação política da população ocorre no contexto 
do processo eleitoral. No segundo caso, busca-se ampliar sobre-
maneira as responsabilidades políticas, estendendo – em grau e 
número – os espaços e os sujeitos da deliberação pública. 

Neste artigo, pretendo analisar, a partir do incremento de 
experiências participativas no Brasil neste último par de déca-
das, as relações entre participação e representação no interior 
dessas experiências, sugerindo que, muito menos do que opo-
sição, estes instrumentos estabelecem combinações e articula-
ções que desenham um processo de concomitante inovação e 
reprodução das práticas e orientações político-institucionais.

Será, portanto, o fenômeno da representação no interior da 
participação (ou das práticas de participação e representação 
– p&r) o objeto central de análise neste artigo, ancorado 
no pressuposto de que as refl exões teóricas sobre estes dois 
instrumentos de ação política – participação e representa-
ção – têm feito predominar um viés dualista, que guarda 
separações dadas pelos diferentes modelos democráticos; 
assim, obviamente, participação conforma o eixo analítico 
das teorias da democracia participativa (P) e representação, 
da democracia representativa (R).

Para tanto, o artigo está subdividido em quatro seções, 
sendo as três primeiras reservadas à apresentação de alguns 
fatores que parecem cooperar signifi cativamente para este 
dualismo, quais sejam: os quadros de referência analítica 
que, embora com diferenças e especifi cidades, tratam, de 
maneira geral, P e R de forma separada e como formas cons-
titutivas de modelos diferenciados de democracia (primeira 
parte); a íntima relação entre P e sociedade civil (segunda 
parte), e; por último, a incorporação, no plano das práticas 
institucionais, dos princípios da participação por meio de 
uma diversidade de regras e critérios que buscam combinar 
participação e representação (terceira parte). 

Com base no acúmulo de avaliações empíricas empreen-
didas no país, a quarta e última seção visa a refl etir acerca dos 
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subsídios teórico-analíticos disponíveis, na medida em que 
estas experiências (p&r) trazem à tona algumas novidades 
– e especifi cidades – que parecem desafi ar o referencial ana-
lítico disponível acerca da representação política moderna, 
“cujas potencialidades máximas aparecem particularmente 
cristalizadas nos limites estruturais do mecanismo eleitoral 
para garantir a representatividade das instituições da demo-
cracia” (Gurza Lavalle, Houtzager, Castello, 2006a: 52).

O artigo parte do pressuposto, portanto, da necessidade 
de problematizar a dimensão da representação no interior 
da participação, procurando, de forma muito preliminar, 
inserir-se neste debate. Nesse sentido, reconhece algumas 
iniciativas promissoras para o aprofundamento desta temáti-
ca, a exemplo do número 67 da Revista Lua Nova, dedicado 
ao tema sobre O futuro da representação. Embora o foco analí-
tico reproduza uma leitura pautada nas diferenças entre os 
modelos de P e R, alguns artigos, ao enfatizarem a impor-
tância da participação da sociedade civil para o processo de 
“reconfi guração e alargamento” da representação política, 
oferecem importantes contribuições para o debate acerca da 
representação no interior da participação (p&r). 

Embora não seja objeto de atenção neste espaço, convém 
apenas destacar as difi culdades de p&r diante do sistema políti-
co ancorado em R, difi culdades estas que tendem a colocar os 
primeiros em uma relação de subordinação ao segundo2.

2 Alguns estudos apontam nesta direção. De acordo com Tatagiba e Teixeira (2006), 
as experiências participativas no Brasil acabam fi cando na periferia do sistema, “afe-
tando pontualmente uma ou outra política setorial, a depender da vontade política 
dos governos e/ou do poder de pressão da sociedade organizada”. Em análise das 
experiências de OP no Estado de Santa Catarina, Borba e Lüchmann (2006) ava-
liam que “a alegada compatibilidade entre democracia participativa e democracia 
representativa tende a escamotear, no caso das experiências de OP, o fato de que a 
primeira, sendo um programa de governo, está diretamente subordinada à segunda: 
seja em função de sua dependência aos princípios e pressupostos do projeto políti-
co-governamental; seja em relação às determinantes do processo (e do calendário) 
eleitoral; seja ainda em relação à lógica dominante – sustentada pelo recorrente 
apelo à “governabilidade” – da formação das coligações eleitorais”.
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Participação e teoria democrática
As experiências participativas no país vêm estimulando o 
desenvolvimento e a incorporação de novos modelos teó-
ricos de democracia que ampliam os atores e os espaços da 
política. Democracia participativa e democracia deliberati-
va têm sido, entre um conjunto mais amplo de proposições 
e modelos, os principais instrumentos teórico-analíticos de 
avaliação destas experiências, na medida em que, embora 
com trajetórias diferenciadas3, compartilham um conjunto 
de críticas ao modelo da democracia representativa, dando 
primazia ao princípio P em detrimento de R.

No que diz respeito à democracia participativa, o seu 
questionamento acerca do caráter instrumental, individua-
lista e competitivo da democracia representativa, mediante 
a redução da política ao mecanismo eleitoral, está ancora-
do, e guarda íntima centralidade, na recuperação da arti-
culação entre cidadania e soberania popular por meio da 
participação dos cidadãos nos processos de discussão e de 
decisão política (Pateman, 1992; Macpherson, 1978).

Visando ao aprimoramento da democracia representati-
va liberal, os participacionistas incorporam – ou combinam 
– pressupostos da democracia direta no interior da demo-
cracia representativa, dando ênfase à inclusão dos setores 
excluídos do debate político e à dimensão pedagógica da 
política. Para Pateman, (1992), a participação é educativa 
e promove, por um processo de capacitação e conscientiza-
ção (individual e coletiva), o desenvolvimento da cidadania, 
cujo exercício confi gura-se como requisito central na ruptu-
ra com o ciclo de subordinação e de injustiças sociais. Com 
efeito, a participação conferiria um outro ciclo (virtuoso) 
ancorado nas relações entre participação cidadã, mudança 
da consciência política e redução das desigualdades sociais 
(Macpherson, 1978).

3 Miguel (2005).
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Por outro lado, a democracia deliberativa vai dar cen-
tralidade à questão da participação com base em uma nova 
concepção acerca da legitimidade política. Acusando as 
fragilidades da democracia representativa e a redução da 
legitimidade do processo decisório ao resultado eleitoral, 
a democracia deliberativa advoga que a legitimidade das 
decisões políticas advém de processos de discussão que, 
orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da 
igualdade participativa, da autonomia e do bem-comum, 
conferem um reordenamento na lógica de poder tradicio-
nal. De acordo com Bohman (2000: 57), “a razão pública é 
exercida não pelo Estado, mas na esfera pública de cidadãos 
livres e iguais”. A ênfase nas condições de liberdade e igual-
dade dos sujeitos deliberativos também é encontrada em 
Cohen (1999: 73), que concebe os resultados como sendo 
democraticamente legítimos apenas quando objeto de um 
acordo argumentativo estabelecido entre indivíduos livres e 
iguais. A obediência aos princípios acima apontados dá sus-
tentação, segundo Cohen, a uma concepção de democracia 
deliberativa que articule processos com resultados, e que 
faça valer de fato as expressões “pelo povo” e “para o povo” 
que são próprias do ideal de democracia. Entre o conjunto 
de sujeitos deliberativos, o autor destaca o papel das asso-
ciações “secundárias”4, na medida em que representam os 
interesses de uma ampla base social que, de outra forma, se 
encontra sub-representada. A atuação deste associativismo 
é fundamental para corrigir as desigualdades econômicas 
subjacentes e garantir “a competência regulatória requerida 
para a promoção do bem comum”5.

Diferente, portanto, da perspectiva R que “sustenta que 
o poder deve organizar-se democraticamente através de 

4 Como grupos organizados que são intermediários entre o mercado e o Estado 
(Cohen, 2000: 43).
5 Cohen (2000:43).
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instituições que mediam a relação entre os interesses priva-
dos dos indivíduos e o poder” (Faria, 2000: 58), a perspec-
tiva P sustenta-se, nesta vertente, na idéia de que o poder 
deve organizar-se democraticamente por instituições que, 
construídas coletivamente por intermédio de discussão 
pública, mediam as relações entre os interesses individuais 
e coletivos, na formação do interesse público a ser imple-
mentado pelo complexo administrativo estatal.

Tomando em conta, segundo análise de Pitkin (s.d 
[1967]), o sentido básico de participação (auto-apresen-
tação) e de representação (tornar presente algo que está 
ausente), fi ca claro o peso diferenciado de cada um des-
tes pólos nos diferentes modelos democráticos. Assim, 
no modelo representativo, a participação restringe-se ao 
momento da escolha dos representantes na ocasião do pro-
cesso eleitoral. Aqui, a legitimidade do sistema democrático 
é dada pela manifestação eleitoral da vontade dos cidadãos 
(Novaro, 1995). Em outras palavras, a responsabilidade do 
processo decisório fi ca restrita aos representantes escolhi-
dos pelo sufrágio eleitoral.

Já os modelos participativos apresentam, de maneira 
geral, um critério de legitimidade ancorado na idéia de 
que as decisões políticas devem ser tomadas por aqueles 
que estarão submetidas a elas por meio do debate públi-
co. Com efeito, no plano teórico, as diferenças com relação 
ao modelo da democracia representativa são marcantes, já 
que incorpora a participação da população no processo de 
discussão e de tomada de decisões políticas. Tendo em vis-
ta a inevitabilidade da representação (na participação), a 
efetividade destes princípios de controle social vai ocorrer 
depõe meio de diferentes práticas de participação e repre-
sentação (p&r), cujas características, no tocante à represen-
tação, visam a superar os limites da representação eleitoral.

Não é à toa, portanto, que estes instrumentos analítico-
normativos ancorados em P têm instruído os estudos empíri-



Lígia Helena Hahn Lüchmann

Lua Nova, São Paulo, 70: 139-170, 2007

145

cos acerca da participação. A reconstrução, ou consolidação 
de R no país, vem sendo acompanhada da avaliação de que 
o retorno às instituições formais básicas da democracia não 
tem se mostrado capaz de produzir respostas adequadas aos 
problemas de exclusão e de desigualdades sociais (Dagnino, 
2002), requerendo a ativação da cidadania, no sentido de 
romper com uma noção de política como atividade exclusi-
va de “aparatos partidários oligarquizados e de políticos pro-
fi ssionais com vocação pública discutível” (Fontana, 2000). 
Com efeito, uma forte demanda pela institucionalização de 
P passa a caracterizar a atuação de diversos segmentos da 
sociedade civil organizada. Como resultante deste proces-
so, o caráter público da sociedade civil amplia-se, na medi-
da em que, para além dos debates, articulações, encontros 
que visam a discutir, problematizar questões e demandar 
soluções para os problemas que estão ausentes ou que rece-
bem tratamento precário na agenda pública, produzindo 
e ampliando, portanto, os espaços públicos, signifi cativos 
setores da sociedade civil passam também a demandar e/ou 
investir na implementação de espaços públicos institucio-
nais, a exemplo dos Conselhos Gestores de Políticas Públi-
cas e de experiências de Orçamento Participativo. No caso 
dos Conselhos Gestores, sua institucionalização, resultado 
de uma trajetória de lutas de diferentes segmentos sociais, 
apresenta uma natureza jurídica que imprime um caráter 
legal ao seu status deliberativo na defi nição, decisão e no 
controle das principais diretrizes e ações governamentais 
nas diferentes áreas de políticas sociais. No caso das expe-
riências de Orçamentos Participativos, sua implementação 
– e seus diferentes formatos – encontram-se, em grande 
parte dos casos, dependentes do projeto político-partidário 
que assume o poder governamental. 

A generalização destas experiências vai motivar, portan-
to, a incorporação de um referencial teórico que, como visto 
acima, guarda toda centralidade ao ideário da participação, 
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6 Sobre essas tensões, ver Silva (1999). Alguns estudos avaliam as tensões entre 
experiência participativa e outras esferas de poder institucional como a Câmara de 
Vereadores (Dias, 2000) e o executivo (Borba, 1998).
7 Gurza Lavalle (1999 e 2003).

em contraposição ao modelo da representação. De acordo 
com Gurza Lavalle, Houtzager e Castello (2006a), “autores 
debruçados sobre o aprimoramento da qualidade da demo-
cracia e, nesse sentido, orientados para a defi nição de uma 
agenda de reforma, pouca atenção têm prestado à questão 
da representação, a não ser para denunciar suas mazelas 
ou limitações e valorizar a democracia participativa” (Gur-
za Lavalle, Houtzager e Castello, 2006a: 2). A introdução da 
participação está relacionada, portanto, a uma avaliação posi-
tiva acerca da capacidade que as experiências participativas 
oferecem para “rebalancear a articulação entre a democracia 
representativa e a democracia participativa” (Avritzer, 2003). 

Para além, entretanto, das tensões ou combinações 
entre R e P6, as experiências participativas inauguram 
novos mecanismos e relações de representação política 
que apresentam especifi cidades e diferenças substantivas 
com o modelo da representação eleitoral (R) (embora dele 
sofram vários impactos), seja por combinarem, em seu inte-
rior, mecanismos de representação com participação direta; 
seja por articularem, de forma imediata, participação com 
representação da sociedade civil.

Sociedade civil e participação
A incorporação da teoria da “nova sociedade civil”7 no Brasil 
data dos anos de 1990 e segue uma orientação teórica mais 
geral de recomposição e difusão do conceito que, de acordo 
com Nogueira (2003), teve como base um conjunto de fato-
res, entre eles, a complexifi cação, diferenciação e fragmenta-
ção das sociedades contemporâneas que vêm testemunhando 
a diminuição do peso político da classe operária e registrando 
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a emergência de novos sujeitos coletivos; o processo da globali-
zação que proporcionou, entre outros, uma maior transparên-
cia e autonomia do social ante a institucionalidade política; e a 
suposta crise da democracia representativa com, ou mediante, 
seus impactos negativos no “funcionamento e identidade dos 
partidos políticos de esquerda, já abalados pela difi culdade de 
reprodução dos sujeitos sociais ‘clássicos’ e pela diminuição 
do sentido das grandes utopias políticas” (2003: 188). 

Neste processo de reconfiguração do conceito de 
sociedade civil, ganha destaque a concepção habermasia-
na (Habermas, 1997; Cohen e Arato, 1992) caracterizada, 
neste modelo teórico, por um conjunto de sujeitos coletivos 
que tematizam novas questões e problemas, que clamam 
por justiça social e que organizam e representam os interes-
ses dos que são excluídos dos debates e deliberações políti-
cas. Com efeito, construindo e ampliando a esfera pública, 
a sociedade civil passa a  articular-se, ou a constituir-se em 
um núcleo central do conceito de democracia deliberativa. 

A incorporação deste ideário pautado na sociedade civil 
traz, para o debate democrático, tanto superações como 
limitações. Para o primeiro caso, ressalto aqui duas dimen-
sões correlatas, quais sejam, a dimensão que reintroduz, na 
discussão teórica acerca da política e da democracia, o valor 
e o papel da ação coletiva, tensionando a perspectiva liberal 
assentada na dimensão individual da política, e na relação 
– e redução – que estabelece entre a “sociedade civil com a 
esfera privada, entendida enquanto economia, com o Esta-
do, entendido enquanto esfera pública” (Arato e Cohen, 
1994: 162). Uma perspectiva tripartite promove, portanto, 
uma complexifi cação analítica ao diferenciar sociedade civil 
e mercado, resgatando uma dimensão dos confl itos que, na 
perspectiva liberal, vem sendo domesticada em nome do 
equilíbrio e da representação “do interesse público ou uni-
versal” (Pitkin, 2006: 38) a ser defendido por um punhado 
de representantes eleitos por sufrágio universal.
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8 Sem mencionar aqui as relações com o mercado.

 Já os limites apontados à teoria da “nova sociedade civil” 
dizem respeito, entre outros, ao caráter “sobrestimado” das 
organizações da sociedade civil, através de uma perspecti-
va maniqueísta que vê nestas o pólo da virtude, em contra-
posição ao Estado, tido como encarnação do mal (Lavalle, 
1999 e 2003; Dagnino, Olvera e Panfi chi, 2006). A heteroge-
neidade da sociedade civil constitui-se, entre outros, como 
elemento de questionamento acerca da excessiva carga 
normativa do conceito que, ancorado na dicotomia entre 
sistema e “mundo da vida”, acaba obscurecendo as relações 
– caracterizadas por tensões, ambigüidades e reproduções 
– entre a sociedade e o Estado, ou entre a sociedade civil e 
a sociedade política8.

Entre outros motivos, são exatamente as experiências de 
p&r que vão contribuir para ir se encorpando um conjunto 
de críticas à teoria da “nova sociedade civil”, dentre elas, o 
seu caráter homogeneizador, dicotomizador e maniqueísta  
ante a sociedade política e/ou ao Estado (Dagnino, Olvera 
e Panfi chi, 2006). Com efeito, percebeu-se que uma leitura 
teórica dava, a priori, uma legitimidade de participação e 
representação da sociedade civil que as evidências empíri-
cas contestavam: a heterogeneidade de objetivos, interesses 
e formas de organização; os vínculos estreitos com o sistema 
político; e a infl uência do contexto na atuação e formulação 
política destes sujeitos coletivos desautoriza uma leitura que 
imprime uma natureza necessariamente democrática deste 
campo. De acordo com Gurza Lavalle, Houtzager e Castello 
(2006a), essa suposta relação imediata entre organizações 
sociais e interesses genuínos da sociedade (o mundo da 
vida), “tende a dissipar a formulação de questões como em 
nome de quem e mediante quais mecanismos de controle 
e responsividade representam as organizações civis” (Gurza 
Lavalle, Houtzager e Castello, 2006a: 46).
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A adoção desta perspectiva teórica, que relaciona de 
forma intrínseca os termos democracia, participação e socie-
dade civil, está intimamente relacionada, no país, ao fato de 
que foram (fundamentalmente, mas não exclusivamente) as 
organizações deste campo as que lutaram pela implementa-
ção e institucionalização de espaços participativos de gestão 
de políticas públicas, espaços estes que, em grande medida, 
foram programados ou desenhados visando à incorporação 
de um tipo de participação política que ocorre através da repre-
sentação das organizações da sociedade civil. Como veremos, os 
Conselhos Gestores constituem-se experiências exemplares  
nesse sentido. Nestes, a relação imediata entre organizações 
da sociedade civil e defesa de direitos dos setores excluídos 
vem tornando quase que automático o vínculo entre socie-
dade civil, participação e representação, o que requer uma 
maior problematização acerca do grau de legitimidade da 
representação destes atores no interior destes espaços. 

