
2008 |  n
o 73

revista de cultura e política
2008 |  no 73 ISSN 0102-6445

sondagens 
 e perfis

08082_CAPA_af1.indd   1 7/17/08   3:54:09 PM





SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta refl exão de temas políticos e 

culturais, contribuindo assim para elevar o nível intelectual do deba-

te público. Em suas páginas, o leitor encontrará elaboradas incursões 

nos campos da teoria política (clássica e contemporânea), da teoria 

social, da análise institucional e da crítica cultural, além de discussões 

dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus colaboradores 

típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das diversas áreas 

das Ciências Humanas, não necessariamente vinculados a instituições 

acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no Data 

Índice, na América Latina no CLASE – Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades, nos International Political Science Abstracts e na 

Redalyc – Red de Revistas Científi cas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na Scielo e no 

portal da Capes.



revista de cultura e política
2008 | No 73 ISSN 0102-6445

SONDAGENS E PERFIS 



Editor
Cicero Araujo

Conselho Editorial 
Adrián Gurza Lavalle
Álvaro de Vita
Amélia Cohn
Brasílio Sallum Jr. 
Cicero Araujo
Gabriel Cohn
Gildo Marçal Brandão
Leôncio Martins Rodrigues Netto
Marco Aurélio Garcia
Maria Victoria de Mesquita Benevides
Miguel Chaia
Paulo Eduardo Elias
Sebastião Velasco e Cruz
Tullo Vigevani

Preparação e revisão de texto
Fernanda Bottallo – Com_Textos@Cia

Projeto gráfi co e editoração eletrônica
Signorini Produção Gráfi ca

Secretaria e assinaturas
Aline Menezes, auxiliar da Revista
Marleida T. Borges, secretária
Fones: 3569.9237, 3871.2966 – r. 20
e-mail: luanova@cedec.org.br

Comentários aos artigos? Fale com o Editor.
e-mail: cicero@cedec.org.br

O Cedec é um centro de pesquisa e refl exão na área de 
Ciências Humanas. É uma associação civil, sem fi ns lucrativos e 
econômicos, que reúne intelectuais de diferentes posições teóricas 
e político-partidárias.

Diretoria
Brasilio Sallum Jr. – Diretor Presidente
Sebastião Velasco e Cruz – Diretor Vice-Presidente
Maria Inês Barreto – Diretor Secretário
Aylene Bousquat – Diretor Tesoureiro

Conselho Deliberativo do Cedec
Amélia Cohn, Aylene Bousquat, Brasílio Sallum Jr., Cicero Araujo, Gabriel 
Cohn, Leôncio Martins Rodrigues Netto, Maria Inês Barreto, Maria Victoria 
de Mesquita Benevides, Miguel Chaia, Paulo Eduardo Elias, Sebastião Velasco 
e Cruz, Tullo Vigevani







APRESENTAÇÃO

Este número aproveita o material de seminário de teoria 
política organizado em dezembro passado, em São Paulo, 
resultado de um convênio de intercâmbio entre os Progra-
mas de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade 
de São Paulo e Universidade Federal de Pernambuco. Todos 
os artigos que seguem, exceto o último, são desenvolvimen-
tos de papers discutidos naquele seminário. Num contexto 
em que se debatia o tema da Globalização e das Relações 
Internacionais, alguns dos textos aqui publicados traçam 
perfi s de autores contemporâneos que, de alguma forma, 
deram sua contribuição a esse tema. Outros, em vez de per-
fi s autorais, procuram fazer prospecções (“sondagens”) de 
tópicos e abordagens. O último artigo da edição, não deri-
vado do seminário, é também uma sondagem, mas essa em 
torno dos pressupostos normativos do atual Programa Bolsa 
Família, do governo federal.

Nossos agradecimentos a Gildo Marçal Brandão e Ros-
sana Rocha Reis, pela idéia da publicação do seminário e 
pela organização do material.

O EDITOR
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DEMOCRACIA E REGIONALISMO CHEZ JEAN-LOUIS 
QUERMONNE

Marcelo de Almeida Medeiros

“Tout regime naît, vit et meurt.  Et son degree de longévité, 
qui peut varier de quelques mois à quelques siècles, dépend de 
l’enracinement de ses institutions dans la société civile: seul le 

processus historique en commande la durée” 
(QUERMONNE, 1986, p. 29).

A questão da organização do poder constitui-se, desde há 
muito, um dos pontos cardeais da refl exão dos politólogos. 
As formas que essa organização assume têm sido refl etidas 
nas mais diversas tipologias, indo de Aristóteles, passando 
por Maquiavel e os contratualistas, e desembocando, mais 
recentemente, em Dahl e Bobbio. Nesse contexto, o debate 
em torno da idéia de democracia como melhor opção legí-
tima de organização do poder político revela-se uma cons-
tante. Contudo, esse debate evolui, claro está, em função 
das transformações sociais e econômicas próprias a cada 
período que, por meio de suas idiossincrasias conjunturais, 
estabelecem demandas específi cas e forjam, de maneira ad 
hoc, novas formas de cognição. Uma das tendências políticas 
mais relevantes dos últimos tempos, produto exatamente 
dessas demandas específi cas, é o regionalismo, galvaniza-
do em sua forma inventiva mais explícita na experiência da 
hoje denominada União Européia (UE). Essa nova unidade 
de sobrevivência (Elias, 1987) tem demonstrado, no decor-
rer de sua construção, elevada capacidade responsiva aos 
desafi os impostos pelas lógicas: competitiva de mercado, 
por um lado, e de controle sociodemocrático, por outro.
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Se os séculos XVIII e XIX distinguem-se por uma mar-
cada presença francesa no campo das idéias políticas, como 
também por uma infl uência do francês como língua franca, 
o mesmo não pode ser percebido ao se caracterizar o século 
XX, nem os primórdios do século XXI. Nota-se, sim, nestes 
dois últimos períodos, uma forte predominância da litera-
tura anglo-saxã que, no mais das vezes, faz uso da língua 
inglesa como vetor propulsor de idéias que, em outros idio-
mas, estariam fadadas a uma circunscrição bem limitada, 
por demais distinta da capilaridade alcançada pela internet 
e suas conexões com periódicos científi cos e editoras espe-
cializados. Isso tem restringido sobremaneira a difusão do 
conhecimento gerado genuinamente em línguas outras que 
o inglês, tornando-o refém de eventuais traduções.