Mesmo que outros tipos de experiências de representa-
ção e participação (p&r) – a exemplo do Orçamento Parti-
cipativo – estejam ancoradas em princípios de participação 
direta (individual) e de representação delegada, observa-se, 
também nestes espaços, o predomínio de um tipo de repre-
sentação mediada pelas organizações da sociedade civil.

Participação e representação nas experiências brasileiras 
Sabemos que já é bastante extenso o repertório de experi-
ências, principalmente no âmbito do poder local, de intro-
dução da participação nos espaços de discussão e decisão 
de políticas públicas, a exemplo dos Conselhos Gestores e 
dos Orçamentos Participativos. Sabemos também que, na 
maioria dos casos, a participação ocorre por intermédio do 
instrumento da representação, portanto, p&r.

Transcorrida bem mais de uma década de implementa-
ção e institucionalização destes espaços participativos, perce-
be-se, pelas  aproximações empíricas e por uma consulta mais 
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cuidadosa nos diversos textos analíticos, uma boa listagem de 
desafi os e limites em sua capacidade de promover alterações 
signifi cativas em direção ao aprofundamento democrático. 
A ênfase dada à participação tende a obscurecer, no plano 
analítico, não apenas os impactos e infl uências do modelo de 
representação eleitoral sobre a participação, como os mecanis-
mos de representação no interior dos próprios espaços partici-
pativos, ou seja, p&r, cujas especifi cidades dizem respeito não 
apenas às diferenças com relação ao modelo R, como também 
às diferentes modalidades de p&r. Senão vejamos.

No seu conjunto, podemos elencar algumas caracterís-
ticas de p&r nos espaços de conselhos gestores e orçamen-
tos participativos, quais sejam: participação e representação 
individual e coletiva; voluntária (e, portanto, radicalmente 
diferente da atuação política profi ssional e com todas as 
conseqüências desta implicação); em diferentes espaços 
participativos; e com escolha de representantes mediante 
processos variados (fóruns, eleições, indicações etc.). Este 
conjunto de características parece sufi ciente para imprimir 
algumas especifi cidades deste tipo de representação política 
diante do modelo R. Por outro lado, comparece, no interior 
destas similaridades, uma série de diferenças signifi cativas 
nas relações entre participação e representação. Em se tra-
tando de experiências brasileiras, percebemos, apesar das 
as múltiplas confi gurações e orientações, a relativa consoli-
dação de, pelo menos, dois modelos que me parecem bas-
tante expressivos na constituição – diferenciada – enquan-
to p&r. Por um lado, o modelo dos conselhos que, como 
veremos, está pautado na idéia de participação coletiva, ou 
seja, pela representação das organizações da sociedade civil. 
Por outro lado, o orçamento participativo que, apresentan-
do a confi guração de uma “esfera pública essencialmente 
plebéia” (Baierle, 2005: 19), desenha um modelo que pare-
ce apresentar maior combinação entre participação direta 
(nas assembléias de bairros e regiões)  e mecanismos de 
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9 Agradeço a Adrián Gurza Lavalle pela leitura criteriosa e pelos comentários a este 
trabalho, dentre eles, a especifi cação de algumas diferenças no tipo de represen-
tação destes espaços: “Os Conselhos operam com uma representação coletiva de 
jure, enquanto o OP opera simultaneamente com uma representação coletiva de 
fato (os sujeitos que lá estão representando alguma entidade nos diferentes ciclos) 
e com uma representação internamente construída pelo processo institucional 
(delegados e conselheiros escolhidos por cidadãos ‘avulsos’ e por representantes 
de entidades). Por fi m, os Conselhos alimentam práticas de representação por 
advocacy ou próximas da idéia de representação virtual, enquanto no OP a even-
tual presença desse tipo de práticas acaba subordinada a alguma modalidade de 
representação por mandato (isso, desnecessário explicar, não cancela a autonomia 
e independência dos representantes)”.

representação (via escolha de delegados e conselheiros), 
embora, como veremos, esteja também ancorado no instru-
mento de representação coletiva. 

Não obstante compartilhem, de maneira geral, as carac-
terísticas acima esboçadas, as diferenças quanto ao peso e à 
maior ou menor combinação entre a participação e repre-
sentação individual e coletiva constituem-se, no meu enten-
der, em elemento analítico importante no que se refere ao 
debate acerca da legitimidade da representação – seja por 
delegação de mandato, no caso do OP, seja por critérios de 
expertise ou qualifi cação, no caso dos conselhos, nos espaços 
de participação9.

Assim, percebe-se uma diversidade de regras e critérios 
de representação no interior dos espaços participativos. Esta 
diversidade instaura uma confusa compreensão acerca dos 
critérios de legitimidade política destes espaços, se compara-
dos aos critérios de legitimidade de R. Vejamos brevemente os 
casos dos Conselhos gestores e dos orçamentos participativos.

 Os conselhos gestores de políticas públicas são con-
selhos amparados por legislação nacional e apresentam 
um caráter decisório (de política pública) mais estrutura-
do e sistêmico, sendo previstos de atuarem nas três esferas 
governamentais (município, estado e no plano nacional). 
Apresentam “atribuições legalmente estabelecidas no plano 
da formulação e implementação das políticas na respecti-
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va esfera governamental, compondo as práticas de plane-
jamento e fi scalização das ações. São também concebidos 
como fóruns públicos de captação de demandas e pactua-
ção de interesses específi cos dos diversos grupos sociais e 
como uma forma de ampliar a participação dos segmentos 
com menos acesso ao aparelho de Estado”10. Estão voltados 
à garantia de universalização dos direitos sociais. Entre eles, 
destacam-se os Conselhos de Saúde, de Assistência Social, 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

No que diz respeito à relação entre participação e repre-
sentação (p&r), duas características centrais destes espaços 
são: a participação de entidades ou organizações da socie-
dade civil e a paridade11 na representação entre sociedade 
civil e Estado. De acordo com as suas respectivas leis de cria-
ção12, pode-se observar a dimensão da representação cole-
tiva por meio de entidades não-governamentais13 (Criança 

10 Comunidade Solidária/IBAM/IPEA.
11 No conselho de saúde, o peso maior da representação recai cobre o setor dos 
usuários que detém 50% de seus assentos.
12 Aspectos da legislação referente à participação e representação nos Conselhos 
Gestores: Saúde (Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990): “O Conselho de Saúde, 
em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por represen-
tantes do governo, prestadores de serviço, profi ssionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e fi nanceiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo”. Criança e Adolescente (Lei 8.242, de 12 de outubro de 1991): 
“O Conanda é integrado por representantes do Poder Executivo, assegurada a 
participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas na área de ação so-
cial, justiça, educação, saúde, economia, trabalho e previdência social e, em igual 
número, por representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente”. Assistência Social (Lei 
8.742, de 7 de dezembro de 1993): “A organização da assistência social tem como 
base as seguintes diretrizes: I – descentralização político-administrativa e comando 
único das ações em cada esfera de governo; II – participação da população, por 
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado 
e participativo de assistência social, de caráter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil”.
13 Embora a legislação do Conselho de Saúde não especifi que a representação co-
letiva, a lista de representantes deixa clara esta dimensão.
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e adolescente) ou organizações representativas (Assistência 
social), bem como a questão da paridade, seja entre Estado 
e sociedade (Criança e adolescente; Assistência social), seja 
entre usuários e demais setores (Saúde).

Os conselhos gestores apresentam diferenças, ou espe-
cifi cidades, que vão do número de assentos, passando pelo 
perfi l dos segmentos representados e dos mecanismos de 
escolha desses representantes. Alguns setores escolhem 
seus representantes em assembléias ou fóruns abertos. 
Outros segmentos já estão de antemão inseridos (pela 
legislação) na composição dos conselhos14. Por outras 
palavras, os mecanismos de escolha oscilam de caso a caso: 
em uma única assembléia com a participação de diferentes 
atores e organizações sociais;  por meio de fóruns setoriais 
de políticas públicas ou de assembléias, ou indicações de 
categorias profi ssionais. Mesmo que se trate da articulação 
em assembléias e fóruns, apesar da maior “organicidade” 
com as “bases”, esta representação mantém certos limites 
circunscritos pela “lógica dos mobilizados”, ou de um con-
junto de organizações que apresentam uma representação 
presuntiva (Gurza Lavalle, Houtzager e Castello, 2006b) 
ancorada na idéia de que a sociedade civil representa 
(independente de mecanismos formais) genuínos interes-
ses sociais. Trata-se, portanto, de uma idéia de represen-
tatividade que alimenta certa confusão no entendimento 
acerca dos critérios de legitimidade que estes espaços car-
regam, na medida em que ora se apela para a legitimidade 
da representação de pessoas ou setores com “‘uma história 
feita’ nas ‘lutas’ dos segmentos pró-cidadania” (Tatagiba, 
2002); ora se relaciona legitimidade com qualifi cação e 
competência dos representantes, como tem sido o caso das 
ONGs (Dagnino, 2002); ora o critério de legitimidade está 

14  Como no caso de sindicatos, federações de associações de moradores, entidades 
profi ssionais etc.
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ancorado na capacidade dos representantes em “expres-
sar os interesses do respectivo segmento social” (Teixeira, 
1996: 15).

Com efeito, estamos tratando de um tipo de represen-
tação que, diferente do modelo eleitoral que identifi ca o 
representado (eleitor), esboça uma idéia difusa dele mes-
mo, podendo tanto ser um segmento (ou vários setores 
da população), quanto a própria entidade indicada para 
assumir a representação. O caso da representação das 
ONGs nos conselhos é bastante emblemático, uma vez que, 
como analisa Sorj (2005), estas organizações apresentam a 
especifi cidade dada pelo fato de se constituírem num “ator 
sem mandato direto de sua base de referência” (Sorj, 2005: 
21). Tendo em vista que muitas organizações são escolhi-
das muito mais em função de seu grau de competência 
e qualifi cação do que em virtude de seu vínculo com as 
bases, altera-se sobremaneira o debate acerca das exigên-
cias de prestação de contas, responsividade e sanção. Não 
é de se estranhar, portanto, o perfi l dos conselheiros que, 
de acordo com Santos Junior, Azevedo e Ribeiro (2004), 
constituem uma espécie de elite de referência, ou de uma 
comunidade cívica (Santos Junior, Azevedo e Ribeiro, 
2004: 37) portadora de uma cultura associativa caracter-
izada por um perfi l socioeconômico superior e por maior 
grau de informação e de capacitação técnica e política se 
comparada à média da população em geral. 

Como resultante geral, a composição dos conselhos 
conjuga, digamos, participação coletiva (auto-apresentação 
das entidades escolhidas como tal) com representação cole-
tiva (entidades escolhidas por representarem – por critérios 
variados – outros setores sociais). Aqui, a representação por 
entidades, ou organizações da sociedade civil, está difusa-
mente ancorada na legitimidade destas organizações em 
promover, de diferentes formas, a defesa das variadas “cau-
sas” sociais e de demandas e interesses de grupos e setores 
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sociais historicamente excluídos dos processos de decisão 
política. Poder-se-ia dizer, portanto, que a representação 
nos conselhos apresenta maior grau de independência, 
na medida em que está relacionada com a formulação de 
políticas públicas e, portanto, pautada na perspectiva de 
representação de interesses gerais.

No caso das experiências de orçamento participativo, 
embora também ocorram variados mecanismos de partici-
pação e representação – de acordo com cada experiência 
concreta –, constitui-se como um modelo que institui o tipo 
de representação delegada que, de acordo com Bobbio 
(1987), apresenta vínculos mais estreitos com a defesa de 
interesses mais específi cos e/ou particulares. De maneira 
geral, entende-se o orçamento participativo  como modelo 
de gestão, que abre a participação da população nas discus-
sões e defi nições da peça orçamentária, fundamentalmen-
te na esfera municipal. Diferente dos Conselhos que estão 
previstos em legislação, sua implementação está mais dire-
tamente vinculada à conquista de diversas prefeituras por 
parte de governos de esquerda, notadamente do Partido 
dos Trabalhadores15. Tratar-se-ia, portanto, de um modelo 
de administração que apresenta como premissa básica o 
fato de que a população não apenas deve ser consultada 
quanto às demandas de investimento do poder público, 
como também deve ser capacitada para deliberar acerca 
das prioridades, participando ativamente da própria exe-
cução e controle do orçamento público.

15 Embora diversos partidos tenham, de forma diferenciada, implementado mecanis-
mos participativos e, em alguns casos, antes mesmo da redemocratização (exemplo 
paradigmático de Lages), a centralidade do PT neste processo diz respeito ao seu 
programa cuja ênfase na “democracia popular” marcou o eixo norteador do “modo 
petista de governar” (Meneguello, 1989). Foi com a vitória do PT nas eleições mu-
nicipais de 1988 na capital e em importantes cidades do Estado de São Paulo (São 
Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Campinas, Piracicaba e Santos) e nas 
capitais do Rio Grande do Sul e Espírito Santo que efetivamente se instituiu um con-
junto de mecanismos participativos, a exemplo do Orçamento Participativo.
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16 Inserida no âmbito da “administração popular” capitaneada pelo PT com a vi-
tória nas eleições municipais de 1989, o OP de Porto Alegre vem sendo tomado 
como paradigma de uma experiência que tem servido como modelo para cente-
nas de municípios no país (e no exterior).

A disseminação da experiência, tendo como modelo  
Porto Alegre16, vem instigando a construção de uma defi ni-
ção do OP como articulação entre democracia representa-
tiva e democracia participativa que, de acordo com Avritzer 
(2003), se baseia em quatro elementos, quais sejam: a cessão 
da soberania pelos detentores dos cargos eletivos do poder 
executivo, pela criação de um conjunto de espaços partici-
pativos (assembléias regionais e temáticas) nos quais todos 
os cidadãos podem participar com igual poder de delibe-
ração; a articulação da participação local ou direta,  por 
intermédio das assembléias regionais, com mecanismos de 
delegação, mediante escolha de delegados e conselheiros 
nas esferas de representação regional e municipal; a auto-
determinação na formulação das regras e critérios de parti-
cipação e distribuição de recursos, “vinculando o OP a uma 
tradição de reconstituição de uma gramática social partici-
pativa na qual as regras da deliberação são determinadas 
pelos próprios participantes (Avritzer. 2003: 15); e por últi-
mo, o objetivo de promoção da reversão das prioridades na 
distribuição dos recursos públicos, privilegiando os setores 
mais carentes da população.

Diferente dos conselhos gestores, a organização e a 
metodologia de discussões e de deliberação do orçamento 
participativo estão assentadas, nas experiências que seguem 
o modelo de Porto Alegre, em um conjunto de espaços que 
articulam o local (bairro) com a região e com o contexto 
municipal mais geral (cidade). Apresenta diferentes níveis 
de participação, que vai da esfera local e regional, caracteri-
zada pela participação direta (em associações de bairro, con-
selhos populares, clubes de mães, assembléias regionais) que 
se articula com a representação dos delegados nos fóruns 
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17 De acordo com o artigo 23 do Regimento Interno do OP de Porto Alegre (PMPA, 
2001), a revogação do mandato dos conselheiros(as) “dar-se-á por deliberação de 
(2/3) dois terços dos presentes no fórum de delegados(as) regional ou temático 
do Orçamento Participativo, conforme o caso, garantindo o quorum mínimo de 
metade mais um dos delegados(as) eleitos” (PMPA, 2001: 14).

regionais e, fi nalmente, com os conselheiros do Conselho 
do Orçamento Participativo, responsáveis pela discussão do 
orçamento confrontando o conjunto das demandas regio-
nais. À articulação entre a participação direta e a representa-
ção segue-se uma articulação entre os diversos fóruns, funda-
mentalmente pelo procedimento de regionalização. Assim, 
o processo desenvolve-se de forma piramidal, conjugando a 
representação delegada (delegados e conselheiros com man-
dato revogável17) às assembléias locais e regionais.

Mesmo que não tenha sido previsto no plano regimen-
tal, percebe-se aqui, assim como nos conselhos gestores, uma 
íntima articulação entre representação e associativismo civil. 
Sabemos que uma ampla maioria dos representantes (delega-
dos e conselheiros) participa de organizações civis com pre-
domínio do associativismo comunitário. Entretanto, o dese-
nho do OP parece promover combinações mais complexas 
entre participação e representação, na medida em que con-
juga – não sem problemas – participação individual e coletiva 
com representação individual (e coletiva). Este, aliado evi-
dentemente às diferentes características ou tipos de políticas 
públicas em jogo, pode ser um elemento importante para a 
compreensão do fato de que o perfi l geral dos participantes 
do OP registra alguma diferença com relação ao perfi l dos 
representantes nos conselhos gestores. No caso do OP, a par-
ticipação direta dos cidadãos nas assembléias tem desenhado 
um perfi l mais popular, na medida em que:

“A grande maioria dos participantes do OP pertence às 
classes populares são trabalhadores sem qualifi cação, 
a maioria mulheres, com escolaridade primária, renda 
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familiar mensal inferior a R$ 1.000,00 e uma forte presença 
de negros e de descendentes indígenas, numa cidade onde 
a grande maioria se considera branca. Mesmo que, para 
o COP, haja uma certa variação nesse perfi l, sobretudo 
em termos de renda, escolaridade e gênero, já que não 
se alteram relações seculares pela simples mágica de um 
novo desenho institucional, o importante é observar as 
tendências de fundo, a participação crescente das mulheres, 
o aumento constante do número de participantes e o ‘fi o 
terra’ que prende os representantes às suas bases regionais e 
temáticas: o controle dos representantes diretamente pelos 
representados, podendo os conselheiros ter o seu mandato 
revogado por decisão do fórum de delegados em reunião 
especialmente convocada para esse fi m” (Baierle, 2005: 22).

Assim, no seu conjunto, conselhos gestores e orçamen-
tos participativos constituem-se exemplos de práticas de 
participação e representação (p&r) que apresentam especi-
fi cidades com relação ao modelo da representação eleitoral 
(R), seja pela incorporação de elementos de participação 
(individual e coletiva) direta (P), seja pela criação de novos 
espaços e critérios de representação. As relações p&r que 
caracterizam estas experiências apresentam também dife-
renças e especifi cidades entre os modelos. 