A Ciência Política, no Brasil, tem-se valido, seguindo 
a tendência mundial, de uma vasta gama de referências 
bibliográfi cas oriundas do mundo anglo-saxão e expressas 
em língua inglesa – sendo signifi cativo, nessa amostra, o 
peso das referências norte-americanas. Isso se cristaliza, 
do ponto de vista institucional, através do reconhecimento 
estabelecido através do sistema Qualis/Capes de classifi ca-
ção de periódicos, onde os qualifi cados como os de maior 
nível (Internacional A) são em sua maioria veículos de lín-
gua inglesa. Ora, pode-se então inferir que, em princípio, 
os cientistas brasileiros, em geral, e os cientistas políticos, 
em particular, tendem a se informar prioritariamente por 
meio de fontes anglófonas, deixando em segundo plano 
produções francófonas ou hispanófonas, apenas para citar 
algumas. 

Com o intuito de contribuir para o alargamento do 
espectro de autores não-anglófonos na literatura de Ciência 
Política do Brasil, o presente texto pretende revisitar a ques-
tão da democracia e do regionalismo em um dos principais 
politólogos franceses da contemporaneidade: Jean-Louis 
Quermonne.
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Jean-Louis Quermonne e a Ciência Política francesa
A Ciência Política francesa encontra suas raízes na École 
Libre de Sciences Politiques, fundada por Émile Boutmy em 
18721. Antes, assim, da tradicional School of Political Science 
da Columbia University, fundada por John W. Burgees, em 
1880. Como assinala Maurice Duverger (1959, p. 46): 

“L’École se rattache à un fort mouvement d’idées tendant 
à considérer que la guerre de 1870 a été perdue à 
cause de l’incapacité technique des cadres politiques et 
administratifs”. 

A Ciência Política brota, pois, na França com uma pre-
ocupação maior com os temas relativos à questão da admi-
nistração efi ciente da coisa pública e, naturalmente, vê-se 
umbilicalmente vinculada aos problemas inerentes às insti-
tuições e às políticas por elas gestadas e engendradas. Nesse 
contexto, grande parte dos primeiros politólogos franceses 
é oriunda do Direito Público, do Direito Constitucional ou, 
ainda, do Direito Administrativo. Tal é o caso de Jean-Louis 
Quermonne. 

Nascido na Normandia em 1927, licenciado em Letras 
e em Direito e diplomado pelo Instituto de Estudos Políti-
cos de Paris2, Jean-Louis Quermonne obtém a Agrégation en 
Droit Public em 19523. Após quatro anos de contato com o 
Maghreb, onde ensinou em Alger, Túnis e Rabat, e onde 

1 Seguimos aqui a defi nição de Ciência Política proposta por Pierre Favre: “il y 
a ‘science politique’ stricto sensu lorsqu’il y a à la fois des recherches se confor-
mant, ou tendant a se conformer, aux normes actuelles de la scientifi cité, et une 
communauté savante dont l’activité s’inscrit dans um ensemble institutionnel” 
(1985, p. 28).
2 Hoje mais conhecido pelo label ScPo Paris. 
3 A Agrégation universitária é um concurso nacional que habilita o candidato apro-
vado a desfrutar do mais alto grau hierárquico na carreira docente. Seria, grosso 
modo, o equivalente ao concurso de Professor Titular no sistema acadêmico brasi-
leiro, diferenciando-se deste por ser uma seleção de âmbito nacional e não restrita 
a uma universidade.
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pôde travar contato direto com os problemas advindos da 
colonização, Quermonne é nomeado para a direção do Ins-
tituto de Estudos Políticos de Grenoble. Ele efetiva a auto-
nomia dessa instituição e amplia sua dimensão associando-
a à criação de laboratório de pesquisa na área de políticas 
públicas ligadas à questão da regionalização do território 
e à prática democrática, o Cerat4, fi nanciado pelo Conseil 
National de la Recherche Scientifi que  (CNRS). Em seguida 
assume a presidência da Universidade de Ciências Sociais 
Pierre Mendès France – Grenoble II5. Como assinalam Fran-
çois d’Arcy e Luc Rouban (1996, p. 14): 

“Sur les thèmes qui allaient nourrir la réforme universitaire 
de 1968 (participation, autonomie, pluridisciplinarité), il 
[Quermonne] avait déjà accumulé um capital de réfl exions 
et d’expériences”.

 E é com esse capital que a temática da democracia e 
do regionalismo é incentivada nas diversas UFR6 compondo 
o conjunto universitário, indo da economia, passando pela 
sociologia, história, geografi a, desembocando na política. 

Todavia, é no Instituto de Estudos Políticos de Paris 
e, posteriormente, no Instituto de Estudos Políticos de 
Grenoble, para o qual retorna em 1989, que Jean-Louis 
Quermonne desenvolve, respectivamente, suas pesqui-
sas nos campos da democracia e do regionalismo. Ambos 
intensamente ligados à análise institucional e aos estu-
dos comparados que, nas interpretações de Quermonne, 
assumem um papel preponderante na compreensão dos 

4  Cerat – Centre de Recherches sur l’Aménagement du Territoire. Hoje conheci-
do como Pacte – Politiques Publiques, Action Politique, Territoires.
5  O presidente de Universidade na França é cargo equivalente ao de reitor de 
Universidade no Brasil.
6  No organograma da estrutura da universidade francesa a UFR corresponde ao 
departamento dentro da estrutura da universidade brasileira. 
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mecanismos democráticos e de regionalização. Mesmo 
se essa atividade se perpetra, pari passu, com o exercício 
de importantes responsabilidades de liderança: vice-pre-
sidência da Fondation Nationale des Sciences Politiques 
(FNSP) e presidência da Association Française de Science 
Politique (AFSP).  

Democracia 

O governo da França sob a V República 
O cenário primário escolhido por Jean-Louis Quermonne 
para se debruçar sobre a questão da democracia é, inicial-
mente, a República Francesa. Ele o faz em parceria com 
Dominique Chagnollaud através da publicação, em 1980, 
do Le gouvernement de la France sous la Vème République. O tex-
to está ancorado num tripé que tem como principal preo-
cupação esquadrinhar o processo democrático por meio da 
associação entre administração pública, instituições políti-
cas e sistema partidário (Quermonne, 1980, p. XII) – o exa-
cerbado grau de confl itualidade que permeia a sociedade 
francesa se prestando como terreno assaz propício para a 
observação da intricada relação entre esta última e o Esta-
do. O ponto nodal da apreciação de Quermonne encontra-
se no que ele chama de Parlamentarismo Racionalizado no 
qual, entre outros, ele refl ete sobre a Teoria da Separação 
dos Poderes e sobre as transformações funcionais da fi gu-
ra do presidente da República ao longo da história política 
hexagonal7 (Quermonne e Chagnollaud, 1980, p. 8).