No caso dos conselhos gestores, observamos dois tipos 
de participação como auto-apresentação, embora ambos 
sejam minoritários no interior destas experiências: por um 
lado, a participação direta dos cidadãos, que se restringe 
aos rarefeitos momentos de organização de fóruns ou con-
ferências (municipal, estadual e federal); e por outro lado, 
a participação dos segmentos da sociedade civil escolhidos 
por critérios de qualifi cação. Apesar da ocorrência destes 
instrumentos, este modelo está predominantemente anco-
rado em um princípio da representação que ocorre por 
intermédio das organizações da sociedade civil. Com efei-
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to, este procedimento traz algumas ambigüidades no que 
se refere às promessas da democracia participativa e deli-
berativa. Por um lado, a representação por segmentos (ou 
organizações sociais) reproduz, no espaço institucional, 
um processo de fi ltragem que, operacionalizado pela lógi-
ca associativa, recorta o campo da representação, que passa 
a ser eminentemente ocupado pelos setores que apresen-
tam maior nível socioeconômico e cultural. Sabemos que a 
redução dos sujeitos participativos traz alguns desconfortos 
para a teoria democrática. Por outro lado, as clivagens no 
campo da sociedade civil (e do Estado) tensionam o ide-
al de paridade, estimulando reformulações em direção à 
maior pluralização dos sujeitos e setores participativos. Este 
parece ser o caso da área da saúde, que vem testemunhan-
do, historicamente, alterações importantes no perfi l de seus 
representantes. Talvez esta pluralidade seja a chave (demo-
crática) para a coexistência das diferentes noções de legiti-
midade – ora em referência aos grupos e entidades que, his-
toricamente, lideraram as lutas por direitos, ora remetida 
ao grau de qualifi cação (técnica e política) ou, ainda, aos 
públicos por elas representados.

Já o modelo do OP, por prever a participação direta dos 
cidadãos, independente de vínculos associativos, apresen-
ta maior capacidade de inclusão dos setores ou indivíduos 
mais empobrecidos da população. Aqui, a representação 
(via delegados e conselheiros) desenha um sistema que se 
aproxima de um tipo piramidal de articulação entre a par-
ticipação da base nas assembléias regionais e representação 
(Fóruns de delegados e COP),  por meio de mecanismos 
(mandato revogável) que permitem maior controle dos 
representantes diante dos representados. O perfi l socioeco-
nômico dos participantes do OP é um importante indica-
dor da adoção de um critério de legitimidade pautado na 
idéia de inclusão social. Diferente do desenho ancorado na 
paridade (nos conselhos) que parece fortemente instruído 
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18 Pesquisa em OPs do Estado de Santa Catarina indica altos índices de confi ança 
dos delegados e conselheiros no processo (Borba et al., 2006).

pelo ideário da sociedade civil, a regra da maioria (no OP) 
está vinculada a um projeto orientado para a ampliação da 
participação dos setores historicamente excluídos do cená-
rio das decisões governamentais.

Por tratar de questões que afetam de forma mais dire-
ta a população – e notadamente os setores mais carentes 
e dependentes dos serviços estatais – o OP apresenta um 
importante potencial de motivação à participação. Além 
disso, a participação e a adesão ao processo do orçamento 
participativo revelam uma coincidência de interesses soci-
ais e políticos  devido aos objetivos e resultados do OP, que 
vem se mostrando como alternativa confi ável18 de resolução 
das demandas sociais. Trata-se, portanto, de uma política de 
soma positiva: o Estado mantém e aumenta sua legitimidade 
e capacidade de implementação de políticas, bem como a 
população vê atendidas as reivindicações que foram por ela 
demandadas. Apresenta forte capacidade de formação de 
consensos não apenas em função deste compartilhamento 
de interesses, como também de uma maior capacidade de 
incorporação de lideranças sociais que, compartilhando do 
mesmo projeto político, passam a atuar no interior da estru-
tura governamental.

No caso dos conselhos gestores que tratam da discus-
são e defi nição de políticas mais gerais, o caráter da apro-
ximação e da concreticidade da relação demanda-resolu-
ção não se efetiva como no caso das experiências de OP, o 
que limita (e muito) a motivação à participação. Seguindo 
este ponto de vista, parece bastante compreensível a baixa 
freqüência participativa nos conselhos gestores, se compa-
rados ao OP. O tipo de política diz muito não apenas no 
que se refere à maior ou menor proximidade com os inte-
resses da população, como também no que diz respeito 
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ao quadro de alcance social e de complexidade institucio-
nal. Soraya Côrtes (2002) analisa, por exemplo, algumas 
diferenças nas áreas das políticas de saúde e de assistên-
cia social que vão impactar a participação nos respectivos 
conselhos gestores. De acordo com a autora, “os recursos 
fi nanceiros, a quantidade e a complexidade dos serviços, 
as dimensões da estrutura administrativa da área no con-
texto da administração municipal e, mesmo, a natureza da 
população coberta pelos serviços e benefícios oferecidos 
afetam negativamente a importância relativa da assistência 
social em comparação com a saúde”(Côrtes, 2002: 201). 
Como resultado geral, os conselhos da área da saúde apre-
sentam uma dinâmica de funcionamento e de represen-
tação mais substantiva – e deliberativa – se comparado à 
dinâmica na área de assistência social, com características 
eminentemente gerenciais.

Assim, os diferentes desenhos institucionais19, ou as 
diferentes confi gurações entre participação e representa-
ção, bem como os diferentes tipos de políticas públicas são, 
entre outros, elementos centrais para o entendimento das 
diferentes dinâmicas de p&r entre os modelos analisados. A 
dimensão da participação está em estreita articulação com a 
questão da representação, em variadas confi gurações.

  Dessa forma, se no plano empírico a dimensão da 
representação (nas práticas p&r) se sobressai, haja vista a 
impossibilidade e os limites da participação direta no mun-
do contemporâneo, no plano teórico, há que se avançar 
na formulação de um quadro analítico que busque quali-
fi car esta nova dimensão da representação, tendo em vista 
superar os limites e desafi os das práticas e mecanismos de 
controle social. Pensado e ancorado no modelo da repre-
sentação eleitoral, o debate acerca da representação carece 
aqui de importantes reavaliações.

19 Lüchmann (2002a e 2002b).
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Em direção a uma outra concepção de representação
De acordo com Bobbio (1987), a participação direta ocorre 
em basicamente dois momentos: a assembléia dos cidadãos 
deliberantes sem intermediários e o referendum, e todas as 
outras formas de participação ocorrem via representação. 
No que diz respeito especifi camente à representação, o 
autor salienta a relação que existe, “de um lado, entre a 
fi gura do representante como delegado e a da representa-
ção dos interesses particulares, e de outro lado entre a fi gu-
ra do representante como fi duciário e a representação dos 
interesses gerais” (Bobbio, 1987: 46).

Analisando  nesses termos, poder-se-ia dizer que conse-
lhos e OPs personifi cam, na prática, as relações que existem 
entre, de um lado, a fi gura do representante como dele-
gado na representação de interesses particulares (no caso 
do OP); e, de outro lado, a fi gura do representante como 
fi duciário e a representação dos interesses gerais (no caso 
dos conselhos). Entretanto, estas experiências p&r parecem 
desautorizar uma incorporação imediata das formulações 
teóricas endereçadas historicamente ao modelo da repre-
sentação eleitoral (R). Ou seja, estas experiências trazem  à 
tona algumas novidades – e especifi cidades – que parecem 
desafi ar o referencial analítico disponível acerca da repre-
sentação política.

Em primeiro lugar, a dimensão da participação e repre-
sentação coletiva. Como vimos, mesmo de formas diferentes, 
as experiências estão ancoradas na idéia de que a partici-
pação (e representação) pode ocorrer por intermédio das 
organizações da sociedade civil. A participação direta, por-
tanto, extrapola a dimensão individual, como são os casos 
das organizações e associações que ocupam lugares estraté-
gicos na sociedade civil. 

Esta dimensão deixa mais complexa aquela tipolo-
gia  fundamentada nos dois modelos de representação. 
Em análise acerca da representação política de grupos 
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20 Uma análise do trabalho de Young encontra-se em Pinto (2004).
21 Diferente, embora inter-relacionada, com a representação de interesses e de 
opiniões (Young, 2006).
22  O resgate da idéia burkeana de representação virtual como existência de com-
promisso genuíno com os representados encontra guarida, de acordo com os au-
tores, nos usos contemporâneos de advocacy, caracterizada como “representação 
destinada a dar voz – algo distinto da função de ser porta-voz própria de práticas 
de representação coletivas englobadas claramente na idéia de grupos de interesse” 
(Gurza Lavalle, Houtzager e Castello, (2006a: 91).

(minorias ou excluídos), Young (2006) oferece algumas 
idéias promissoras para o debate acerca  dessa dimensão. 
Com o objetivo de enfrentar a dualidade, ou “falsa dico-
tomia” entre representação por delegação/identidade 
versus representação por substituição/independência nas 
relações entre representantes e representados, ou ainda, 
em vez de entender a representação política como ato 
de “pôr-se” pelos eleitores, a autora analisa a questão da 
representação lançando luz sobre o caráter do relaciona-
mento entre o representante e os eleitores. Com efeito, 
“o representante inevitavelmente irá se afastar dos eleito-
res, mas também deve estar de alguma forma conectado a 
eles, assim como os eleitores devem estar conectados entre 
si”(2006: 149)20. A idéia de representação por perspectiva 
social 21 visa a melhor corresponder, tendo em vista as dife-
rentes inserções estruturais dos grupos e indivíduos, a esta 
necessidade de conexão, na medida em que diz respeito 
ao compartilhamento ou afi nidade de olhares acerca dos 
processos sociais em função da posição que neles ocupam: 
“a perspectiva é uma abordagem da maneira de olhar 
eventos sociais, a qual condiciona, mas não determina o 
que se vê” (Young, 2006: 166).

Esta idéia de perspectiva de certa forma se aproxima do 
resgate da noção de representação virtual de Edmund Burke, 
sugerida por Gurza Lavalle, Houtzager e Castello (2006a)22,   
uma vez que, diferente da representação de interesses e 
opiniões (e ainda, da representação descritiva ou como 
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23 As quais guardam também um grau de legitimidade.

espelho)23, diz respeito a uma idéia de representação que 
“necessariamente envolve distinção e separação entre repre-
sentantes e eleitores [...] em que a desconexão é sempre 
uma possibilidade e a conexão é mantida ao longo do tem-
po por meio de antecipações e retomadas em momentos de 
autorização e prestação de contas” (Young, 2006: 152). 

Ao sugerirem que o fenômeno da representação que 
vem ocorrendo por meio do protagonismo adquirido por 
atores da sociedade civil, portanto, da representação cole-
tiva, guarda semelhanças com a idéia de representação vir-
tual, Gurza Lavalle, Houtzager e Castello (2006a) dão des-
taque, exemplifi cando com o trabalho de advocacy, a um 
tipo de representação que, embora compreenda, difere de 
confi gurar-se apenas como a vocalização difusa de causas 
diversas, na medida em que “desempenha também fun-
ções de intermediação perante o poder público na forma 
de representação virtual, ou seja, da defesa de interesses 
que não autorizaram essa defesa ou que, embora simpá-
ticos a ela, carecem de qualquer mecanismo estável para 
controlá-la ou comunicar-lhe preferências”(Gurza Lavalle, 
Houtzager e Castello, 2006a: 92). De alguma forma, subjaz 
aqui a dimensão do compartilhamento de olhares e pers-
pectivas entre representantes e representados, embora 
não necessariamente compartilhem as mesmas posições 
na estrutura social. Este parece ser o caso da representa-
ção de várias organizações da sociedade civil  nos conse-
lhos gestores.

Entretanto, há que se resgatar alguns elementos que 
são centrais na idéia de representação, quais sejam, os 
mecanismos de autorização e de prestação de contas. Gurza 
Lavalle, Houtzager e Castello (2006a) advertem que, “mal-
grado existam diversos elementos que sugerem o potencial 
de representatividade da representação coletiva como um 
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expediente de reforma da democracia, sua problematização 
teórica e sua defesa pública esbarram em limites evidentes, 
a saber, a ausência de mecanismos generalizados, formais e 
estáveis de ordenação da relação entre atores da sociedade 
civil e seus públicos, benefi ciários ou comunidades – nota-
damente mecanismos de autorização, prestação de contas, 
responsividade e sanção” (2006a: 87). Mesmo com as varia-
ções e apesar delas, este parece ser também o caso da repre-
sentação nos conselhos gestores.

É aqui que se insere um segundo elemento deste deba-
te, qual seja, a necessidade de focar o olhar para além das 
relações entre representantes e representados, isto é, para 
as relações entre os próprios representados. Este ponto – 
relações entre os representados – constitui-se, no meu entender, 
em um marcador importante nas diferenças entre as teorias 
democráticas pautadas, por um lado, na representação (R) 
e, por outro, na participação (P). No caso das teorias que 
dão projeção a P, a noção de esfera pública24 parece central, 
na medida em que diz respeito à constituição de espaços 
de interação e discussão em que “os indivíduos interagem 
uns com os outros, debatem as decisões tomadas pelas auto-
ridades políticas, discutem o conteúdo moral das diferen-
tes relações existentes no nível da sociedade e apresentam 
demandas ao Estado” (Avritzer, 2000: 78).

Assim, uma representação legítima requer uma participa-
ção ativa por parte dos indivíduos, grupos e organizações 
sociais. Recorro novamente a Young (2006), na medida em 
que traz à tona a idéia de que uma representação legítima 
e inclusiva impõe responsabilidades tanto para os represen-
tantes como para os cidadãos: “estes precisam estar dispostos 
e aptos a mobilizar uns aos outros para participar ativamen-
te tanto do processo de autorização quanto do de prestação 
de contas. Os representantes devem ouvir essas discussões 

24 Na perspectiva habermasiana (Habermas, 1997).
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públicas e as diversas demandas, permanecer conectados 
com os eleitores e expor as razões de suas ações e avaliações 
em termos que retomem aquelas discussões. Essa mobiliza-
ção e essa conectividade podem ser promovidas ou obsta-
das pelo desenho das instituições representativas” (Young, 
2006: 156). Assim, a qualidade e a legitimidade da represen-
tação vão depender do grau de articulação e organização 
da sociedade civil, ou seja, da participação. Os fóruns de 
discussão de políticas públicas e de defi nição e escolha dos 
representantes, no caso dos conselhos, ou as assembléias 
regionais e temáticas, no caso do orçamento participativo, 
podem ser exemplos de espaços públicos que promovem 
esta conexão entre representantes e representados.

Estes espaços ou esferas públicas de debate e conexão 
mobilizam um terceiro elemento de diferenciação com 
relação à perspectiva da representação (R) ancorada na 
idéia de agregação de preferências, ou seja, na idéia de 
que “a sociedade é a soma de indivíduos dissociados que 
competem e se unem, votam e agregam preferências por 
atos discretos de livre escolha e cálculo instrumental”25. A 
idéia de representação vinculada à noção de esfera pública 
prioriza a dimensão do debate público para a reformulação 
das opiniões e preferências: “a deliberação estimularia as 
pessoas não apenas a expressar suas opiniões políticas, mas 
também a formar essas opiniões através do debate público” 
(Vitullo, 2000). Com efeito,  nessa concepção, um processo 
de autorização efi caz está ancorado no pressuposto de que 
a representação ocorre por intermédio de um movimento 
de distanciamento e aproximação entre representantes e 
representados, movimento este mediado pela constituição 
de esferas públicas de discussão e de debate que defi nem 
agendas e reavaliam, pela troca de experiências, informa-

25 Urbinati (2006) em análise que diferencia democracia representativa de demo-
cracia eleitoral.
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ções e opiniões, as ações e direções da representação. Afi -
nal, “são as idéias e opiniões (ou seja, o juízo em um sentido 
amplo) que são politicamente representados, e não indiví-
duos” (Urbinati, 2006: 223).

Assim, participação e representação coletivas, relações 
que extrapolam a dimensão representante e representado  
por intermédio de um foco orientado para as relações entre os 
representados26; e formação de opiniões e preferências são ele-
mentos que desafi am novos olhares para a fenômeno da rep-
resentação política nos espaços de participação. As experiên-
cias participativas no Brasil, a exemplo dos conselhos gestores 
e do orçamento participativo (experiências p&r), apontam 
para um movimento de renovação e de reacomodação destes 
instrumentos de ação política no interior das práticas institu-
cionais da sociedade brasileira, indicando que, muito menos 
do que oposição, estes instrumentos estabelecem combinações 
e articulações que desenham um processo de concomitante 
inovação e reprodução das práticas e orientações político-insti-
tucionais. Apontam, sobretudo, para o fato de que a participa-
ção não substitui, mas reconfi gura a representação, constitu-
indo-se a participação em chave da boa representação.

Lígia Helena Hahn Lüchmann 
é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Polí-
tica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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ÁREAS CENTRAIS DE SÃO PAULO: 
DINAMISMO ECONÔMICO, POBREZA E POLÍTICAS*

Lúcio Kowarick

“[...] O inquestionável deslocamento da centralidade 
dominante [...] para o setor sudoeste da cidade não 
determinou o esvaziamento do centro histórico, mas sim uma 
mudança no perfi l de seus usos e usuários, confi gurando novos 
focos de dinamismo e novas vocações para a área [...]. Todavia, 
a popularização do centro e seu atual elenco de atividades, 
formais e informais, são também manifestações de uma nova 
vitalidade econômica, que mantém em muitas instâncias o 
papel central da região no âmbito do universo terciário da 
Cidade”(Nakano, Malta Campos, Rolnik, 2004: 154-156).

A perda da primazia social dos distritos das áreas cen-
trais de São Paulo é fenômeno conhecido. Lugar de prestí-
gio desde o século XIX, paulatinamente, após 1950, decres-
ce sua importância econômica e demográfica. Até certo 
ponto, também suas atividades artístico-culturais, não obs-
tante os esforços do poder público municipal e estadual 
em termos de reformas e reabilitação de prédios como o da 

* Este texto é parte de pesquisa de maior envergadura, fi nanciada pela Fapesp e 
CNPq. As entrevistas foram realizadas por: Cristiana Borges, Daniel Cara, Daniela 
Sequeira e Maria Encarnación Reccio.
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Light, Banco do Brasil, a estação Júlio Prestes com a Sala São 
Paulo, a estação e área da Luz com a Pinacoteca, o antigo Dops, 
Biblioteca Municipal, Casa da Marquesa e o Pátio do Colégio, 
Museu de Arte Sacra, Teatro São Pedro, as praças Patriarca, Sé, 
República, Largo de São Bento e Arouche, bem como a reur-
banização do Parque D. Pedro II que dará origem a 135 mil 
m² de áreas verdes e a remoção da Favela do Gato, onde está 
prevista a construção de cerca de 500 unidades habitacionais, 
áreas e centros de lazer. Local de intensos confl itos operários 
no Brás e Mooca de 1917, das sucessivas paralisações da con-
juntura 1945-1947, sem esquecer o explosivo quebra-quebra 
de 1944, e os enfrentamentos mais recentes referentes à derro-
cada do populismo dos anos 1960: nas grandes praças da épo-
ca, Bandeiras ou Roosevelt, ocorriam grandes comícios que, 
em boa medida, decidiam os destinos políticos do País. Sem 
esquecer, também, a Praça da Sé no ato ecumênico de protes-
to pelo assassinato de Vladimir Herzog em 1975 e o milhão de 
pessoas no comício das Diretas-Já em 1984.

O percurso da primazia urbana foi do Centro para a 
Paulista nos anos 1960-1970 e para a Faria Lima e a Berri-
ni/Marginal em tempos mais recentes (Frugoli, 2000). Não 
cabe detalhar os processos que estiveram na raiz dos des-
locamentos socioeconômicos e urbanos para estas regiões. 
Basta mencionar a saída das camadas de renda média e alta 
fundamentalmente para o Vetor Sudoeste da Cidade que 
recebeu vultosos investimentos públicos, tais como alarga-
mento de avenidas, construção de pontes e viadutos, linha 
de metrô, além de novas formas de consumo, em especial 
shopping centers. Na década de 1990, o poder público desen-
volveu ações pontuais na área central, com exceção da 
administração petista de 1989-1992 que remodelou o Vale 
do Anhangabaú e transferiu para o Centro a sede da Pre-
feitura, ação que teve forte impacto simbólico. A ocorrên-
cia dessas dinâmicas ocorreu uma vez que houve crescente 
difi culdade de acesso às zonas centrais, que se traduz em 
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restrições de trânsito, falta de estacionamento, pedestriani-
zação de ruas, aumento da poluição atmosférica, visual e 
sonora, além da deterioração de vastas áreas, entre as quais 
se destacam aquelas contíguas ao elevado Costa e Silva. A 
população diminui, muitos edifícios residenciais e de servi-
ço fi cam parcial ou totalmente desocupados, e a atividade 
econômica muda de perfi l com a saída dos grupos abasta-
dos e a maior presença das camadas pobres.

Esses deslocamentos revelam decadência sociourbana 
em certas áreas, mas signifi cam também novos dinamis-
mos e potencialidades. Nesse sentido, basta mencionar a 
existência de 530 mil habitantes nas áreas centrais, 723 
mil empregos formais, 3,8 milhões de pedestres diários, 
ou os dois milhões de passageiros que diariamente são 
canalizados para os distritos da Sé e da República através 
de 294 das 1,2 mil linhas de ônibus existentes no Muni-
cípio, das 17 estações de metrô e outras três de grande 
circulação ferroviária espalhadas nos seus distritos de ocu-
pação mais antiga.

Decorrente de um sistema obsoleto e desordenado 
de transportes, cujo nascedouro foi uma rede viária que, 
por grandes artérias, desemboca nas áreas centrais, tor-
nando-as destinatárias da quarta parte das viagens em 
veículos coletivos, o Centro constitui um “território de 
transbordo”(Meyer, 1999). Mas é mais do que isso, pois 
em uma pequena área de 4,4 km² correspondente à Sé 
e à República “[...] o poder público investiu 25 bilhões 
de dólares para instalação de [...] redes de água, luz e 
esgoto em todos os 2.744.000 m² para fi ns residenciais e 
6.857.000 m² de área construída para (outros) fi ns [...]” 
(Piccini, 1999: 66). Nos distritos do Centro, estão também 
concentrados boa parte dos 600 mil habitantes em corti-
ços, 10 mil ambulantes, 2 mil catadores de lixo, muitos 
com suas carroças realizando coleta seletiva e, ao mesmo 
tempo, engarrafando ainda mais o trânsito, cerca de 5 mil 
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moradores de rua, número que deve ter diminuido após 
as 12 vítimas fatais por espancamento em 2004, não obs-
tante a existência de 800 guardas-civis e 4.250 policiais 
militares alocados nas zonas centrais. Há vasta hotelaria 
e restaurantes de padrão popular, o comércio atacadista 
nas cercanias do Mercado Municipal; a indústria de con-
fecções no Bom Retiro, com 2 mil unidades produtivas, 
50 mil empregos diretos, antes, com forte presença de 
judeus e, mais recentemente, de coreanos, recebe 70 mil 
compradores por dia; as zonas bolivianas do Pari, os japo-
neses na Liberdade, o comércio de máquinas e ferramen-
tas na Florêncio de Abreu, de eletroeletrônicos na Santa 
Efi gênia, de tecidos na 25 de Março e adjacências, onde 
existem cerca de 300 lojas que atraem 400 mil pessoas por 
dia e número que dobra nos dias festivos, gerando 40 mil 
empregos e atraindo compradores de todo o País e do 
Exterior (Folha de S.Paulo, 2003: C4). Há, ainda, o sistema 
fi nanceiro da rua XV de Novembro, o intenso comércio 
da rua Direita e muitas ruas tomadas pelos 10 mil ambu-
lantes. Vale mencionar que a Estação da Luz, principal 
entroncamento metro–ferroviário do Município, por 
onde transitam 400 mil pessoas por dia através do entron-
camento de duas linhas de metrô e outras seis de trens 
metropolitanos. Digno de nota, também, o fato de que, 
no conjunto dos 13 distritos que compõe a região cen-
tral, se efetuam 10,6 milhões de viagens/dia, das quais 6,2 
milhões a pé e o restante por transporte motorizado indi-
vidual ou coletivo, muito superior ao existente nas demais 
partes da cidade. No Centro, está também cerca da terça 
parte das bibliotecas, museus e cinemas do Município e 
a metade dos teatros. Mencione-se também a presença 
de 97 mil alunos matriculados em 29 instituições de ensi-
no superior e 102 mil em 177 escolas públicas e privadas 
do ensino infantil aos cursos de nível médio. (Botelho & 
Freire, 2004: 180, 192, 193).
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Muitos empreendimentos cujas matrizes estavam 
sediadas em área central deslocaram-se para a Avenida 
Paulista, Faria Lima e, mais recentemente, para a Berrini/
Marginal. Destacam-se nesse sentido o setor bancário e 
a recente saída das sedes do Boston, Banespa-Santander 
e Itaú. Mas as atividades fi nanceiras, incluindo as Bolsas 
de Valores e de Mercadorias, continuam ainda fortemen-
te concentradas no Centro, de modo especial nas áreas 
da Sé, Bela Vista e República. Em nove distritos centrais 
existiam, em 1994, pouco mais de 40 mil empregos for-
mais – 31% do existente no Município – montante que, 
em 2001, correspondia a 34% destes postos de trabalho 
de São Paulo. Por outro lado, assinalem-se os esforços do 
poder público municipal e estadual em valorizar as áreas 
centrais: além das iniciativas já assinaladas, a Prefeitura 
aí localizou 15 das 21 secretarias, gerando 8,5 mil empre-
gos, iniciativa seguida pelo Governo Estadual, que deslo-
cou três secretarias e cinco empresas estatais adquirindo 
para tanto oito prédios na região da Sé, onde trabalham 
3 mil funcionários.

Muitos hotéis também deixaram a Região, mas é neces-
sário apontar algum retorno, cujo exemplo pode ser ilus-
trado por dois empreendimentos de alto padrão, além da 
reabertura de outro hotel tradicional. Ela continua sedian-
do grandes empresas da área de telefonia, bem como as ati-
vidades jurídicas em torno do Fórum da Sé. Vale assinalar 
que, seguindo a tendência geral do Município, a Região 
Central no percurso da cidade de 1990 perdeu quase 109 
mil empregos formais (Amitrano, 2004: 114). 

Contudo, a grande oferta de empregos continua. 
Milhões de pessoas diariamente para aí se dirigem, propi-
ciando a enorme soma de negócios; o estoque de prédios 
de bom padrão tem um valor de locação e de venda sensi-
velmente inferior às outras áreas comerciais e de serviços e, 
não obstante ter havido empobrecimento, a população da 
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área central continua com uma renda média razoável: dos 
13 distritos considerados, 6 estão acima da média dos 67 
que compõem a sub-região central-intermediária, e todos 
os 13 bastante acima dos 33 distritos componentes das áreas 
periféricas de São Paulo (Prefeitura do Município de São 
Paulo: 2003: 36-38).

Contrastes entre riqueza e pobreza são constantes em 
cidades de grande dinamismo como São Paulo que, na sua 
história republicana, demoliu e construiu, por três vezes, 
boa parte dos prédios de suas áreas centrais: além de ser 
de “transbordo”, os territórios centrais revelam vidas em 
contrastes, constantes lutas pela apropriação de espaços 
valorizados não só do ponto de vista econômico, mas tam-
bém de signifi cados sociourbanísticos, com seus patrimô-
nios materiais e culturais, construídos de lembrança, iden-
tidades locais, nas memórias díspares de quando o Centro 
era centro dos acontecimentos. Assim, considero ser redu-
tor dizer que:

 “segundo a Adviser Consultores Ltda, em estudo 
encomendado pela Associação Viva o Centro em 1992, 
o Centro encontrava-se num processo praticamente 
irreversível de esvaziamento econômico desde os anos 
80. Um dos empecilhos para uma retomada seria a 
dificuldade de estacionamento e de acesso por veículos 
(particulares), a partir da implantação dos ‘calçadões’. São 
apontados também a insegurança que caracteriza a região 
[...] (a Adviser vincula essa insegurança à disponibilidade 
de áreas para ‘desocupados de toda espécie’) e o 
insufi ciente policiamento ostensivo. Na ocasião do estudo 
(1992) o valor médio do metro quadrado no centro 
correspondia a 25,4% do valor da Avenida Paulista, 34,8% do 
valor dos Jardins e 35,5% do valor da Marginal Pinheiros” 
(Silva, 2000: s/n).
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Desse parcial ponto de vista, não resta dúvida de 
que, na década de 1980, o Centro acelerou sua deterio-
ração. Contudo, para muitos – moradores, trabalhadores, 
transeuntes, ONGs, movimentos sociais, órgãos públicos, 
agentes privados –, ele é muito mais do que apenas valor de 
troca que segue a lógica do lucro, não raras vezes de cunho 
eminentemente especulativo. Ele é também valor de uso, 
local de trabalho e de moradia, espaço de luta pela apro-
priação de benefícios urbanos, fulcro reivindicativo para 
o acesso a bens e serviços – sobretudo habitação digna 
– necessários à vida nas cidades.

DISTRITOS
POPULAÇÃO (1) DOMICÍLIOS (2)

1991 (A) 2000 (B) B/A % Total (A) Vagos (B) B/A %

Barra Funda 15.977 12.955 -18,9 – – –

Bela Vista 71.825 63.190 -12,0 33.848 8.846 26,1

Belém 49.697 39.622 -20,3 – – –

Bom Retiro 36.163 26.598 -26,4 10.807 2.488 21,4

Brás 33.536 25.158 -25,0 11.622 3.270 28,1

Consolação 66.590 54.301 -18,5 – – –

Cambuci 37.069 28.717 -22,5 – – –

Liberdade 76.245 61.875 -18,8 29.392 7.177 24,4

Mooca 71.999 63.280 -12,1 – – –

Pari 21.299 14.824 -30,4 5.817 1.414 24,3

República 57.797 47.459 -17,9 – – –

Santa Cecília 85.829 71.179 -17,1 36.171 9.611 26,6

Sé 27.186 20.115 -26,0 11.410 3.689 32,3

TOTAL 651.212 529.273 -18,7 139.067 36.495 26,2

Tabela 1
Município de São Paulo: população e domicílios dos distritos centrais em 1991 e 2000

Fonte: (1) IBGE, Centros Demográfi cos, 1991 e 2000.

 (2) Revista Urbs, 2000.
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1 Estima-se em 15% a fatia dos escritórios vazios (Gazeta Mercantil, 1996). A esti-
mativa de domicílios vagos varia: a Prefeitura aponta para 45.464 domicílios par-
ticulares vagos, 17,5% do total existente em 13 distritos centrais (Prefeitura do 
Município de São Paulo, 2004: 7).

Repita-se quantas vezes necessário for: o Centro possui 
boa oferta de serviços coletivos, é comercialmente dinâmi-
co e atrai diariamente milhões de pessoas. É também local 
de polarizações e, por conseguinte, de confl itos pela apro-
priação do espaço. Nesse sentido, vale ressaltar que, não 
obstante o decréscimo populacional, estima-se em torno 
de 36 mil o número de moradias vazias nos treze distritos, 
sem contar os imóveis desocupados, comerciais e de escritó-
rios, alguns nada desprezíveis pois [...] “no início de 1999 o 
Fórum dos Cortiços tinha identifi cado 180 prédios de grandes 
dimensões”(Bonduki, 1999: 4)1.

Cortiços: atualidades
O Dicionário Aurélio ressalta que “[...] cortiço quer dizer cai-
xa cilíndrica, de cortiça, na qual as abelhas criam e produ-
zem mel e cera e, por analogia, habitação das classes pobres”. 
Outras designações: “cabeça de porco”, “casas de cômodos”, 
“pensões”, “fundo de quintal”, “moquifo”, “mocó”, “maloca” 
(Veras, 1999: 3). Ou ainda: “estância”, “zungú”, “hotel”, “hos-
pedaria”, “vila”, “estalagem” (Picini, 1998: 22).

A reviravolta na condição de moradia em São Paulo 
ocorre no percurso dos anos 1940; na década seguinte, os 
domicílios de aluguel representavam ainda 58% das unida-
des habitacionais da Capital; 20 anos depois, a proporção 
cai para 38%, em 1990 corresponde a 29% e no fi nal do 
século a apenas a quinta parte das moradias da cidade. Os 
habitantes em cortiços, por sua vez, em momentos mais 
atuais, englobavam 18% dos moradores do Município, em 
1961, 8% em 1968, 9% em 1975, decrescendo para 6% em 
meados da década de 1990, conforme aponta a tabela 2.
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POPULAÇÃO NÚMERO DE DOMICÍLIOS 
(em porcentagens)

Anos (1.000)
Taxa de 

Incremento 
Geométrico

Casa 
própria Aluguel Cortiço Outros Favela

1900 240 13,96 – – – – –

1906 370** 9,03** – – 33,0(a) – –

1920 580 4,51 19,0 80,0 66,0 1,0 –

1940 1.340 4,23 25,0 69,0 – 6,0 –

1950 2.100 5,18 38,0 58,0 – 4,0 –

1960 3.800 5,58 41,0 54,0 18,0(b) 5,0 0,5

1970 5.900 4,59 55,0 38,0 8,0(c) 8,0 1,1

1980 8.600 3,67 51,0 40,0 9,0(d) 9,0 4,4

1991 9.600 1,16 53,0 29,0
6,0(e)

18,0 9,2

2000 10.300 0,78 59,0 20,0 21,0 11,2(f)

Tabela 2
Município de São Paulo: Crescimento Populacional e Condição de Moradia

** Estimativa minha.

Fontes: (a) Fanfula, 1906; (b) Langenest, 1961; (c) Plano Urbanístico Básico, 
PUB, 1968; (d) Prefeitura Municipal de São Paulo, 1975; (e) Prefeitura Municipal 
de São Paulo, 1995; (f) Centro de Estudos da Metrópole, CEM, 2000. Demais 
números: IBGE, Censos Demográfi cos.

A defi nição de cortiço é complexa, pois a caracterização 
de casa de cômodos precária de aluguel envolve situações 
quanto a diversas condição de habitabilidade. Atenho-me 
à defi nição ofi cial, ou seja, à lei municipal urbana de São 
Paulo, que defi ne cortiço  como:

“[...] unidade usada como moradia coletiva multifamiliar, 
apresentando, total ou parcialmente, as seguintes características: 
(a) constituída por uma ou mais edifi cações; (b) subdividida 
em vários cômodos, subalugados ou cedidos; (c) várias funções 
exercidas no mesmo cômodo; (d) acesso e uso comum dos 
espaços não edifi cados e instalações sanitárias; (e) circulação e 
infra-estrutura, no geral precários; (f) superlotação de pessoas” 
(Lei Moura, 1991, apud Picini, 1998: 24).



Áreas centrais de São Paulo: dinamismo econômico, pobreza e políticas 

Lua Nova, São Paulo, 70: 171-211, 2007

180

2 Este número é considerado subestimado pelo poder municipal (Prefeitura do 
Município de São Paulo, 2003: 27).

Estimou-se em 600 mil pessoas em 1993, cerca de 6% da 
população do Município, concentrados na Sé (19%), Mooca 
e Vila Prudente com cerca de 9%, mas também nos anéis exte-
riores da Cidade, Freguesia do Ó com 7% e nas periferias com, 
respectivamente, 9% e 7% em Santo Amaro e Campo Limpo 
(Prefeitura do Município de São Paulo, 1995: 8 e seguintes)2. 
Os dados indicam que 46% foram construídos com a fi nali-
dade de serem cortiços, cujas condições falam por si: a média 
dos domicílios é de 11,9 m², correspondente a cada pessoa 
4,1 m². Acrescente-se: 2,90 indivíduos por domicílio, 2,45 por 
cômodo, 5,91 por sanitário, 6,32 por chuveiro, 9,25 por pia 
de banheiro, 6,22 moradores para cada tanque de lavar rou-
pa. Ainda mais: 34% dos cômodos sem janela externa, nos 
quais são freqüentes goteiras e umidade. A quarta parte de 
seus habitantes com menos de 15 anos, 15% crianças com até 
6 anos, mais sujeitos às doenças respiratórias. Mais ainda: 17% 
vivem só, igual montante está desempregada, 23% vendem 
sua força de trabalho sem carteira assinada e 18% trabalham 
por conta própria, principalmente nos serviços, e pouco mais 
da metade ganha até dois salários mínimos por mês. Em suma: 
dois quintos vieram da assim chamada casa unifamiliar, quase 
a metade de outros cortiços, 40% moram no local há menos 
de um ano, para a maioria o contrato é verbal, viabilizando a 
condição de inquilino, pois as camadas pobres difi cilmente 
têm a alternativa de uma locação com contrato formal. Habi-
tar em cortiços apresenta vantagens. A maior delas é estar 
“perto de tudo”, pois quase a metade dos seus habitantes vai 
a pé e três quartos gastam menos de 30 minutos para chegar 
ao local de trabalho (Kohara, 1999: 89-91). Por outro lado, 
as desvantagens apontadas residem nos problemas higiênicos 
decorrentes dos “banheiros coletivos”, da “presença de ratos 
e baratas”, “falta de espaço”e dos “vizinhos”, particularmente 
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do fato de o lixo [...] “não (ser) adequadamente embrulhado 
e no lugar apropriado” (Cedec, 2000: 23).