Tendo sido marcada por sucessivas quedas de gabine-
tes, a III República Francesa deixou à mostra um dos gran-
des percalços do regime parlamentarista, a saber: sua vulne-
rabilidade no que concerne à continuidade administrativa 

7 O termo hexagonal é freqüentemente usado como sinônimo do vocábulo “fran-
cês” ou “francesa”, isto é, relativo à França. Isso se deve ao aspecto geográfi co do 
país, que lembra um hexágono.
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quando maiorias parlamentares mínimas não são possí-
veis, o que provoca um verdadeiro caos na gestão da coisa 
pública. A IV República, após o hiato autoritário de Vichy, 
persiste na trilha do parlamentarismo clássico de Westmins-
ter que, novamente, se mostra frágil e marcado por crises 
governamentais crônicas, incapazes de fazer frente, entre 
outras coisas, ao processo de descolonização da Argélia – 
gota d’água que provoca a queda de Pierre Pfl imlin em 28 
de maio de 1958. Assim, mais uma vez, apura-se a inadequa-
ção do regime parlamentar à realidade política francesa. O 
fato é que não parece se tratar apenas de uma questão con-
juntural, mas, ao contrário, de problema estrutural ligado 
à noção do habitus social gaulês que aparenta requerer um 
design institucional diverso daquele representado pelo par-
lamentarismo clássico8. 

É nessa conjunção que brota a idéia do Parlamentaris-
mo Racionalizado o qual, segundo Quermonne, compor-
ta uma gama de mecanismos para garantir a estabilidade 
governamental de maneira artifi cial na ausência de maioria 
parlamentar. Ou seja, somente a maioria absoluta dos depu-
tados compondo a Assembléia Nacional, solene e explici-
tamente manifestada, pode obrigar o Governo a renunciar 
(Quermonne, 1980, p. 54). Isso, de fato, evitaria os transtor-
nos de quedas sucessivas de gabinetes como os que afl igi-
ram duramente as III e IV Repúblicas.

Ao mesmo tempo, o Texto Constitucional de 1958, con-
trariamente aos textos constitucionais republicanos prece-
dentes, inova, lançando o germe da supremacia do chefe de 
Estado sobre o chefe de Governo: 

“Sous la Vème République [...] l’évolution du régime 
tendra à renforcer l’autorité du President de la République 

8 Habitus social no sentido desenvolvido por Norbert Elias, ou seja, de saber social 
incorporado (Elias, 1997, p. 9).
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au détriment de celui qu’il prendra l’habitude de 
désigner comme ‘son’ Premier ministre” (Quermonne e 
Chagnollaud, 1980, p. 57). 

Essa bicefalia assimétrica, todavia, pode assumir uma 
feição atípica curiosa quando chefe de Estado e chefe de 
Governo são oriundos de partidos políticos antagônicos, 
criando o que se convencionou chamar de “coabitação”. 
Como alega (Quermonne e Chagnollaud, 1980, p. 58): 

“Ainsi, le dualisme gouvernemental confi rmé par la Vème 
République, n’engendrera de dyarchie au sommet que le 
jour où la cohabitation d’un président de la République et 
d’une majorité parlementaire de tendances opposées en 
imposera l’existence”. 

Esse dualismo governamental também é avaliado por 
Maurice Duverger (1993) no seu Échec au roi 9, no qual ele 
antecipa a problemática da “coabitação” com a perspectiva 
real de que as eleições legislativas de 1978 levem à Assem-
bléia Nacional uma maioria de esquerda contrária ao presi-
dente Valéry Giscard d’Estaing. O que de fato não se repro-
duz, a “coabitação” emergindo apenas em 20 de março 
de 1986 com a indicação do gaulista Jacques Chirac para 
o cargo de primeiro-ministro sob a presidência do socialis-
ta François Mitterrand (Perrineau e Reynié, 2001, p. 183). 
Mais tarde, refl etindo sobre a relação Executivo-Legislativo, 
Lijphart (1999, p. 121) retoma a questão lembrando que: 

“The only serious problem of classifying democracies 
according to the eightfold typology is raised by systems that 
have both a popularly elected president and a parliamentary 

9 Quando traduzida para o português, a obra adotou o título O regime semi-presiden-
cialista. 



Democracia e regionalismo chez Jean-Louis Quermonne

Lua Nova, São Paulo, 73: 11-44, 2008

18

prime minister, usually referred to as ‘semi-presidential’ or 
‘premier-presidential’ systems”. 

Ele enumera seis países nessa situação: Áustria, Finlân-
dia, França, Islândia, Irlanda e Portugal; todavia, assinala 
como intensa a complexidade do caso francês precisamente 
em conseqüência do fenômeno da “coabitação”.

Uma outra linha de refl exão relevante que permeia Le 
gouvernement de la France sous la Vème République está ligada à 
questão da legitimidade democrática. Partindo da tipologia 
clássica estabelecida por Max Weber (1991, p. 141) no tex-
to Os três tipos puros de dominação legítima, Quermonne ense-
ja uma discussão sobre a questão do possível antagonismo 
entre tipos diferentes de legitimidade. Ele assinala, na trilha 
de François Goguel (1979, p. 130), que a variável temporal 
pode atuar como defi nidora de incompatibilidades, uma vez 
que, por exemplo, a opinião imediata de eleitores – legitimi-
dade de base democrática – pode diferir da visão de longo 
prazo do tomador de decisão, que ancora sua legitimidade 
em base histórica. No espectro weberiano, a legitimidade 
democrática correspondendo à legitimidade legal, e a legiti-
midade histórica correspondendo à legitimidade tradicional 
ou carismática. 

Sem embargo, o obstáculo reside no fato de que, 
enquanto a legitimidade democrática pode ser mensurada 
hic et nunc, as legitimidades histórica e carismática somente 
podem ser aferidas a posteriori. Seguindo esse entendimen-
to, torna-se menos consistente a argumentação proposta 
por Goguel de que: 

“Mettant en parallèle le pouvoir du Marechal Pétain et 
celui du Chef de la France libre tels qu’ils s’affrontaient en 
1940, il tend à montrer que seul le pouvoir du second était 
legitime parce qu’il exprimait, non pas l’opinion immédiate 
des électeurs (qui auraient sans doute massivement voté 
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‘oui’ à un référendum organisé à l’époque par le Marechal 
Pétain, mais le consensus profond de la Nation, tel qu’il 
s’est dégagé progressivement à travers la Résistance, la 
libération et la victoire”. 