Negócio imobiliário que apresenta larga margem de 
lucro, o cortiço constitui investimento bastante atrativo, 
fenômeno que vem desde os tempos do Segundo Império, 
época em que o Conde D’Eu possuía vários deles e, por 
isso, era chamado de “Conde Cortiço”. Em suma, trata-
se de portentoso negócio, posto que, a preços de 1993, 
a somatória dos aluguéis atingia o não desprezível mon-
tante de 5,5 milhões de dólares mensais (Piccini, 1997: 
83). Não é por outra razão que muitos são remodelados ou 
construídos para essa fi nalidade, colocando seus moradores 
numa situação de promiscuidade, que só pode ser danosa para 
sua saúde física e mental. Vou insistir nesse fenômeno extorsi-
vo: 52% dos rendimentos mensais são gastos com moradia, 
enquanto o metro quadrado dos cubículos é, em média, 
34% mais alto do que o aluguel residencial em São Paulo.

Sem dúvida, as desvantagens desse tipo de moradia são 
inúmeras e, por isso, especialistas na área de saúde pública 
afi rmam que o cortiço, muitas vezes caracterizado por cômo-
dos sem janelas externas, situados nos porões, úmidos, sujei-
tos a infi ltrações, constitui a forma mais danosa de habitar. 
Antes de abordar essa questão é preciso enfatizar que a con-
dição de vida nos cortiços, não obstante o quadro geral de 
precariedade, é bastante diversa. De fato, uma coisa é habitar 
em dois cômodos, cozinha e banheiro com mais duas pesso-
as; outra, é morar com mais familiares em abafados e úmidos 
cubículos, convivendo com o barulho intenso dos vizinhos, 
enfrentando a fi la para uso do banheiro, longa e demorada. 

Algumas vantagens há por parte daqueles que fazem as 
escolhas. Elas são sempre comparadas a outras modalidades 
de moradia como as favelas e as casas autoconstruídas nas 
distantes periferias da Capital. Considero que um dos pontos 
edifi cadores das alternativas reside exatamente nas distân-
cias. Distâncias do quê? São várias e a principal é a proximi-
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dade da oferta de emprego assalariado, com ou sem registro, 
a possibilidade de desempenho de múltiplas tarefas pela ven-
da de inúmeros produtos nas centenas de ruas e esquinas de 
São Paulo. Há também o trabalho em domicílio nos serviços 
domésticos e de higiene. As zonas atacadistas que circundam 
o Mercado Municipal congregam as assim chamadas “camas 
quentes”, nas quais se dorme por turno de oito ou 12 horas. 
Pelas ruas, praças e pelos viadutos, milhares de ambulantes 
legalizados ou não pelos órgãos da Prefeitura, autônomos ou 
conectados a lojas de pequeno ou médio porte, em constan-
tes confl itos com os fi scais, a quem precisam freqüenteme-
ne subornar, vendendo também produtos contrabandeados, 
disputando pontos e pagando por eles a verdadeiras máfi as, 
no mais das vezes ligadas ao poder público que cobram uma 
espécie de pedágio para os locais mais disputados. Os luxuo-
sos cinemas de antigamente transformaram-se em salas onde, 
desde cedo, exibem-se fi lmes pornôs. Na Aurora, a boca do 
lixo; nas imediações da General Jardim, a boca do luxo, com 
seus streap teases; na República, os travestis que, segundo cons-
ta, também servem os hotéis de luxo da Ipiranga; na Sé, os 
trombadinhas; e ao lado dos concertos da Sala São Paulo, na 
Júlio Prestes, a desumanidade da cracolândia.

O Centro é tudo isso e muito mais: é vai-e-vem alucinado, 
local onde o trabalho informal dos homens-cartazes, ofertan-
do serviços baratos, e dos fl anelinhas, junta-se a dezenas de 
milhares de balconistas, sem mencionar as inúmeras opor-
tunidades do trabalho autônomo permanente ou ocasional. 
Mas há outras distâncias reais e simbólicas: a da quietude e 
solidão das periferias, onde à noite nada acontece, porque 
naquelas bandas não há cinemas, a diversão é a TV e alguns 
bailes, aos quais não se deve ir, pois a caminhada é perigosa. 
São Paulo não tem mais garoa, o bauru do Jeca, o Pari Bar do 
Arouche, as matinês do domingo no cinema Pedro II no ain-
da não remodelado Vale do Anhangabaú, e, ladeira acima, 
o Automóvel Club, onde também se jogava xadrez, atrás do 
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Teatro Municipal; o Hotel Esplanada e a casa Degoy em fren-
te ao Mappin Stores, hoje transformado numa grande loja 
popular. Por outro lado, o Centro oferece uma agitada vida 
noturna com inúmeros bares, restaurantes e hotéis; campo 
aberto para infi nitos encontros onde também se localizam 
dezenas de creches, postos de saúde, escolas de 1.° e 2.° graus 
e várias faculdades privadas; e hospitais, como o da Univer-
sidade Santa Casa de Misericórdia, com suas alas antigas e 
modernas, e alguns dos melhores professores-médicos de 
São Paulo para atender a população.

As periferias estão distantes dessas benesses: empre-
gos formais signifi cam horas de ônibus, mais o trajeto a pé 
e, quando chove, a lama que não pode ser vista no local de 
emprego. A escola é longe e, à medida que as crianças cres-
cem, distancia-se mais. E aí o perigo também aumenta, pois 
a criminalidade é muito alta, e não há policiamento. Esta é 
a grande distância experimentada pelos moradores dos cor-
tiços: a favela ou a casa de periferia é lugar de bandidagem 
e muitos homicídios onde ninguém pode andar sozinho. Lá, 
faltam emprego, serviços e equipamentos públicos de saúde 
e de educação; não há o fervilhar prazeroso que o Centro 
oferece às pessoas que buscam distração longe da televisão.

Etnografi a do Cortiço

“ ‘Cortiço’, discriminação pejorativa para os que vêem de fora, 
a partir do bairro, ‘habitação coletiva’, avaliação do linguajar 
técnico da Prefeitura e ‘pensão’ & ‘casa de cômodos’, na fala 
aparentemente neutra dos seus moradores” (Furtado, 1995).

 “A vantagem está sempre no Centro; é tudo no Cen-
tro”, é o que se ouve de todos os entrevistados. Essa opi-
nião diz respeito às disponibilidades das áreas centrais, 
onde existem vantagens sempre comparadas com o passado 
ou com outros locais de moradia em São Paulo. O passa-
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do varia em função das diferentes trajetórias de vida e dos 
problemas enfrentados. Quanto à moradia, a perceção, em 
geral, é que, apesar dos pesares, se “está melhor”. A com-
paração espacial reside nas possibilidades de moradia para 
as camadas pobres: a favela ou a casa, ambas nas periferias 
distantes também chamadas de “vilas”. Essas modalidades 
de habitação são avaliadas como “não-lugar” em termos de 
oportunidades de vida: trabalho, acesso a serviços públicos 
de transporte, educação, saúde, saneamento e lazer, a pre-
sença da violência. 

Contudo, à medida que as conversas se aprofundavam, 
e os pesquisadores ganhavam a confi ança dos entrevistados, 
tornando-se personagens de uma história a ser contada, as 
conotações da vida em cortiço ganharam os conteúdos de 
um cotidiano em que era necessário suportar a presença de 
outros. Ou seja, os outros “estavam aqui” e em espaços extre-
mamente próximos e exíguos. É freqüente ouvir: “É muito 
humilhante; aqui ninguém vive, todo mundo convive: é um 
barraco no meio de um cortiço”. Vale insistir numa fala mais 
explícita: “Em um apartamento, há sociedade e brincadeira, 
aqui é o corticeiro, morador de caverna que vira bicho”.

Os lugares e seus personagens

Cortiços indicadores Município de São Paulo 
em 1993*

João Teodoro 
em 2002

Cômodos por cortiço 8,5 18,0

Pessoas por cômodo 2,5 2,8

Cômodos sem ventilação (%) 9,7 25,0

Pessoas por pia 9,3 51,0

Pessoas por chuveiro 6,3 31,0

Pessoas por sanitário 5,9 15,5

Tabela 3
Pari, João Teodoro, 975.

Indicadores de habitabilidade: comparação com o MSP e o distrito do Pari
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De imediato, vale apontar para as condições substancial-
mente mais precárias do João Teodoro em relação aos corti-
ços do Município: 31 pessoas usando o mesmo chuveiro e a 
metade deste montante nas fi las do sanitário. Antes de debru-
çar-me sobre o sentido e a signifi cação das falas, é convenien-
te situar o João Teodoro no respectivo bairro. Quem caminha 
pelas ruas vê movimento, tráfego intenso, barulho, poluição. 
Trata-se de zona atacadista-cerealista de importância, em par-
te impulsionada pelo Mercado Municipal. Região de cortiços, 
pois há dezenas de placas que anunciam “quartos”para alugar 
ou “vagas”, o que signifi ca vários adultos compartilharem o 
mesmo cubículo e, não raras vezes, dividindo o mesmo beli-
che ou colchão. Ou seja: há emprego, freqüentemente sem 
registro, aonde se vai a pé . Na zona de confecções, agora nas 
mãos de coreanos, destaca-se o trabalho a domicílio. O Pari 
também se caracteriza pela existência de dezenas de bares, 
pequenas ofi cinas e por inúmeros trabalhadores autônomos 
que vendem nas ruas variada quantidade de produtos. Em 
suma, não se trata de região estagnada ou decadente, pois, 
ao contrário, lá existe intensa atividade social e econômica. 

Nome Almí Denise

Idade 31 53

Escolaridade 2.º grau incompleto 1.º grau incompleto

Mora c/ alguém? Só 5 pessoas

Renda mensal R$ 800 R$ 720

Renda mensal per capita R$ 800 R$ 120

Moradia anterior

2 casas
2 Kitch
2 hotéis

6 cortiços

1 casa
7 cortiços

Tempo de moradia atual 2 anos 12 anos

Aluguel 135 200

Observações – –

Os personagens

(1) Entrevistas realizadas em 2000 – 2001.



Áreas centrais de São Paulo: dinamismo econômico, pobreza e políticas 

Lua Nova, São Paulo, 70: 171-211, 2007

186

A renovação urbana não é grande, a não ser pelo Programa 
de Atuação em Cortiços, PAC, da Secretaria da Habitação, na 
rua Canindé, que, no fi nal de sua construção, terá 320 unida-
des habitacionais, montante irrisório, mesmo quando se sabe 
que sua população tem diminuído, bem como o número de 
cortiços, que chegava a 200 em 1981 e era pouco mais de 
100, dez anos depois (Taschner, 1997: 33). 

O João Teodoro 975 é formado por duas casas bastante 
deterioradas e, através de portões distintos se enfi leiram os 
respectivos corredores com os cômodos nos dois lados. É a 
área nobre, quarto com janelas externas, chuveiros, e priva-
das no interior de unidades formadas por duas ou três peças; 
trata-se, segundo seus moradores, de uma “casa de cômodos”. 
No fi nal, os corredores se juntam e, por meio de uma escada, 
chega-se ao quintal, local de lavagem e secagem de roupa, 
onde também se encontram a privada e o chuveiro que ser-
vem a maioria dos moradores. Dos 20 cômodos, oito estão no 
térreo, três, no quintal e nove, no porão. Lá, falta ventilação, 
a fi ação elétrica apresenta maiores riscos, sobressai o bolor 
esverdeado da umidade nas paredes, o longo corredor é escu-
ro, as portas dos cubículos avizinham-se, a conversa das pes-
soas e o barulho de rádios e televisões tornam-se próximos, as 
crianças parecem contidas, algumas com olhos arregalados, 
outras com respiração ofegante, visivelmente subnutridas. 
Dos 51 moradores, a metade é composta de crianças e ado-
lescentes, 31 pessoas utilizam as duas privadas e o único chu-
veiro em funcionamento. O outro está em reforma e, assim, 
quando a obra terminar, serão 15 pessoas para banhar-se no 
mesmo local. No momento, a sobrecarga elétrica não permi-
te o funcionamento de dois chuveiros simultaneamente.

Carlos, ex-PM, é quem “administra” o local, recebe os 
aluguéis e, na medida do possível, faz os consertos e refor-
mas: não pára de fazê-los. Administrar o local, certamente, 
é muito mais do que fazer cobranças e reparos nas racha-
duras, telhados e goteiras. É também decidir sobre aqueles 
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que podem entrar e devem sair, bem como, nos momentos 
de confusão, ameaças, gritos, bebedeiras, brigas e quebra-
quebra, exercer a sua autoridade. É ouvir as reclamações 
do barulho, das desavenças, da sujeira, das crianças que cor-
rem, brincam e gritam; dos insetos e ratos, e também dos 
perigos da fi ação e das goteiras que nunca secam. Dolores é 
tida como proprietária, mas só aparece uma vez por semana. 
Afi rma que só tem o “ponto”, alugando de alguém e sublo-
cando aos inquilinos: alguns estão lá há anos, enquanto 
outros, a maioria, trocam constantemente de “pensão”, per-
manecendo na trilha do aluguel de cubículos.

Para todos, habitar em “pensão” é muito melhor do que 
morar em “vila” ou “favela”, pois esta é longe de tudo, menos 
da violência. Nem por isso o cortiço deixou de ser invadido 
por um grupo de jovens que furtava automóveis nas redon-
dezas e tinha ligações com tráfi co de drogas dentro e fora 
do cortiço, provocando enorme temor nos seus habitantes 
que queriam de toda forma “escapar de confusão”. Ou o 
Alemão, gerente do estacionamento em frente ao cortiço, 
que por ele nada cobrava, no pico do trânsito das 19 horas, 
alvejado a tiros. Na fuga inútil, tentou entrar no cortiço, cuja 
porta estava trancada: morreu no bar ao lado do 975, sem 
chegar a atrapalhar o intenso trânsito.

O Joaquim Murtinho 236 a 250, no Bom Retiro, não é pro-
priamente um cortiço, se isso signifi car o pagamento de aluguel. 
Além disso, das 16 unidades domiciliares, apenas três carecem 
de banheiro interno, não obstante só oito dos 24 cômodos pos-
suirem janelas externas. Parte dos moradores reivindica o direi-
to à propriedade do imóvel, valendo-se da prerrogativa do usu-
capião. Assim, deixaram de pagar aluguel, reivindicando, por 
intermédio dos movimentos de luta por habitação, a obtenção 
de sua moradia própria. Trata-se de dois prédios com entradas 
autônomas, com dois andares na frente e no fundo. Compara-
dos a outros cortiços, inclusive ao do Pari, a situação é relativa-
mente boa do ponto de vista da habitabilidade do imóvel. Nos 
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números 241, 244, 248 e 250, que correspondem a um dos pré-
dios, moravam 34 famílias e 92 pessoas, reduzidas, depois do 
despejo, a 60 moradores, incluindo 22 crianças e adolescentes. 
Não ocorre o “esquema de pensão” em que um administrador 
cobra os aluguéis, sendo o responsável pelas condições físicas 
do prédio e pelo comportamento de seus inquilinos. Isso, em 
última instância, é responsabilidade dos moradores, que pro-
curam melhorar seus domicílios e o próprio imóvel, com a 
perspectiva de tornarem-se proprietários 

Pessoas por cômodo 2.5

% de cômodos sem janela externa 70%

Unidades com banheiro interno por pessoa 3.9

Unidades sem banheiro externo por pessoa 9.0

Tabela 4
Bom Retiro, Rua Joaquim Murtinho, 236 a 250

Indicadores de habitabilidade

Nome Helena Ediulza Os Severino

Idade 59 34 35 (1)

Escolaridade 2.o grau incompleto semi-analfabeta 1.º grau incompleto

Mora c/ alguém? 4 pessoas 5 pessoas 3 pessoas

Renda mensal R$ 1.500 R$ 350 R$ 1.960

Renda mensal 
per capita

R$ 300 R$ 70(1) R$ 490

Moradia anterior 1 cortiço (1)
1 cortiço (2)

1 apartamento (3)
1 cortiço (2)

Tempo de 
moradia atual

10 anos 8 anos Poucos meses (2) (3)

Aluguel – (4) –

Observações (1) muito humilhante

(1) ex- marido ganha 
R$ 1.000,00

(2) “Caverna”
(3) “Sociedade”

(4) Paga R$ 120,00 
de água e luz

(1) Média de idade: 
27 anos

(2) “Muito 
humilhante”

(3) Cômodo: com 
20 m²

Os personagens
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Helena é a líder, e há 11 anos mora no número 250. 
Impulsiona o processo de usucapião das duas casas, com a 
assessoria do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. 
É também ela quem, com apoio da Pastoral da Moradia e 
da OAB, interpela judicialmente os proprietários contra 
as ações de despejo. Por outro lado, fundou no Fórum dos 
Cortiços a Associação Comunitária da Rua Joaquim Murti-
nho “21 de Novembro do Bom Retiro”, data que se refere 
ao dia em que os proprietários, com apoio jurídico, bloque-
aram a entrada de uma das casas, obrigando muitos dos 
seus inquilinos a abandonar o local. Para evitar a entrada de 
estranhos, os remanescentes demoliram um dos casarões. 
A “21 de Novembro” negocia com órgãos da Prefeitura e 
do Estado a demolição dos casarões e sua substituição por 
prédios de apartamentos cujas pequenas unidades habita-
cionais poderiam ser adquiridas por seus moradores atuais.

O cotidiano no João Teodoro
Almi mora há dois anos na “pensão”, em um pequeno cubí-
culo do térreo, chuveiro, privada, tanque e secagem de rou-
pa divididos com outros inquilinos. Vive sozinho, cuidando 
de suas roupas, comidas e pertences. Procura controlar seu 
cotidiano através da agenda da evitação de contatos domi-
ciliares: “Para mim não tem convivência, porque sempre 
estou na rua. Boa noite para esse, para aquele, tomo meu 
banho e vou dormir. No outro dia eu saio cedo, então, não 
tenho contato”.

Nasceu no interior do Paraná em 1968. Abandonado 
pelos pais, viveu em orfanato até os 16 anos, trabalhando 
como jornaleiro e offi ce-boy. Negro, desde moço sabe o lugar 
de cada um dentro e fora dos locais de moradia: “eu me sin-
to muito humilhado, colocar a mão na parede, se bem que 
a gente sabe que isso é necessário. Acho que porque eu sou 
de cor e lá tem muito racismo: – ‘ei! você, mão na parede’. 
Depois fala – ‘agora corre e não olha para trás’. Se quiser 
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atirar – retruca Almi – pode atirar: não sou bandido, estou 
exigindo o meu direito, o direito de ir e vir.”

O direito de ir e vir. Com 20 anos, migra para São Paulo 
em busca dos pais e, em 1990, muda-se defi nitivamente, habi-
tando desde então em 13 locais diferentes: cortiços, hotéis e 
minúsculos apartamentos da área central da Cidade, além de 
uma experiência amarga na periferia de Guarulhos. “Eu sem-
pre morei no centro [...] tudo é mais fácil: cinema, condução, 
para trabalhar é melhor. Você encontra de tudo: diversão, 
serviço, moradia, tem tudo. É claro que custa mais caro. Só 
que esse mais caro acaba se tornando barato, porque se você 
morar longe, você paga um pouco menos no caso do aluguel 
, mas, em compensação, você tem condução e tem que almo-
çar sempre na rua. Além do tempo perdido, a viagem é can-
sativa. Dia de semana já é terrível, fi m de semana pior ainda. 
Muita desvantagem morar num lugar longe. A vantagem está 
sempre no centro. Tem campo de futebol, a Portuguesa, tem 
shows no ginásio. No shopping tem muita diversão. Tem par-
que na pracinha, já fui várias vezes; junho, julho sempre tem 
festa de São João, de um lado os bolivianos, de outro os brasi-
leiros”. Para quem vende CDs, como autônomo, a uma clien-
tela fi xa e precisa perambular pela Cidade, não resta dúvida: 
“no centro (tenho) 4 horas a mais de serviço por dia. Essas 2 
horas de condução que eu tinha para vir para São Paulo e 2 
horas para voltar, ganhei como hora de trabalho e com isso 
aumentei o dinheiro”. Trabalhou como assalariado na Sears 
(“eram seis conduções por dia”); foi vendedor de livros em 
uma empresa “enrolada para pagar; você ouvia que era um 
pangaré. Aqueles papos de guerra mental”. Em 1993, com 
o dinheiro poupado, decidiu abrir um armazém em Guaru-
lhos: “aluguei uma casinha, comecei um negócio nos fundos. 
Estava indo bem, só que tive a infelicidade dos ladrões entra-
rem lá: aí voltei para a estaca zero. Tinha muita coisa . Foram 
4 anos para levantar tudo aquilo, sempre concordando em 
pagar com correção”.
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Daí a opção defi nitiva pelo Centro, a escolha de ser o 
andarilho no trabalho e itinerante do aluguel: primeiro foi 
uma “vaga”na Rua Coimbra, no Brás, dividindo um quar-
to: “as idéias dele não batiam com as minhas”. Vai para a 
pensão ao lado, da mesma dona. Uma cama, dividindo o 
quarto com outros seis, por um ano e meio: “arranca rabo 
por causa da bebida, gente que demorava no banheiro”. Vai 
para a rua Santa Rosa, também no Brás, “uma cozinha bem 
pequeninha, uma pia e uma cama. Era R$ 200,00, bem caro, 
mas aceitei porque para mim era R$ 50,00 por semana, não 
numa paulada”. Depois a quitinete alugada por um amigo 
que queria vendê-la. Trato provisório, apenas dois meses: 
“era bem melhor, tinha tudo, banheiro, cozinha, área”. Em 
seguida, um hotel na rua Iapoque, perto do gasômetro: “era 
mais ou menos uma pensão; a diferença é que lá, em um 
hotel com atividade de hotel, tinha tudo, até prostituição. 
Ali rolava muita droga, roubos, prisões. Então, fui morar 
numa pensão perto do edifício São Vito, aqui no Brás mes-
mo: o pessoal jogava coisas lá de cima e quebrava o telhado. 
Caía água em vários locais, a umidade era total”.

O andarilho urbano continua seu trajeto: Rua Benja-
mim Oliveira, daí rumo ao Pari com a namorada; depois 
o Hotel Nova Amazônia na rua Monsenhor de Andrade, 
quarto com banheiro, custava R$ 300,00: “tinha muita infi l-
tração. A roupa lavava no banheiro e estendia no banhei-
ro também. Uma semana para secar, quando secava fi cava 
aquele cheiro desagradável”. Em 2000, chega na “pensão 
da Dolores”, na João Teodoro: paga R$ 135,00 por um cubí-
culo de 1,5 x 3,0 metros, acrescido de outro pedaço ainda 
menor que usa como cozinha sem pia: “Visitei vários luga-
res e achei que aqui era melhor em vista do preço e da con-
dição do ambiente. Tapei as goteiras, consertei a fi ação, [...] 
fi o por todo lado. O relógio é um só; se o chuveiro estiver 
ligado não agüenta”. Bagunça, brigas, o problema da bebi-
da: “tinha muita, mas há pouco tempo saíram algumas pes-
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soas que realmente davam muito problema”. Há enorme 
mobilidade de pessoas no cortiço e “o certo seria exigir um 
pouco mais para selecionar melhor, como toda instituição 
fi nanceira exige”. 

E as crianças? “criança é tudo: bola, parede, barulho, 
briga, espaço. Consertaram a porta, e a molecada quebrou, 
colocaram fechadura, e a molecada quebrou. Consertou o 
chuveiro, foi quebrado; você passa uma cera no chão, daqui 
a duas horas está tudo sujo: jogaram ovo no chão, na pare-
de. O pessoal chegava e achava que banheiro era em todo 
lugar, vai e faz, outro vê fazendo, aí vai e faz também”. E dá 
para resolver? “Tem que pensar diferente: mas aqui, se vive 
em conjunto. Na medida do possível, até que não está tão 
horrível, já foi pior”.

E agora como vai ser? “A própria pessoa faz a oportu-
nidade. Tem que correr atrás. Meu sonho é trabalhar para 
mim mesmo e não para os outros: não sei trabalhar preso. O 
andarilho caminha sem parar, provavelmente, já morando 
em outro local. De aluguel, no Centro, onde tem de tudo.

Denise está há 12 anos na João Teodoro. Baiana de 
Itambé, veio pela primeira vez para São Paulo no início dos 
anos 1980: “é tanto lugar que eu já morei que não sei qual 
é a base de qual é o primeiro, o segundo. “Viúva de Geral-
do faz seis anos, são 4 os fi lhos que moram com ela, além 
de uma sobrinha. Todos estudam ou trabalham nas redon-
dezas, inclusive Denise que complementa a 2.ª série com 
curso de alfabetização na comunidade Mãe de Jesus, onde 
uma das fi lhas é professora com carteira assinada. À parte 
o pequeno de 9 anos que segue a 4.ª série, todas têm o 2.° 
grau completo ou para terminar. E também trabalham pelas 
redondezas, nas lojas da São Caetano, ou como domésticas 
nos domicílios das áreas centrais; isso quando não estão grá-
vidas e são demitidas.

 Ao todo são seis pessoas em dois apertados cômodos, 
em um dos quais foi instalada uma pequena cozinha. Há 



Lúcio Kowarick

Lua Nova, São Paulo, 70: 171-211, 2007

193

também um terraço onde fi zeram um tanque; segue-se 
uma escada que termina num banheiro com chuveiro e 
privada: “obras do Geraldo que fez”. Há janelas externas, 
mas as paredes são úmidas e do teto caem goteiras. Pagam 
R$ 200,00 de aluguel mais R$ 5,00 por pessoa pela água. 
Vale a pena o preço? “(a vila) é longe”. Outra fi lha, casada, 
também mora na João Teodoro com o marido e duas crian-
ças numa “pensão” próxima.

Ao todo, foram 8 moradias, 7 cortiços e uma casa. O 
primeiro, na rua Rodrigues dos Santos, no Pari: um único 
quarto compartilhado com 7 pessoas, pois além de Geraldo 
e duas fi lhas, mais dois cunhados e um irmão. Foram dois 
anos com banheiro e tanque coletivos: “era muita gente na 
casa. Aí era ruim para usar o banheiro e o tanque. Todo 
mundo usava tudo junto, não era bom, ninguém sabia quem 
era bom, quem era ruim”. Depois, em um porão na parale-
la da rua Oriente, um cubículo com pia, mas o banheiro 
dividido com outras duas pessoas. “Dava agonia, o Geraldo 
parecia cigano, ele não gostava, não se sentia bem, queria 
sair, mas nunca gostava de vila. O motivo era o ambiente; 
tinha muita gente, o pessoal brigava muito. Quando via que 
ia dar confusão ele saía: era muito ciumento por causa das 
fi lhas. Não gostava que nem eu nem as meninas fi cassem 
andando muito pela pensão”. Em seguida, outro cortiço na 
rua Oriente, um único cômodo, sem banheiro e tanque. 

Novamente a Bahia, em Itambé, pequeno negócio: “a 
venda só dava pra não fi car sem comer”. Voltam para o Pari, 
agora no 975 da João Teodoro. Inicialmente, na parte de 
baixo, sem banheiro e tanque, praticando a agenda da evi-
tação: “quando ia lavar roupa levantava bem cedinho. Aí 
não criava confusão”. Após alguns meses, mudaram-se para 
os cômodos na parte superior do cortiço. Não pagavam 
aluguel, pois Geraldo tomava conta da “pensão”, fazendo 
reparos, cobrando aluguéis: “ele cansou do falatório; fala-
vam que precisavam disso, daquilo, e ele também precisava 
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trabalhar pra ele. Trabalhou em tantas fi rmas que nem me 
lembro. Tinha muitos problemas, cirrose, pneumonia agu-
da, tava doente e tava trabalhando. Mandaram ele embora 
porque viram que ele estava doente”. Com a doença e mor-
te do marido o aluguel baixou de R$ 50,00, mas fi cou uma 
dívida a ser paga: “aluguel, água e luz é dinheiro sagrado. 
Foi um tempo muito difícil e eu me sentia muito perdida. 
Depois que meu marido morreu, acabou aquela vontade, a 
alegria de viver”.

Tem muito problema de morar aqui? “Tem rato aqui. 
Tem no porão. Quando começa a chover, aí é que vem bas-
tante. Quando chove entope o esgoto. Essa água que cai 
entra aqui, enche o banheiro, enche toda a casa, jogam coi-
sas no vaso. Aquelas panelas de feijoada tudo no esgoto”. E 
a violência, como anda? “De dois anos para cá começou essa 
bagunça. Eu acho que eles saem da delegacia, da prisão, 
da Febem. Antigamente não tinha isso de fi car entrando 
aqui. Pôs as fechaduras, eles quebraram. Se a gente arrumar 
um lugar pra gente sair, a gente sai porque aqui está muito 
manjado, com esse pessoal, essa briga, com essa morte”.

A televisão está sempre ligada. As fi lhas gostam do Raul 
Gil, e Denise prefere o Cidade Alerta: “ajuda a ver o que 
está acontecendo com a gente”.

O cotidiano no Joaquim Murtinho
Como já mencionado, no Joaquim Murtinho não há o 
“esquema de pensão” em que um encarregado cobra os 
aluguéis, faz os reparos e é responsável pelo andamento do 
cotidiano. A história do imóvel e sua condição atual estão 
diretamente ligadas à atuação de Helena que lá está há 
11 anos: 45 anos, pernambucana de Camutanga, é quem 
procura ordenar o dia-a-dia, escolhendo os que fi cam ou 
saem e aqueles que não podem entrar. É a liderança que 
leva adiante a luta para obter a propriedade das duas casas: 
“embaixadora de Camutanga e Timbaúba”, “rainha do cor-
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tiço”, “mistura de leão com raposa”, “mãe de todos”são algu-
mas das denominações que os moradores lhe atribuem.

Sua moradia tem 129 m², cozinha, sala, dois quartos, 
banheiro, quintal com tanque, mas serve de passagem para 
outros moradores. Possui todos os eletrodomésticos, inclu-
sive TV de 29 polegadas ligada a uma rede a cabo. Com ela 
estão três fi lhos, Leonardo, Hélio e Angélica, e mais uma 
dependente, Patrícia. Todos contribuem para as despesas 
da casa, e a renda familiar atinge 1,5 mil, parte proveniente 
da aposentadoria por invalidez da “rainha do cortiço” e dos 
bicos de costura e venda de produtos de beleza que nunca 
deixou de fazer.

Seu sonho? “Construir uma família digna, mesmo 
morando em cortiço”. De fato, não obstante sua satisfatória 
condição habitacional, Helena identifi ca sua moradia como 
cortiço: “Até hoje, onde estou morando, neste conjunto de 
moradias que a gente convive, casas coletivas, porque estou 
vivendo em conjunto. Nunca se sabe: é muita briga e muita 
gente que não se conhece direito, criançada apanhando, pai 
alcoólatra. No passado tinha mais problemas. Às vezes os vizi-
nhos chamavam a polícia. A gente está sempre com a porta 
fechada. Aqui ninguém tem privacidade. Você não pode usar 
um roupão que o homem te quer. Então tacava pedra mes-
mo, até tirar os moradores ruins e só fi car os bons”.

Separou-se do marido e veio para São Paulo com a fi lha 
Angélica e a irmã Salomé. Por meio de amigos-conterrâ-
neo, alugou um quarto na Júlio Conceição: “achei ali muito 
humilhante. Viver em lugar apertado, sem janela, junto com 
todo tipo de cabra. Eu nem queria pisar no chão. Tomava 
muito cuidado pra Angélica não pegar doença. Como o 
banheiro era muito sujo, nós fazíamos tudo no quartinho 
mesmo. Juntávamos nossas necessidades num saco pra jogar 
no banheiro. Os vizinhos reclamavam do cheiro, mas era 
melhor do que ir ao banheiro coletivo. Lá tinha fezes na 
parede, muito papel higiênico jogado no chão e uma espé-



Áreas centrais de São Paulo: dinamismo econômico, pobreza e políticas 

Lua Nova, São Paulo, 70: 171-211, 2007

196

cie de catarro na parede. A casa era tão suja mesmo que 
ninguém era gente, era tudo bicho. Minha fi lha não ia virar 
bicho não. Então foi por isso que mandei a menina pra Per-
nambuco: é melhor fi car perto do pai, aquele safado, do 
que virar bicho nesse lugar que não é de bem”. 

Com um aumento de salário, mudou-se para a rua Júlio 
Conceição, n.° 142: “lugar do inferno dos cortiços”. Com a 
ajuda dos patrões conseguiu “comprar as chaves” no 250 da 
Joaquim Murtinho. Tinha havido um incêndio que não cau-
sara muitos danos. Amigos e parentes trabalharam em muti-
rão durante três meses limpando as paredes e reformando 
os quartos: “falei pra todo mundo que aqui seria o lar de 
todos, uma embaixada. Em cortiço a gente aprende a não 
se gostar porque não tem privacidade. Mas eu usei a casa e 
minha história pra unir o povo. Todo mundo trabalhava pra 
arrumar isso aqui”.

Em 1990, realizou seu primeiro grande sonho: busca os 
fi lhos para virem morar com ela: “Construir uma família dig-
na mesmo morando em cortiço”. Começou a sua segunda 
luta que era a obtenção de propriedade do imóvel pelos seus 
moradores: “pela paróquia construí uma relação com o cen-
tro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Mandamos ver um 
processo de usucapião contra os proprietários das casas aqui. 
Nesse aí estamos faz uns dez anos. Depois vi que não dava 
jogo. Os proprietários têm mais direitos que nós. Mandei ver 
uma contra-ação contra as ações de despejo. Estamos junto 
com a Pastoral da Moradia e a OAB. Com essa história já 
fi camos com 5 anos de luta. Aí, por último, tem a Associação 
Comunitária da Rua Joaquim Murtinho 21 de Novembro do 
Bom Retiro. O dia mais marcante da minha vida. Nesse dia 
me separei, fi quei internada num hospital de louco e fui des-
pejada. Pelo despejo chamo 21 de Novembro”.

Por intermédio da Associação, liderada por Helena, 
os moradores negociam com os proprietários a compra do 
terreno através da Prefeitura ou da CDHU do Governo do 
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Estado. E depois do despejo, como fi cou? “É muito sofrido. 
Despejo é fogo, vem polícia, eles passam concreto nas casas. 
Todo mundo tira tudo com muita dor, nem pode tirar tudo, 
porque nem dá tempo. Mas eu sou de luta. Por isso, só eu 
fui autorizada pelos proprietários a voltar aqui pro 250. Aí 
eu deixei as pessoas que confi o mais também voltar aqui. Se 
não viesse logo, outros safados entravam aqui. Então entrei. 
Mas precisei derrubar as casas lá de trás. Foi a condição do 
dono. Mas, no fundo, todo mundo que mora aqui agora é 
boa gente.”

Helena já tem os fi lhos por perto. Quer realizar o 
segundo sonho: a casa própria. Mas não em qualquer lugar: 
o bairro da Luz é local “perigoso”, “despudorado”, “de vaga-
bundo”, “de prostituta”. Ao contrário, o Bom Retiro é o 
“céu”, “calmo”, “seguro”, “de família”: “eu não penso sair 
do centro. Na favela só tem maloqueiro e ladrão. E morar 
em bairro afastado é burrice. Não tem nada de bom lá. Só 
pobreza e falta emprego, falta de tudo.”

Decidida, corajosa, obstinada, com idéia fi xa, interna-
da para tratamento psiquiátrico mais de uma vez, as idéias 
“martelam” na sua cabeça: Helena lutou pelos fi lhos e bata-
lha pela casa que almeja. “Sem casa, ninguém é homem, é 
bicho que fi ca dali pra cá”.

Ediulza também é de Camutanga, 34 anos, semi-alfa-
betizada, cinco fi lhos: Ana Paula com 16 anos, Jaqueline, 
15, Pedro, 13, Emanuela, 5, e Lucas, 4. Os mais velhos estu-
dam em colégio próximo, e Ana Paula começou a trabalhar 
como vendedora numa loja nas cercanias. Veio para São 
Paulo em 1987: “lá eu tinha moradia, mas não tinha empre-
go. Aí não adianta. Falavam em pensão, só que a gente não 
tem noção do que é pensão. Só quando chega é que a gente 
tem noção: como é que pode dormir e cozinhar no mesmo 
quarto?”. 

Casada desde os 18 anos com um conterrâneo, separou-
se dele porque “começou a envolver-se com a mulherada e 
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dessa época para cá, até hoje, é sempre a mesma coisa: sem-
pre fi cava faltando as coisas em casa e eu sabia que ele esta-
va gastando com as mulheres na rua”. Só uma vez pronun-
ciou o seu nome, Vicente. Ele fez carreira rápida: faxineiro, 
porteiro, zelador com carteira assinada num prédio na rua 
Newton Prado. Toda família vivia lá: “viver dentro da socie-
dade é outra coisa. Tem muita diferença a gente conviver 
com uma pessoa de sociedade e de repente ir pra baixo”.