Assim, existindo confrontação entre duas categorias dis-
tintas de legitimidades, Quermonne e Chagnollaud (1980, 
p. 92) concluem que, qualquer que seja o valor da legitimi-
dade estabelecida pela história, apenas a legitimidade defi -
nida em relação ao titular da soberania pode ser incontesta-
velmente identifi cada num regime democrático.

No caso da V República, uma das vias de legitimação 
mais diretamente defi nida em relação ao titular da sobera-
nia – o povo – é o instituto do referendo. Contudo, Jean-
Louis Quermonne (Quermonne e Chagnollaud, 1980, p. 
95) sublinha que, na tradição francesa, se por um lado o 
termo referendo está vinculado à idéia de expressão pura 
da democracia direta, por outro o vocábulo plebiscito, ele, 
encontra-se estigmatizado como sendo a manifestação de 
confi ança acordada a um homem. Ora, o problema é que, 
no mais das vezes, “derrière le referendum proposé, se 
cache en fait un plebiscite” (Quermonne e Chagnollaud,  
1980, p. 96). O caso típico dessa prática é a renúncia do 
general de Gaulle em 28 de abril de 1969, quando seu pro-
jeto de reformas das regiões e do Senado é rechaçado pelo 
povo via referendo. Com efeito, essa condição plebiscitária 
do referendo vai, em tese, ter incidência sobre a legitimida-
de e longevidade do chefe de Estado, ora abreviando-as, ora 
prolongando-as além dos limites legais preestabelecidos.

As preocupações com a questão da democracia em Jean-
Louis Quermonne vão, contudo, migrar progressivamente 
para um campo mais amplo. Ele rompe as fronteiras hexa-
gonais adotando uma postura comparativa explícita que se 
propõe a analisar em Os regimes políticos ocidentais.
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Os regimes políticos ocidentais
Com o escopo de alcançar maior capacidade de genera-
lização teórica, Quermonne publica, em 1986, Les régimes 
politiques occidentaux. Por meio de uma apreciação do fun-
cionamento dos regimes políticos de boa parte dos países 
da Europa Ocidental e também dos Estados Unidos, o livro 
procura sintetizar as principais características comuns que 
os singularizam quando contrastados com regimes políticos 
outros, tais como os praticados por certos Estados orientais, 
africanos ou ainda islâmicos (Flory, 1991). 

O primeiro fator a ser apreciado, nas suas diversas for-
mas, como elemento basilar dos regimes políticos ociden-
tais é a legitimidade. Quermonne retoma então a discussão 
iniciada no quadro da V República, abordando-a doravante 
no conjunto mais amplo das democracias ocidentais. Lipset 
(1967, p. 78), em seu estudo comparativo O homem políti-
co, argumenta que: “Os grupos encaram um sistema polí-
tico como legítimo ou ilegítimo segundo o modo como os 
seus valores se ajustam aos deles”. Ele relembra, a título de 
exemplo, que:

 “Setores importantes do exército alemão, do funcionalismo 
civil e das classes aristocráticas rejeitaram a República de 
Weimar, não porque esta fosse inefi caz, mas porque o seu 
simbolismo e valores básicos negavam os desses setores” 
(Lipset, 1967, p. 78). 

Quermonne adota essa mesma perspectiva, registrando 
uma defi nição abrangente – que se coaduna com a idéia de 
legitimidade defi nida em relação ao titular da soberania, 
a saber: “le principe de légitimité consiste dans la confor-
mité du gouvernement d’un pays aux valeurs auxquelles se 
refere le régime dont il assure le fonctionnement” (Quer-
monne, 1986, p. 15). Ele prossegue aludindo que, no que 
tange aos sistemas políticos ocidentais, a prática demonstra 
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que a legitimidade se exprime através da conformidade das 
origens e dos atos dos poderes públicos às exigências da 
democracia. Podendo isso ser constatado ao se examinar 
as declarações e/ou preâmbulos de todas as constituições 
ocidentais em vigor.

Em seguida, Quermonne se debruça sobre outro quesito 
caracterizador dos regimes políticos ocidentais: a democracia10. 
Como o conceito de legitimidade, o de democracia se mostra 
por demais polissêmico. Quermonne tenta, pois, conciliar ele-
mentos que marcam as defi nições clássicas, como também as 
mais modernas deste conceito. Em relação às primeiras, ele 
percorre Rousseau e Tocqueville, deles extraindo, respecti-
vamente: (i) a idéia utópica que caracteriza a democracia: “à 
prendre le terme dans la rigueur de l’acception, il n’y a jamais 
eu de démocratie, et il n’en existera jamais” (Rousseau, apud 
Quermonne, 1986, p. 17); (ii) a noção do direito inquebran-
tável das maiorias: “Je regarde comme inique et détestable cet-
te máxime, qu’en matière de gouvernement la majorité d’un 
peuple a le droit de tout faire” (Tocqueville, 1968, p. 145). 

No que concerne às defi nições mais modernas, a com-
preensão minimalista de democracia como método político 
proposta por Schumpeter (1975, p. 242) é retomada por 
Quermonne: 

“Democracy is a political method, that is to say, a certain 
type of institutional arrangement for arriving at political 
– legislative and administrative – decisions and hence 
incapable of being an end itself”. 

Do mesmo modo, ele percorre as preocupações de Sar-
tori e Dahl no que diz respeito às funções do conceito de 
democracia, as quais, contrariamente às de Schumpeter, 

10  Para uma síntese histórico-analítica densa sobre o conceito de democracia, ver 
Lavau (1985, p. 29).
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reconhecem a existência, na democracia, de uma vertente 
teleológica. Enquanto o primeiro alerta que: 

“o termo democracia não possui somente uma função 
descritiva ou denotativa, mas também normativa e 
persuasiva. [...] Uma não pode existir sem a outra e, ao 
mesmo tempo, uma não pode substituir a outra” (Sartori, 
1962, p. 18), 

o segundo anota, no mesmo sentido, que: “I prefer to call 
real world systems that are closest to the upper right cor-
ner polyarchies11”(Dahl, 1971, p. 8), fi cando a terminologia 
democracia destinada a caracterizar 

“a hypothetical system, one end of a scale, or limiting state 
of affairs, it can (like a perfect vacuum) serve as a basis for 
estimating the degree to which various systems approach 
this theoretical limit” (Dahl, 1971, p. 2).