Comprou as chaves, ou seja, a posse de dois cômodos 
na Joaquim Murtinho, onde passou a morar desde 1993: 
“era horrível! Parecia uma caverna. Os meninos morriam de 
medo. Não queriam entrar no banheiro pra tomar banho, 
fi cavam sempre em cima da cama. O telhado, a metade era 
umas madeiras que, quando chovia, a chuva caía no chão da 
cozinha”. Aos poucos foi reformando, construiu outro cômo-
do e o banheiro com a ajuda de parentes e conterrâneos. 
Tem os eletrodomésticos necessários, inclusive três televiso-
res, não raras vezes todos ligados. Paga R$ 80,00 por mês pela 
conta de luz e R$ 40, pela água. Quantia elevada para quem, 
com cinco fi lhos, raramente recebe ajuda do marido e ganha 
R$ 400,00, quando consegue fazer hora extra. 

Antes de morar no apartamento, enquanto o marido 
era zelador, Ediulza habitava em um cortiço na rua Júlio 
Conceição, quando a família chegou a São Paulo, onde 
alguns irmãos e primos já viviam. Ficavam nove adultos 
e duas crianças em um só cômodo dividido por tapumes, 
formando minúsculos cubículos: seu marido no chão e 
ela numa cama com as duas fi lhas: “O quarto que eu dor-
mia só cabia a cama de solteiro e a geladeira. No outro 
quarto, só cabiam duas beliches e fi cava um meiozinho 
onde a gente passava e fi cavam os sete rapazes [...] eu 
fi cava apavorada. Os meninos não saíam, olhavam o povo 
passando no corredor, tinham medo, porque as pessoas 
falavam muito alto, choravam muito quando viam as pes-
soas brigando”.
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Morar no Centro? “O povo do Bom Retiro é mais bem 
educado porque aqui tem muita gente de sociedade; na 
periferia não tem não, porque lá é muito longe, não tem 
sociedade: só invasão. Ruim mesmo é a favela. Como pode 
viver assim todo mundo junto, sem divisão, sem água e esgo-
to? Lá é só tiroteio, morte. Ser de sociedade é não usar dro-
ga ou ser violento e também ter uma moradia digna. É ser 
gente, trabalhar com a carteira assinada”. Na sua quietude, 
Ediulza diz: “meu sonho é que meus fi lhos virem gente mes-
mo. Sem ser corticeiro, sem ser pouco estudado. Porque é 
preciso ser de sociedade, né?”

A família Severino é formada por três irmãos – José, 35 
anos, Paulo, 25, João, 23 – e o primo Anésio com a mes-
ma idade, todos de Assaré, pequena cidade vizinha a Crato, 
no Ceará. Lá completaram o curso primário. O mais velho 
ganha R$ 700,00 e os outros três ganham mil reais no total, 
ao que se deve acrescentar uma comissão de R$ 450,00 a 
cada dois meses. Profi ssão: “seguranças particulares licencia-
dos”, a serviço do Barbicha, dono de vários estabelecimen-
tos na área central de São Paulo, envolvido em contrabando 
e roubo de carga nas Rodovias Dutra e Régis Bittencourt3.

“Ninguém é de ninguém aqui no cortiço, porque nin-
guém tem seu espaço. Nós já moramos em oito cômodos 
eu acho: aqui é um barraco no meio do cortiço, mas é o 
melhor”. Trata-se de uma construção de madeira no 1.° 
andar que mede cerca de 20 m², com uma janela externa, 
sem cozinha, banheiro, tanque ou pia. No cômodo, há qua-

3 O mais velho José, chefe da família, não participou das entrevistas. Ao contrá-
rio, desencorajou os outros de falarem. “O Zé falou pra gente não comentar 
muito essas história de trabalho. Então só te digo que mudar de um lugar pro 
outro é só pra desbaratinar as perseguições”. Várias entrevistas foram desmar-
cadas e a última que deveria ser gravada não foi realizada, pois os Severino dei-
xaram o cortiço antes da data marcada. Portanto, as falas advêm de anotações 
feitas logo após as entrevistas. Como estas sempre foram feitas em conjunto e as 
opiniões se acrescentam em torno dos temas propostos, consideramos oportuno 
não diferenciar as falas.
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tro colchões no chão, caixas que servem de guarda-roupa, 
várias fotos de mulheres nuas e os símbolos do Corinthians 
e do São Paulo.

Sempre moraram juntos num pequeno sítio, “um mon-
te de terra seca: nós só passamos fome lá. Lá você sofre 
demais. É uma dor muito forte. Não dava nada de colheita 
do téquinho de chão. Aí viramos segurança”. José saiu na 
frente. Foi para Crato buscar trabalho, onde começou a ter 
muito assalto: “ele é um cara tinhoso e viu que tinha pouca 
gente de segurança. Fizemos um curso de tiro e compra-
mos uma licença de guarda na polícia. Nós somos fortes, 
ninguém mexe não”. E como era o serviço lá ? “Tem jeito 
não: começa a prestar serviço pra um cara e ele começa a 
fi car seu amigo. E quando o cara passa um outro ou man-
da passar, você sabe quem matou, quem morreu. Você vira 
bode do cara e se querem o cara, te querem também. Com 
nós não tem problema, mas com a mãe, pai, como fi ca? Eles 
nem trabalham de carrega ganha-pão”4.

O serviço exige a troca constante de residência e assim 
perambularam durante três anos em cerca de dez cortiços, 
sempre na área central, onde o patrão tem seus negócios: 
“nós já moramos em tudo que é lugar. O Barbicha nos bota 
aqui porque é barato, é perto dos depósitos. Mas é mui-
to humilhante. Outro dia tinha um cara batendo numa 
mulher. Eu tive que pegar o ganha pão. Sempre tem criança 
apanhando também. E o banheiro único? Quando um cara 
vai lá  [...] você sabe! Aí ele deixa sujo e você tem que ir pro 
trampo. Aí você coloca a camisa no penduricalho e ela cai 
no chão: sua roupa está toda mijada. Depois de três dias 
que isto ocorreu, peguei o cara e porrei ele todo. Aí tivemos 
que mudar”.

4 “Bode” é cúmplice; revólver, conforme sua utilização signifi ca: ganha-pão, ferra-
menta, máquina, berro, trabuco ou desgostoso, nestes dois últimos casos quando 
causa sofrimento de morte.
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E no Joaquim Murtinho? “Aqui também é muito ruim. 
Acho que pouca gente imagina o que é ter que usar um 
lugar de intimidade com todo mundo. Eu faço assim: quan-
do estou na rua, vou lá na Fatec, no McDonald’s. É duro 
você trazer uma mina pra este barraco. E se ela quiser tomar 
um banho? Mulher é toda vaidosa. Nunca tive em São Paulo 
um banheiro próprio”.

E a vida por aqui? “Aqui em São Paulo, ninguém é gen-
te ou é gente demais. A vantagem é que não tem nem mãe 
nem pai pra correr risco de vida. A única coisa boa do cor-
tiço é que é aqui no centro. Eu vejo no Datena que na peri-
feria todo mundo é ladrão. Na favela é bem pior. Pior que 
cortiço é só favela e bairro longe”. Favela é lugar de “pé de 
barro, do bicho da sujeira” e a periferia é “cara pela distân-
cia, lugar sem nenhuma infra-estrutura. Também é muito 
complicado: é tiro pra tudo que é lado”.

Na penúltima entrevista, escapou a pergunta: “vocês têm 
porte de arma”? “Não! Mas, você tem porte de caderno?” 
Saiu a resposta: “Mas ninguém machuca ninguém com cane-
ta e caderno”. E os Severino retrucam: “Epa, mas aí é traira-
gem  [...] Você está dizendo que nós somos matador? Deixa 
eu deixar claro. Aqui todo mundo trabalha assim, fazendo 
cobrança, dando respeito ao Barbicha, fazendo um ou outro 
trampo. Mas nós somos da alta. Quem faz esse serviço aí que 
você falou é a baixa, a ralé. Não rola isso. Ninguém pode ver 
a gente sujando a mão. Aí o Barbicha perde o respeito. Aqui 
ninguém é matador: é só pra dar respeito, introduzir um blá. 
Mas também o Barbicha é meio ralé. É tudo peixe pequeno. 
Agora vamos parar por aqui, porque aí [...]”

Última entrevista: “Eu, se podia, saía dessa vida. Porque 
ter que segurar o berro é um perigo. Porque o revólver traz 
esse desgosto pra quem carrega e pra quem atira. Aqui nin-
guém pode reclamar do ganha pão, porque é essa máquina 
que traz o sustento. Ninguém aqui tem estudo [...] é tudo 
bruto. O berro é que nem uma máquina; tem gente que vê 
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o berro como berro, aí atira que nem chuta bola. Pra nós 
não: é a introdução, pra uma de resolver um papo com o 
devedor. Não é trabuco! É ferramenta mesmo”.

Os Severino gostariam de uma vida melhor: “preferia 
outra vida, ter uma casa, ser mais honesto aí na profi ssão. 
Não que nós sejamos desonestos, mas também não é certo. 
Aqui todo mundo tem vergonha, mas é o que põe o casca-
lho em casa. Eu queria trabalhar em escritório, ter estudo, 
família. Mas aqui é tudo matuto mesmo”.

Quartos apertados, sem banheiro, pia, cozinha, sem 
paisagem: “Nós saímos do Ceará com difi culdade e viemos 
pra cá e aqui só moramos em lugar lixo mesmo. Eu chorei 
mesmo, porque é muito triste você não ter um lugar seu, 
sem gente na sua orelha, sem ouvir bater em criança, sem 
sofrer com as brigas o tempo todo. Aqui ninguém tem vida, 
todo mundo convive”.

Áreas centrais: espaços de debates e embates
Assinalei que as áreas centrais foram relativamente relega-
das pelo poder público, que canalizou investimentos para 
outras regiões da Cidade. A saída de grupos mais abasta-
dos, a migração das sedes das empresas, a popularização do 
comércio e serviços, ao mesmo tempo em que a mendicân-
cia e os moradores de rua apareceram de maneira expressi-
va, os assaltos tornaram-se freqüentes, e alguns locais trans-
formaram-se em pontos permanentes de venda e consumo 
de drogas, a imagem de sujeira e periculosidade passou a ser 
fortemente associada ao cotidiano do Centro. O aumento 
do número de ambulantes, muitos não cadastrados, ao difi -
cultar a circulação de pessoas, acumular lixo, competir com 
o comércio estabelecido, representar evasão fi scal e venda 
de produtos contrabandeados, potencializou imagens que 
se alimentam nas idéias da desordem: para alguns discursos 
e práticas, o ordenamento da Região passa pelo empenho 
de controlar seus espaços: 
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“especialmente na escala em que se verifi ca na área central 
de São Paulo, o comércio informal de rua acarreta a 
degradação do espaço público e o aumento dos problemas 
ligados à segurança, uma vez que a ocupação desordenada 
dos logradouros públicos difi culta o policiamento” 
(Favero, 2003: 19).

Em contraposição à abordagem que equaciona a recu-
peração do Centro como um problema que prioriza a ques-
tão da disciplinarização, os movimentos sociais reivindicam 
a ocupação destes espaços, apoiados na existência de imó-
veis vazios, por centenas de milhares de pessoas que moram 
em cortiços, hotéis, pensões e apartamentos precários, para 
não falar naqueles que habitam nas ruas ou em abrigos 
públicos. Assim, diante da vasta oferta de empregos e da 
facilidade de acesso a eles, desenvolvem discursos e atua-
ções com base em uma concepção de reforma urbana em 
função de direitos de cidadania. A Cidade deveria ser fran-
queada também para as camadas pobres da população:

“A reforma urbana é a luta por um centro como lugar do povo, 
do direito à moradia, à cidade, à cidadania, um centro aberto 
e democrático e não um centro de repressão, da expulsão, da 
exclusão e de limpeza social” (Fórum Centro Vivo, 2004: 2).

Ou seja, de um lado, ênfase na limpeza, ordem e contro-
le, de outro, a priorização da função social da propriedade 
e a ocupação de edifícios que se encontram vazios por parte 
daqueles que querem exercer o direito de viver nas áreas cen-
trais. Nesse sentido, a maneira de ocupar os espaços da Cida-
de é essencialmente política em dois sentidos: na acepção de 
que deve ser objeto primordial das políticas públicas (policies) 
e, sobretudo, de que nela se estruturam em interesses diver-
sos e, por vezes, antagônicos que procuram mobilizar forças 
para levar adiante suas reivindicações (politics).
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Um conjunto interligado de fatores tornou a área cen-
tral fulcro de embates e debates. Inicialmente, cabe men-
cionar a atuação da Associação Viva o Centro, entidade 
civil criada em 1991, capitaneada pelo Banco de Boston 
que conta com o apoio de várias entidades, entre as quais a 
Bolsa de Valores e de Mercadoria, além de outros bancos, 
grandes escritórios de advocacia e lojas comerciais. Defi ne-
se como uma “usina de idéias” e como tal vem promovendo 
eventos a fi m de diagnosticar e propor soluções: tráfego, 
acessibilidade, segurança de pedestres, camelôs, população 
de rua foram alguns dos temas debatidos (Barreto, 1997). 
Esse empenho foi em boa medida responsável pela cria-
ção do Pró-Centro, em 1993, órgão da Prefeitura voltado 
para enfrentar os problemas da Região, o Programa Centro 
Seguro do Governo do Estado no ano seguinte, e, em 1996, 
o Programa Ação Local, organização que dividiu a área cen-
tral em 50 microrregiões das quais participam, de modo 
particular, entidades do comércio local, reunindo cerca de 
3,3 mil conselheiros que, sob o apoio logístico da Associa-
ção devem “[...] zelar por sua rua ou praça”(Almeida, s.d.: 
7). Mencione-se que a entidade possui forte apoio de pla-
nejadores e urbanistas, tornando-se importante referência 
na retomada e nos rumos que pautam a discussão sobre a 
região central, dinamizados, após 1997, pela revista Urbs. 
Nela são expostas várias propostas de intervenção, mas creio 
não ser arriscado afi rmar que na sua linha editorial preva-
lece uma concepção de saneamento dos espaços urbanos e 
dos grupos sociais pobres que os ocupam:

“[...] visava(se) [...] à requalifi cação e zeladoria permanente 
dos espaços públicos [...] e a uma ação social efetiva para 
equacionar a questão dos sem-teto e crianças de rua, além 
do urgente disciplinamento do comércio informal  [...] Para 
atrair moradores de qualquer estrato de renda, é necessário 
melhorar cada vez mais a qualidade do espaço público – 
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limpeza, segurança, disciplinamento de seu uso, iluminação 
e acessibilidade” (Almeida, s.d.: 5 e 10).

Por outro lado, as ocupações de prédios nas áreas cen-
trais constituem iniciativas organizadas por vários movimen-
tos, entre os quais se destacam a União das Lutas de Corti-
ço, União de Movimentos de Moradia, Movimento dos Sem-
Teto do Centro, Unifi cação das Lutas dos Cortiços, Fórum 
dos Cortiços, Novo Centro, Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Teto da Região Central, Movimento de Moradia do 
Centro. São aglutinações que contam com assessorias téc-
nicas – entre as quais, Ambiente, Fábrica Urbana, Institu-
to Polis, Integra Cooperativa, Assessoria em Habitação aos 
Movimentos Populares – e que reúnem lideranças com larga 
experiência na condução de lutas urbanas, com coloridos 
diversos nas orientações políticas de curto e longo prazo. 
De suas ações isoladas e conjuntas resultaram seis prédios 
ocupados em 1997, outros dois no ano seguinte. Em mea-
dos da década seguinte, totalizam mais de 30 imóveis, con-
gregando alguns milhares de famílias nessa nova modalida-
de de habitar. Sua repercussão na mídia é considerável, não 
só quando efetuam o que a imprensa costuma qualifi car de 
“invasão”, mas também quando são impedidos de realizá-la 
e, sobretudo, retirados dos edifícios pelas forças da seguran-
ça. De modo geral, essas ações visam a canalizar as políticas 
públicas em benefício das camadas pobres, bem como par-
ticipar dos processos de decisão governamental acerca dos 
investimentos a serem realizados, tidos como necessários a 
uma política urbana de inclusão aos benefícios da Cidade:

“[...] Os movimentos de moradia têm trabalhado e elaborado 
a proposta de Morar Perto do Centro [...] Esta proposta foi 
uma construção coletiva com os movimentos, as assessorias 
técnicas, com entidades que atuam na área central. Ele não 
pensa política habitacional pontualmente ou isoladamente, 
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mas sim conjuntamente à política urbana. Essa proposta 
pressupõe que não haja mais exclusão [...] que atenda 
família de baixa renda, família que vive na rua, que não tem 
renda fi xa, que não tem trabalho formal [...] essa população 
que nunca abandonou o centro, que trabalha e o mantém 
funcionando, quer participar desse processo, necessita 
possuir o direito de morar no centro com dignidade” 
(Câmara Municipal de São Paulo, 2001: 13).

Não resta dúvida de que estes embates e debates infl uí-
ram na orientação do poder público no sentido de direcio-
nar suas políticas públicas. No caso da gestão municipal do 
Partido dos Trabalhadores – PT (2000-2004), o Centro foi 
defi nido como uma área prioritária de intervenção. Assim, 
além das várias iniciativas de intervenção urbana já assinala-
das, convém destacar o Programa Ação Centro, coordenado 
pela Emurb – Empresa Municipal de Urbanização, do qual 
participam 16 secretarias e cinco empresas públicas. Diri-
gida para os distritos Sé e República, prevê a realização de 
130 iniciativas e, para tanto, conta com um fi nanciamento 
do BID de US$ 100 milhões ao qual a Prefeitura deve acres-
centar uma contrapartida orçada em outros 67 milhões de 
dólares. Trata-se de Programa iniciado no fi nal da gestão 
petista que visa fundamentalmente à reforma de edifícios 
vagos e cortiços, produção de habitação, reabilitação do 
patrimônio histórico, programas socioculturais, projetos de 
locação social, a partir de uma metodologia de reabilitação 
integrada do hábitat que privilegia a participação dos gru-
pos locais nas defi nições políticas urbanas (Prefeitura Muni-
cipal de São Paulo: 2004).