Tributária desse mosaico teórico é a defi nição de demo-
cracia ocidental proposta por Jean-Louis Quermonne (1986, 
p. 19): “le gouvernement du peuple exercé par la majorité 
libremente exprimée de celui-ci, dans le respect du droit 
pour la minorité de manifester son opposition”. Ela combi-
na, na verdade, aspectos, ora limitadores e pragmáticos, ora 
abrangentes e normativos, oriundos de um espectro analíti-
co milenar forjado em função da praxis política ocidental.

Baseado nesse binômio, legitimidade e democracia, 
Quermonne ordena sua análise dos regimes políticos oci-

11 A expressão “the upper right corner”, corresponde, em gráfi co proposto por Dahl, 
a uma situação política ideal marcada, simultaneamente, por grau de liberalização 
(contestação pública) e grau de inclusão (participação), tendendo para infi nito 
(Dahl, 1971, p. 7). Quando se  aproxima desse ideal – que seria a democracia 
– chega-se nas polyarchies, defi nidas por Dahl como: “regimes that have been subs-
tantially popularized and liberalized, that is, highly inclusive and extensively open 
to public contestation” (Dahl, 1971, p. 8).
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dentais em torno de quatro temas, que compõem, de fato, os 
elementos de sua matriz analítica: (i) os processos históricos; 
(ii) as instituições políticas; (iii) a sociedade civil e as forças 
políticas; e (iv) o Estado e a administração pública. Assim o 
faz, claro está, com o fi to de avaliar de maneira comparativa 
a comunidade e a singularidade dos traços que marcam esses 
regimes políticos. Ele explora, na verdade, uma compreensão 
simultânea da agência e da estrutura; do estático e do dinâmi-
co; da racionalidade atemporal e do path dependence, anteci-
pando desta maneira uma discussão que se galvaniza na últi-
ma década do século passado (Hall e Taylor, 2003, p. 193). 

Essa propensão institucionalista prenunciadora do 
second movement confi rmar-se-á em “Les politiques institu-
tionnelles”, sutil capítulo integrante do monumental Traité 
de science politique organizado por Madaleine Grawitz e Jean 
Leca (1985).

As políticas institucionais
John Campbell (2004), em minucioso exame da tradição 
institucionalista mais recente, identifi ca uma tendência 
metodológica que parece favorecer uma postura concilia-
dora no que diz respeito à utilização das três vertentes do 
chamado neo-institucionalismo: a da escolha racional, a his-
tórica e a sociológica (Hall e Taylor, 2003). Ele denomina 
essa tendência de second movement, defi nindo-a como: 

“a more constructive dialogue that explores the ways which 
these paradigms might complement and connect to each 
other. The hope was that such a conversation might lead 
to a reconciliation and perhaps a new and more unifi ed 
approach for studying institutions” (Campbell, 2004, p. 4). 

Em seu texto, intitulado “Les politiques institutionnelles”, 
Quermonne promove um ensaio de interpretação e tipolo-
gia (Quermonne, 1985) que, de fato, já em 1985, enseja essa 
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visão metodológica conciliadora dos estudos institucionais. 
Ele o faz, contudo, através de uma abordagem inovadora 
que tem como ponto de partida uma compreensão dinâmi-
ca das instituições, ou seja, um entendimento por meio das 
políticas públicas. Assim, busca 

“singulariser les politiques institutionnelles par référence à leur 
principal objet qui est, dans une société donnée, la production, 
la transformation ou le dépérissement d’institutions publiques 
ou privées” (Quermonne, 1985, p. 61).

 Ou seja, entendem-se as políticas institucionais como 
sendo as políticas públicas que têm como objeto principal 
a promoção, a transformação ou a desagregação de institui-
ções estatais ou societais.

Quermonne inicia suas considerações sobre o institucio-
nalismo a partir de uma discussão sobre o conceito de institui-
ção. Ele parte de Durkheim (1988, p. 236) e de sua intuição 
de compreender os fatos sociais como coisas, ou melhor, como 
coisas sociais. Isso o remete, inevitavelmente, à dicotomia pro-
posta por Hauriou (1925) de conceber as instituições como 
inertes ou vivantes, as primeiras sendo as normas, as regras fi xa-
das em um dado momento a fi m de balizar o comportamento 
cidadão; as segundas, constituindo-se em institutos dinâmicos 
marcados por três elementos: ideologia, poder teleológico 
organizado e reconhecimento. Ora, é essa segunda concep-
ção que Quermonne recupera, adaptando-a: (i) aos argumen-
tos de Chevalier (1981) de que as instituições não devem se 
consideradas como um construto, porém como um processo 
dialético resultante da tensão permanente entre o instituído 
e o instituidor; (ii) às observações oriundas da teoria da admi-
nistração que apontam as situações de crise como modo de 
correção das disfunções institucionais (Crozier, 1963, p. 257). 
Além disso, ele também grifa a necessidade de se criar alter-
nativas às grades de análises desenvolvidas dentro da lógica 



Marcelo de Almeida Medeiros

Lua Nova, São Paulo, 73: 11-44, 2008

25

anglo-saxã das public policies, portadoras, não raro, de sólido 
componente etnocêntrico. Não que elas não devam ser consi-
deradas, contudo, devem sê-lo atentando para as singularida-
des históricas próprias a cada processo. Para tal, propõe uma 
taxionomia que contempla três categorias de políticas institu-
cionais: constitutivas, reformadoras e reguladoras.

Jean-Louis Quermonne defi ne as políticas constitutivas 
como sendo 

“les politiques publiques qui visent à créer et à enraciner 
(parfois à restaurer) des institutions (et des régimes 
politiques) non pas pour accompagner une politique ayant 
d’autres fi nalités, mais dans le but principal d’atteindre 
directement leur objectif’ (Quermonne, 1985, p. 66). 

Essas políticas adquirem, por sua vez, feições específi -
cas, ora se assimilando às políticas constitucionais, ora às 
administrativas ou, ainda, às jurisprudenciais. No primeiro 
caso, Quermonne refl ete sobre a importância dos proces-
sos constitucionais, apontando o fenômeno mimético como 
um inibidor da invenção política. Ele distingue cinco casos 
ditos quasi-genuínos, cada qual com suas idiossincrasias, 
mas igualmente inspiradores da maior parte dos processos 
institucionais: o norte-americano (1787), o russo (1936), o 
suíço (1291), o francês (1875 e 1958) e o britânico (1215). 
A condição genuína adviria de circunstâncias excepcionais 
tributárias de uma idéia-mor, por sua vez sustentada por 
pais fundadores, a seu turno capaz de gerar uma situação 
de crise do regime para, em seguida, superá-la. Os demais 
casos constituiriam-se, na verdade, formas acomodadas des-
ses cinco primos-tipos. No caso das políticas administrati-
vas, elas edifi cam as instituições derivadas, isto é, decorren-
tes da dinâmica constitucional, consoante procedimentos 
menos complexos. No mais das vezes, o Executivo cumpre 
um papel basilar nesses procedimentos constitutivos, posto 
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que a gestão da coisa pública encontra-se sob sua respon-
sabilidade direta e, pari passu, esse poder vem adquirindo, 
cada vez mais, competência legislativa. Por conseguinte, a 
criação institucional tem, ultimamente, sido infl uenciada 
por parâmetros temporais que exigem outputs muito céle-
res, aumentando dessa forma as iniciativas constitutivas de 
origem administrativa. No Brasil, a questão das medidas 
provisórias (Limongi, 2006, p. 27) ou, na França, o insti-
tuto das ordonnances12, ilustram cabalmente esse fenômeno. 
No terceiro caso, o das políticas jurisprudenciais, a situação 
não é muito distinta. Apenas, ao invés de se ter o Executi-
vo como ponta de lança, emerge o Judiciário como modu-
lador da construção institucional, dada a infl uência das 
Cortes Supremas e/ou Constitucionais em todo esforço de 
construção política, o que tem sido denominado, desde o 
famoso caso Marbury versus Madison em 1803, como judicial 
review (Carvalho, 2007).

As políticas institucionais reformadoras visam ao desen-
volvimento, à transformação ou à reforma das instituições 
já em funcionamento. Normalmente elas atuam em dois 
domínios, a saber, o da revisão constitucional e o da refor-
ma administrativa. Relativamente à revisão constitucional, 
Quermonne alerta para o fato de que essa revisão pode assu-
mir um caráter meramente procedimental ou, ao contrário, 
revestir-se de um sentido ideológico que margeia as políti-
cas constitutivas propriamente ditas, tamanha é a modifi ca-
ção que tal revisão propugna. Como exemplo ele cita: 

“Si, d’un point de vue formel, la Constitution du 4 octobre 
1958 apparaît comme le résultat d’une procédure régulière 
engagée sous la IVe République dès 1955 et poursuivie par 

12 O artigo 38 da Constituição francesa de 1958 afi rma que: “Le Gouvernement 
peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation 
de prendre par ordonnances, pendant um délai limité, des mesures qui sont nor-
malement du domaine de la loi”.
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la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, quant au fond il s’agit 
d’une loi fondamentale entièrement nouvelle, fruit d’un 
‘révisionnisme réussi’”. 

Da mesma forma, no Brasil, o Ato Complementar nº 40 
de 1968, os Atos Institucionais nº 6, 7, 9 e 14, incorporados 
em 1969, e a Emenda Constitucional n° 7 de 1977 também 
modifi cam profundamente a Carta Magna de 1967, tornan-
do-a um refl exo ideológico do autoritarismo então em voga 
e, de fato, ensejando a idéia não de uma reforma, mas de 
uma verdadeira política constitutiva13. Todavia, como lembra 
Quermonne: 

“le domaine d’élection des politiques réformatrices est 
l’administration, à tel point qu’il est rare qu’au sein d’un 
gouvernement ne fi gure pas un ministre chargé des 
réformes administratives” (Quermonne, 1985, p. 75). 

Essa perenidade reformadora já é, per si, expressão con-
creta das políticas institucionais que, segundo ele, manifes-
tam-se sobretudo no seio da administração central e nas 
relações desta com os entes subnacionais. Nesse sentido, as 
fusões ou desmembramentos ministeriais são corriqueiros, 
ora respondendo a uma lógica racional de gestão da coisa 
pública, ora tão-somente atendendo a interesses político-
partidários e conjunturais desprovidos de coerência admi-
nistrativa. Rezende (2004) analisa precisamente os entraves 
encontrados, no Brasil, para o sucesso das reformas admi-
nistrativas, enquanto Quermonne assinala, igualmente, 
as difi culdades do processo conhecido como aménagement 
du territoire, que vem sendo levado a cabo na França já há 
alguns anos.

13 Cf. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm. 
Aces so em:  27 fev. 2008.
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As políticas institucionais reguladoras distinguem-se 
das políticas institucionais constitutivas e reformadoras na 
medida em que, enquanto estas criam, desenvolvem ou 
transformam instituições-vivas, aquelas editam normas que 
engendram instituições-regras (Quermonne, 1985, p. 79). 
Ou seja, as políticas reguladoras são tomadas como políticas 
públicas que têm como objeto principal a produção de nor-
mas ou de estatutos. Sublinhando que o alcance da regu-
lamentação varia, podendo ora ser de ordem mais geral, 
e.g., em matéria de direito civil, ora de natureza mais res-
trita, destinado a categorias sociais específi cas, Quermon-
ne (1985, p. 80) aponta dois domínios em que as políticas 
reguladoras indubitavelmente se manifestam: eleições e 
serviço público. As políticas eleitorais, como evidenciado 
por Duverger (1982), têm um efeito claro sobre o funcio-
namento do sistema partidário e portanto sobre o regime 
político propriamente dito – principalmente aqueles de 
natureza parlamentarista. Ou seja, em princípio, um modo 
de escrutínio proporcional, embora permita uma maior 
multiplicidade representativa, tende a gerar maiorias pou-
co consistentes, tornando o ato governativo dependente de 
coalizões que, devido à sua instabilidade, pode interferir 
negativamente sobre a continuidade da concepção e imple-
mentação de políticas de interesse público, ou até mesmo 
comprometer o prosseguimento do gabinete no poder. Por 
outro lado, se é verdade que uma eleição de feições majori-
tárias supera essa difi culdade, ela não permite, contudo, o 
advento de um espectro representativo vasto, como no caso 
do voto proporcional, como também não traduz garantia 
de perenidade governamental (Perrineau e Reynié, 2001, p. 
654). Para Quermonne (1985, p. 83), as políticas destinadas 
ao balizamento do funcionalismo público são, ao lado das 
eleições, tipicamente políticas institucionais reguladoras. 
Segundo ele: “Sa situation charnière entre l’administration 
et la politique en fait un élément important du système poli-
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tique” (Quermonne, 1985, p. 83). A criação, em 1945, da 
École Nationale d’Administration (ENA), na França, e do 
Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP)14, 
no Brasil, em 1938, é a esse respeito emblemática. Ambas 
as invenções políticas revelam tão-somente a galvanização 
institucional de políticas governamentais reguladoras, cujo 
impacto sobre o sistema político dos Estados em questão é 
inegável.