Vale insistir: a concepção da gestão petista também se 
expressa nas 61 entidades, empresas, faculdades, centros 
de pesquisa e movimentos sociais que participaram das 
reuniões referentes aos programas a serem desenvolvidos, 
seguindo uma tradição de orientação participativa das ges-
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tões municipais do PT. A seu turno, voltados para outros 
distritos da área central, a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano – CDHU, órgão do governo esta-
dual, também efetuou um convênio com o BID, do qual 
receberá um fi nanciamento de US$ 34 milhões e investirá 
US$ 36 milhões destinados às reformas, reciclagem e erra-
dicação dos cortiços. (CDHU-SEADE, 2003). Dessa forma, 
os governos municipal e estadual são atores básicos na dina-
mização das áreas centrais, pois defi nem para onde e para 
quem os recursos serão prioritariamente canalizados e, em 
conseqüência, indutores dos agentes econômicos, de modo 
especial, o capital imobiliário.

Repita-se mais uma vez: são vastas as potencialidades 
sociais e econômicas do Centro, e os recursos públicos nele 
alocados para os próximos anos não são em nada despre-
zíveis. O PT mostrou-se aberto às demandas de vários gru-
pos de interesse, inclusive os populares, para negociar e 
priorizar os programas para as áreas centrais de São Paulo, 
incentivando a criação de instâncias de deliberação como o 
Conselho Municipal de Habitação. Criado em 2002, é com-
posto por 48 membros, 16, representando o poder público, 
outro terço vindo de entidades da sociedade e igual fatia 
eleita pela população, num processo do qual participaram 
mais de 33 mil votantes (Sehab, 2004: 10). Originou-se 
da conferência Municipal de Habitação que reuniu 1.600 
delegados escolhidos entre 22.230 participantes que com-
pareceram aos 16 encontros regionais do Município reali-
zados periodicamente. Mencione-se, ainda, que ocorreu em 
2003 a Conferência Municipal da Cidade na qual estiveram 
presentes 3.500 delegados. Assim, a administração petista 
desenvolveu um estilo de gestão que pode ser denominado 
de republicanismo de participação, pois a ação governamental 
procurou não só ser transparente, como sobretudo se abriu 
para a negociação de interesses diversos e confl itantes. É 
muito cedo para dizer algo sobre a prefeitura do PSDB, 



Áreas centrais de São Paulo: dinamismo econômico, pobreza e políticas 

Lua Nova, São Paulo, 70: 171-211, 2007

208

mas sua tradição de governo está muito mais apoiada numa 
concepção de delegação do mandato popular, na qual as 
instâncias governamentais devem ser transparentes. A defi -
nição de prioridades, porém, não obstante aberta a consul-
tas, é prerrogativa do Poder Executivo que tem não só o 
direito mas o dever de decidir: trata-se de um republicanismo 
delegativo. O risco do modo petista de governar reside em 
prolongar demasiadamente o processo decisório acabando 
por tornar a participação inefi caz ao gerar um conselhismo 
ratifi cador das iniciativas do poder executivo. Este não pare-
ce ter sido o caso da administração encerrada em 2004. O 
risco da concepção que se baseia na representação, numa 
sociedade extremamente hierárquica e excludente como a 
brasileira, reside em exacerbar posicionamentos tecnocráti-
cos que acabam por reproduzir o elitismo que está na raiz 
da segregação de nossas cidades.

Contudo, há também riscos mais sérios, esboçados em 
ações de vigilância e limpeza de estilo sanitário-policial leva-
das a cabo em zonas problemáticas do Centro. Locais de 
consumo de drogas, de prostituição, com seus hotéis, bares, 
boates e cinemas, estão sendo objeto de um controle social 
que pode ser designado de sanitário-policial. Acrescen-
te-se, também, que pessoas sem-teto, catadores de lixo ou 
camelôs passaram a ser submetidos a um rígido controle de 
demarcação urbana. A continuarem essas disciplinares que 
procuram limpar a cidade do que é considerado pelas con-
cepções dominantes como sua sujeira, poderá chegar-se a 
políticas de higienização que, em nome da ordem, acabam 
por criminalizar a pobreza. 

Os destinos que tomarão os recursos que serão injeta-
dos nos cenários centrais da Cidade estão relacionados à 
força dos diversos grupos em pressionar as instâncias deci-
sórias. Sabe-se que investimentos levam à valorização de 
áreas, o que tende a expulsar os grupos mais pobres que 
não podem pagar o assim chamado “preço do progresso”. 
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Vale insistir que as intervenções urbanas são eminentemen-
te políticas na dupla acepção antes referida, pois, necessa-
riamente, valorizam ou desvalorizam determinadas áreas 
e, assim, criam novas hierarquias socioespaciais. Diante da 
desigualdade imperante na sociedade brasileira, o papel do 
poder público é essencial na gestação de modalidades de 
vida mais equitativas. Isso signifi ca dizer que deixar a dinâ-
mica urbana sob o império do mercado imobiliário e fi nan-
ceiro só pode conduzir os habitantes pobres das áreas cen-
trais de São Paulo aos locais mais deteriorados que, no caso 
da moradia, resultam no cotidiano da vida nos cortiços.

Os processos assinalados nas páginas anteriores atestam 
as potencialidades da Região Central da Cidade e subli-
nham a vasta vulnerabilidade socioeconômica e civil que 
desaba sobre os moradores das habitações coletivas. Assim, 
considero necessário terminar este ensaio com as palavras 
de um dos seus moradores: 

“Porque uns falam que pra fi car no CDHU tem que ganhar 
R$ 900,00: e você acha que corticeiro ganha R$ 900,00? 
Porque se eu ganhar tudo isto, jamais estava dentro de um 
cortiço com meus fi lhos. Jamais eu moraria num cortiço: um 
montão de gente, de bicho. Aqui tem muito trabalhador, 
mas quando sai do serviço e chega aqui, então vira bicho: 
grita, bate, fala palavrão”.

Lúcio Kowarick
é professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade 
de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da USP
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O PAPA, O ISLÃ E O POLITICAMENTE CORRETO

JOSÉ AUGUSTO LINDGREN ALVES
Ao fazer citação considerada ofensiva ao Islã em conferên-
cia que proferiu na Alemanha em 2006, o Papa Bento XVI 
não visava somente aos muçulmanos, mas, também, aos 
ocidentais cristãos e ateus. Seu objetivo não era ofender o 
Islã gratuitamente, mas forçar os islamitas e ocidentais que 
abandonaram o racionalismo a assimilarem, num caso, e 
a reassimilarem, no outro, a razão universalista como ele-
mento essencial ao próprio diálogo entre as religiões. A fala 
do Papa tem tido repercussões que transcendem o âmbito 
religioso, atingindo noções e práticas multiculturalistas que 
pareciam intocáveis.

Palavras-chaves: Bento XVI; Islã; Religiões; Razão; Multicultu-
ralismo.

THE POPE, ISLAM AND POLITICAL CORRECTEDNESS
When making a quotation that was considered offensive to Islam, 
in 2006, in a conference in Germany, Pope Benedict XVI targeted 
not only the Muslims, but also Christian and Atheist Westerners. 
His aim was not to offend Islam without a motive, but to force 
both the Muslims and Westerners that had forsaken rationalism to 
reach back to Reason as an essential element for the very dialogue 
between the two religions. The Pope’s speech has had repercussion 
far beyond the religious sphere, attaining notions and practices of 
multiculturalism that seemed untouchable.      

Keywords: Bento XVI; Islam; Religions; Reason; Multiculturalism.
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UMA TEORIA MARXISTA DO POLÍTICO? O DEBATE BOBBIO 
TRENT’ANNI DOPPO 

ALVARO BIANCHI
O debate aberto por Norberto Bobbio há 30 anos por meio 
de uma série de artigos publicados na revista Mondoperaio 
levantava dois desafi os à teoria marxista da política: 1) Exis-
te uma teoria marxista da política? 2) Quais as alternativas à 
democracia representativa? O debate revelou, por um lado, 
um elevado grau de consenso sobre os valores e as regras 
da democracia liberal e, por outro, a inexistência entre os 
participantes do debate de uma teoria política antagônica à 
teoria política liberal-constitucionalista. O presente artigo 
discute esse debate e desenvolve a hipótese de que apenas 
como teoria política negativa o marxismo poderia constituir 
uma crítica da política que se afi rmasse como o programa 
teórico da superação da teoria política de sua época e como 
o programa prático da superação da própria política. 

Palavras-chave: Norberto Bobbio; Marxismo ; Teoria política.

IS THERE A MARXIST THEORY OF POLITICS? THE BOBBIO 
DEBATE TRENT’ANNI DOPPO
The debate opened thirty years ago by Norberto Bobbio with a series 
of articles published by the Mondoperaio magazine raised two 
challenges to the Marxist theory of politics: 1)Is there a Marxist 
theory of politics? 2) Which are the alternatives to representative 
democracy? On the one hand, the debate has revealed a high level 
of consensus on the values and rules of liberal democracy and, on 
the other hand, the absence among the participants of the debate of 
a political theory antagonistic to the constitutional-liberal one. This 
article deals with this debate and develops the hypothesis that only 
as a negative political theory Marxism could be a critique of politics, 
being consolidated as the theoretical program for the overcoming 
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of the political theory of its age and as the practical program of 
overcoming politics proper.

Keywords: Norberto Bobbio; Marxism; Political theory.

ESQUERDA NACIONAL E EMPRESÁRIOS NA AMÉRICA LATINA

LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA
Pode um empresário fazer parte de um partido político 
de esquerda? Para responder a essa pergunta, o autor defi -
ne esquerda como a ideologia política que aceita arriscar 
a ordem social em nome da justiça social. Se isso é feito 
moderadamente, se o partido político adota uma posição 
de centro-esquerda, não haverá inconsistência. Nas demo-
cracias modernas, os partidos políticos da esquerda e da 
direita lutam por apoio do centro ideológico e tendem a 
convergir para ele. O que dizer sobre o assunto no caso do 
Brasil? Aqui, como nos outros países da América Latina, 
os partidos políticos de esquerda moderados freqüente-
mente vencem as eleições, mas raramente governam. Esse 
paradoxo é explicado pelo caráter conservador das elites 
latino-americanas. A América Latina é formada por paí-
ses dependentes que competem em um mundo em que as 
estratégias nacionais são necessárias para o crescimento. 
Em princípio, espera-se que a esquerda seja uma esquerda 
nacional; mas, desde que a “teoria da dependência” decla-
rou que a burguesia nacional era “impossível” na Améri-
ca Latina, uma aliança entre empresários progressistas e 
a esquerda torna-se mais difícil, ao mesmo tempo que a 
esquerda e os intelectuais tendem a tornarem-se depen-
dentes ou cosmopolitas.

Palavras-chave: Esquerda, direita e centro; Partidos políticos; 
Dependência nacional
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NATIONAL LEFT AND BUSINESS CLASS IN LATIN AMERICA
May a business man support a left wing political party? To answer 
this question, the author defi nes left as the political ideology that 
accepts to risk social order in name of social justice. If this is done 
moderately, if the political party adopts a center-left position, there 
will be no inconsistency. In modern democracies, political parties 
on the left and on the right fi ght for the support of the ideological 
center, and tend to converge to it. What to say on that question in 
the case of Brazil? Here, as in Latin America, moderate left-wing 
political parties often win elections but seldom govern. This paradox 
is explained by the conservative character of Latin American elites. 
Latin America is formed of dependent countries striving in a highly 
competitive world where national strategies are required to grow. In 
principle, one would expect that the left would be a national left, but 
since the “dependency theory” declared that a national bourgeoisie 
was impossible in Latin America, an alliance between progressive 
business men and the left became more diffi cult but, also, the left 
and the intellectuals tended to become dependent or cosmopolitan.

Keywords: The left, the right and the center; Political parties; 
National dependency.

RECONHECIMENTO SEM ÉTICA? 

NANCY FRASER
Ao longo dos últimos 30 anos, as teorias feministas de gêne-
ro passaram de concepções parcialmente marxistas, centra-
das no trabalho, para concepções putativamente “pós-mar-
xistas”, tendo como base a cultura e a identidade. Refl etindo 
um movimento político mais amplo da redistribuição para 
o reconhecimento, essa mudança adquiriu dois sentidos. 
Por um lado, ela alargou a política feminista para abranger 
temas legítimos de representação, identidade e diferença. 
Entretanto, no contexto de um neoliberalismo ascenden-



Lua Nova, São Paulo, 70: 213-222, 2007

219

Resumos / Abstracts

te, as lutas feministas por reconhecimento podem estar 
servindo menos para enriquecer as lutas por redistribuição 
do que para substituí-las. Assim, em vez de alcançarem um 
paradigma mais amplo e rico, que poderia abranger tanto 
redistribuição quanto reconhecimento, as feministas pare-
cem ter trocado um paradigma truncado por outro – um 
economicismo truncado por um culturalismo truncado. 
Este artigo procura resistir a essa tendência. Nele se propõe 
uma análise de gênero ampla o bastante para abrigar toda a 
variedade de preocupações feministas, tanto as fundamen-
tais para o antigo feminismo socialista quanto as enraizadas 
na virada cultural. Propõe-se uma correspondente concep-
ção ampla de justiça, capaz de abranger tanto distribuição 
quanto reconhecimento, e uma abordagem não-identitária 
do reconhecimento, capaz de operar junto com a redistri-
buição. Conclui-se, com o exame de alguns problemas prá-
ticos que surgem quando se tenta vislumbrar reformas insti-
tucionais que poderiam corrigir, simultaneamente, má dis-
tribuição e não reconhecimento, na perspectiva de gênero.

Palavras-chave: Identidade; Multiculturalismo; Paridade; Parti-
cipação; Redistribuição;  Status.

RECOGNITION WITHOUT ETHICS?
In the course of the last 30 years, feminist theories of gender have 
shifted from quasi-Marxist, labor-centered conceptions to putatively 
‘post-Marxist’ culture-and identity-based conceptions. Refl ecting 
a broader political move from redistribution to recognition, this 
shift has been double edged. On the one hand, it has broadened 
feminist politics to encompass legitimate issues of representation, 
identity and difference. Yet, in the context of an ascendant 
neoliberalism, feminist struggles for recognition may be serving 
less to enrich struggles for redistribution than to displace the latter. 
Thus, instead of arriving at a broader, richer paradigm that could 
encompass both redistribution and recognition, feminists appear 
to have traded one truncated paradigm for another – a truncated 
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economism for a truncated culturalism. This article aims to resist 
that trend. I propose an analysis of gender that is broad enough to 
house the full range of feminist concerns, those central to the old 
socialist-feminism as well as those rooted in the cultural turn. I 
also propose a correspondingly broad conception of justice, capable 
of encompassing both distribution and recognition, and a non-
identitarian account of recognition, capable of synergizing with 
redistribution. I conclude by examining some practical problems that 
arise when we try to envision institutional reforms that could redress 

gender maldistribution and gender misrecognition simultaneously. 

Key Words: Identity; Multiculturalism; Parity; Participation; 
Redistribution;  Status.

A REPRESENTAÇÃO NO INTERIOR DAS EXPERIÊNCIAS DE 
PARTICIPAÇÃO

LÍGIA HELENA HAHN LÜCHMANN
O debate contemporâneo sobre a democracia vem desa-
fi ando o desenvolvimento de estudos e refl exões acerca das 
relações entre participação e representação no interior das 
práticas e experiências participativas. Tendo em vista que, de 
maneira geral, a participação ocorre por meio da represen-
tação, este trabalho objetiva analisar, tomando como referên-
cia algumas experiências participativas brasileiras (Conselhos 
Gestores e Orçamento Participativo), o fenômeno da repre-
sentação no interior da participação (ou das práticas de partici-
pação e representação). Ancorado no pressuposto de que as 
refl exões teóricas sobre esses dois instrumentos de ação polí-
tica – participação e representação – têm feito predominar 
um viés dualista que guarda separações dadas pelos diferen-
tes modelos teóricos de democracia, o artigo analisa alguns 
fatores que parecem cooperar signifi cativamente para esse 
dualismo, chamando a atenção para o fato de que as expe-
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riências participativas trazem à tona algumas especifi cidades 
na dinâmica da representação política. Os diferentes dese-
nhos institucionais, ou as diferentes confi gurações entre par-
ticipação e representação, bem como os diferentes tipos de 
políticas públicas são, entre outros, elementos centrais para 
o entendimento das diferentes dinâmicas de representação e 
participação entre os modelos empíricos analisados.

Palavras-chave: Participação; Representação; Democracia; 
Orçamento participativo; Conselhos gestores.

REPRESENTATION WITHIN PARTICIPATIVE EXPERIENCES
The contemporary debate on democracy challenges the development 
of studies and refl ections about the links between participation 
and representation in the fi eld of participative practices and 
experiences. Taking into account that generally participation 
occurs through representation, this article aims at analyzing some 
Brazilian participative experiences (decision-making councils 
and participatory budgeting), the phenomenon of representation 
within the process of participation (or within the participative and 
representative practices). Based on the supposition that the theoretical 
refl ections about these two forms of political action – participation 
and representation – have been dominated by a dualist approach, 
related to different theoretical models of democracy, this article 
analyzes some factors which may contribute to that dualism. 

Keywords: Participation; Representation; Democracy; Participatory 
budget; Decision-making councils

ÁREAS CENTRAIS DE SÃO PAULO: DINAMISMO 
ECONÔMICO, POBREZA E POLÍTICAS

LÚCIO KOWARICK
O texto tem por objetivo estudar as condições de vida nos 
cortiços do Centro de São Paulo. Após apontar as mudan-
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ças ocorridas nessas áreas: perda de população, saída do 
setor fi nanceiro e do comércio luxo, o artigo destaca suas 
potencialidade. No entanto, a principal contribuição reside 
em investigar dois cortiços: impera a promiscuidade, a fal-
ta de higiene e de privacidade. Finalmente, o último item 
do artigo mostra que as áreas centrais transformaram-se em 
espaços de debates e embates sobre o destino da população 
pobre e dos investimentos públicos.

Palavras-chave: Áreas centrais da cidade de São Paulo; Habita-
ção; Pobreza.

SÃO PAULO DOWNTOWN: ECONOMIC DYNAMISM, THE POOR 
AND POLICIES
The article analyses the conditions of living in the slum tenements 
of the central areas of São Paulo. It points out the changes that 
have occured in these areas: lost of population, fi nancial sector and 
higher classes, commercial activities going to other areas. However, 
the article  also points out its potenciality. Its main contribution is 
the investigation of two slum tenements: the general conditions are 
promiscuity, absence of hygiene and privacy. The last section shows 
that the central areas have turned into spaces of debates and confl icts 
concerning the poor population and the public investments.

Keywords: São Paulo city downtown; Housing; The poor.
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