Todavia, a análise das políticas institucionais não pode 
se circunscrever apenas ao universo estatal. Quermonne, 
pertinentemente, nota que há outros loci políticos onde 
essas políticas são gestadas e levadas a cabo. Trata-se, inicial-
mente, das unidades subnacionais, que em sistemas fede-
rativos gozam de larga autonomia e, em seguida, dos entes 
supranacionais, dispondo de um efetivo poder de decisão, 
tal qual a União Européia. Ele lembra que: 

“la crise que traverse actuellement l’État-providence à 
la suite des excès de centralisation et de réglementation 
auxquels sa pratique a donné lieu, tend à remettre en cause 
aujourd’hui le quasi-monopole que l’État s’est arrogé dans 
l’exercice du pouvoir d’institutionnaliser” (Quermonne, 
1985, p. 85). 

Questiona-se, de fato, a habilidade do Estado em res-
ponder às novas dinâmicas sociais, pautado nos princípios 
da democracia e da efi ciência. Quermonne cunha, já em 
1985, a expressão “troisième gauche” que, defi nida como uma 
busca de prática democrática balizada por preceitos de des-

14 O DASP é criado pelo Decreto-Lei nº 579, de 30/07/1938, tendo como objetivo 
principal “selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados os das 
Secretarias da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal e os de magistério 
e da magistratura, assim como promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos 
funcionários civis da União” (Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/re-
cursos_humanos/conteudo/historico.htm).
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centralização, desconcentração, co-gestão e autogestão, pre-
nuncia a “third way” de Giddens (1998). Sem embargo, é 
essa nova complexidade, marcada pelo entrelaçamento de 
vários níveis de governo, que conduz Jean-Louis Quermon-
ne a se inquietar com o fenômeno do regionalismo e, mais 
particularmente, com o estudo da União Européia.

Regionalismo

O sistema político da União Européia
A União Européia cristaliza uma tendência regionalista que 
vem se disseminando, nos cinco continentes, desde a segun-
da metade do século passado até o presente (Fawcett e Hur-
rell, 1995). Essa tendência é, quiçá, um dos efeitos mais visí-
veis do mal-estar vivido pelo Estado-nação na sua tentativa 
de conciliar sua real capacidade gestora com os interesses 
advindos dos seus cidadãos. Pelo pioneirismo moderno que 
simboliza, a UE tem funcionado como um autêntico labo-
ratório, uma verdadeira cobaia, onde novos designs político-
administrativos vêm sendo testados, ora com sucessos, ora 
com fracassos. A pletora de análises que se debruçam sobre 
esse objeto de estudos é monumental e abarca várias áreas 
das ciências sociais, indo da Geografi a, passando pela Eco-
nomia e Direito e desembocando na Ciência Política. É nes-
se último contexto disciplinar que Jean-Louis Quermonne 
se propõe a destrinchar o sistema político da UE.

A preocupação que permeia Le système politique de l’Union 
Europénne (Quermonne, 2001a) é, simultaneamente, de 
ordem estrutural e agencial. Ou seja, a obra procura investi-
gar não apenas as instituições propriamente ditas, mas igual-
mente os atores políticos presentes na cena comunitária. 

Inicialmente, Quermonne promove um exercício taxo-
nômico importante identifi cando e caracterizando dois 
tipos de estratégias historicamente presentes no processo de 
integração da UE: a integração e a cooperação (Quermon-
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ne, 2001a, p. 14). A primeira é essencialmente caracterizada 
pela busca por instituições supranacionais e por processos 
de tomada de decisão por maioria qualifi cada, enquanto a 
segunda cultiva instituições intergovernamentais e opta por 
processos decisórios calcados no consenso. A estratégia de 
integração está presente de forma predominante na UE 
entre 1950 e 1965, quando a crise da “cadeira vazia” tem 
lugar, e produz uma infl exão que permite à estratégia da 
cooperação assumir a condição de estratégia mais infl uente 
até o início dos anos 1980. A partir daí ocorre, sob os auspí-
cios do Ato Único Europeu, o que Quermonne denomina 
de “la convergence des stratégies: vers le Marche unique et 
l’Union européenne”. 

Em seguida, ele se debruça sobre o método de governo 
comunitário e promove uma análise do processo de tomada 
de decisão efetuado pelo chamado triângulo institucional, 
a saber: a Comissão, o Parlamento e o Conselho. Os proce-
dimentos de consulta, cooperação e co-decisão são então 
escrutados, revelando os intricados nexos institucionais exis-
tentes entre eles e também os conseqüentes obstáculos deles 
derivados. Esse método de governo destina-se à gestão das 
políticas comuns concebidas, implementadas e controladas 
por Bruxelas. Ele está, pois, submetido ao direito comunitá-
rio, assim como balizado pelo orçamento da União. Nesse 
contexto, fi ca clara a prevalência da norma supranacional 
em relação à nacional, assim como as limitações provenien-
tes de um orçamento de 126,5 bilhões de euros (2007), que, 
apesar de elevado em termos absolutos, quando comparado 
aos PIBs nacionais mostra-se reduzido, principalmente ago-
ra, com a União tendo 27 Estados-membros.

Finalmente, duas questões basilares para a Ciência 
Política são examinadas por Quermonne: as forças polí-
ticas e socioeconômicas presentes no tabuleiro comunitá-
rio, e a dialética alargamento vs. aprofundamento. Seriam 
quatro as principais forças políticas e socioeconômicas 
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identifi cadas no tabuleiro comunitário: os partidos políti-
cos, a opinião pública, os grupos de pressão e a associação 
de regiões. 

Os partidos políticos, formados essencialmente segun-
do uma rationale ideológica transnacional, apresentam-
se como vetores cada vez mais importantes para a prática 
democrática da UE. O poder de veto adquirido pelo Parla-
mento Europeu com o mecanismo de co-decisão coloca a 
estrutura partidária nele inserida como peça fundamental 
do processo decisório. 

Quanto à opinião pública, Quermonne (2001a, p. 92) 
afi rma: 

“Il serait vain de transposer, à l’échelle européenne, la 
controverse qui opposse habituellement Pierre Bourdieu à 
la majorité des politistes français, sur le point de savoir s’il 
existe ou non une opinion publique nationale”.

Ele tão-somente constata a existência do Eurobarôme-
tro e a sua importância no que concerne às diversas pes-
quisas de opinião por ele efetuadas, nomeadamente aque-
las relacionadas à percepção dos europeus no que toca o 
processo de construção da UE. Nesse sentido, percebe-se 
que três categorias de eleitor são particularmente favoráveis 
a esse processo: os que se benefi ciam economicamente, os 
que têm um interesse intelectual pelo dito processo e aque-
les que manifestam simpatia pelas formações de centro-
direita ou centro-esquerda (Quermonne, 2001a, p. 94). 

Os grupos de pressão no quadro da União Européia se 
exprimem essencialmente através de dois níveis: (i) o Comi-
tê Econômico e Social, que enquadra institucionalmente 
as demandas patronais e sindicais; e (ii) a prática do lobby, 
principalmente aquela exercitada junto à Comissão e ao 
Parlamento pelos gabinetes especializados e grupos profi s-
sionais com vocação representativa, e.g.: Comitê das Orga-
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nizações Agrícolas, Centro Europeu de Empresas Públicas, 
Eurofer, Rhône-Poulenc, Elf, entre outros.

A quarta das principais forças políticas e socioeconômi-
cas identifi cadas no tabuleiro comunitário é a associação de 
regiões (Jones e Keating, 1995). Esse movimento é mais fre-
qüente em Estados federais, como a Alemanha, a Áustria e 
a Bélgica ou, ainda, em Estados fortemente regionalizados, 
como a Itália ou a Espanha. Mas isso não signifi ca que ele 
não exista também nos outros Estados. Os fundos estrutu-
rais europeus e as aspirações autonomistas constituem-se, 
normalmente, nos principais motores propulsores desse 
movimento. Vale, outrossim, anotar que alguns dos entes 
subnacionais da UE possuem delegações permanentes junto 
a Bruxelas, onde buscam defender diretamente seus interes-
ses. O quadro institucional, edifi cado pelo Tratado de Maas-
tricht, natural para a expressão das unidades infra-estatais é 
o Comitê de Regiões que, paulatinamente, tem-se fi rmado 
como uma arena relevante para o processo de legitimação 
das ações comunitárias.

A dialética alargamento vs. aprofundamento vem pau-
tando a integração européia desde a sua gênese e evoca 
dois importantes patamares de refl exão, a saber: identida-
de e design institucional. Se, por um lado, as expansões ini-
ciais da UE (1973, 1981, 1986, 1995) se dão nos limites da 
chamada Europa Ocidental e, grosso modo, situam-se dentro 
das fronteiras da tradição liberal, cristã e greco-romana, por 
outro lado, os alargamentos de 2004 e 2007 se processam na 
direção dos chamados Países da Europa Central e Oriental 
(PECO), durante muitos anos submetidos a um rígido regi-
me de intervenção estatal, assim como partícipes de uma 
tradição eslava e ortodoxa15. Está claro que a complexidade 

15  Em 1973, Dinamarca, Eire e Reino Unido. Em 1981, Grécia. Em 1986, Espanha 
e Portugal. Em 1995, Áustria, Finlândia e Suécia. Em 2004, um histórico alarga-
mento: 10 países – República Checa, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, 
Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. Em 2007, Bulgária e Romênia.
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identitária existente na Europa dos seis em 1957 é de menor 
monta do que aquela encontrada hoje na Europa dos 27. As 
particularidades culturais, mas também o conjunto de práti-
cas sociais, políticas e econômicas em voga difi cultam sobre-
maneira o forjar de uma identidade e, por conseguinte, de 
uma cidadania. De fato, o indivíduo da UE caracteriza-se 
mais como consumidor do que como cidadão, o que, sem 
embargo, vem afetando a participação política e solapando 
os esforços de legitimação das instituições. Futuros alarga-
mentos na direção dos Bálcãs e, principalmente, na direção 
da Turquia, difi cultariam ainda mais a instauração de um 
substrato identitário minimamente homogêneo, condição 
sine qua non para o aprofundamento das instituições. 

Ora, a questão do design institucional emerge, assim, 
como função do número de Estados-partes. Os sucessivos tra-
tados constitutivos e reformadores da UE (e.g.: Roma, Maas-
tricht, Amsterdã, Nice e, mais recentemente, Lisboa) procu-
ram, precisamente, refl etir as necessidades político-adminis-
trativas oriundas destes alargamentos, acomodando-as aos 
anseios por mecanismos supranacionais capazes de combi-
nar celeridade de tomada de decisão com práxis democráti-
ca regional. Ou seja, como cunha Quermonne: “Des coopé-
rations renforcées au centre de gravite” (2001a, p. 143). Para 
ele, três cenários podem ser vislumbrados no que concerne 
às mutações possíveis para o design institucional futuro da 
União Européia: (i) manutenção do status quo, ou mesmo 
uma regressão, pautada pelo euroceticismo e intergoverna-
mentalismo acentuado de inspiração britânica; (ii) adoção 
de um projeto federal nos moldes estadounidenses; ou ain-
da, (iii) preferência por uma metodologia dita comunitária 
que vise a escrutar, por meio da singularidade do processo 
de integração europeu, o aumento do poder político de um 
modo de governança específi ca, fundado no reconhecimen-
to de duas fontes de legitimidade democrática inquestioná-
veis: a dos Estados-nações e a dos cidadãos europeus: 
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“une telle orientation vise à doter l’Union européenne d’un 
véritable gouvernement résultant d’une synergie accrue 
entre la Commission et le Conseil, unifi ée par le leadership 
d’un président élu directement ou indirectment et d’un 
Parlement susceptible de fonctionner en réseau avec les 
parlements nationaux” (Quermonne, 2001a, p. 143). 

O Tratado de Lisboa parece galvanizar esse terceiro cená-
rio. Todavia, para Quermonne, essa temática, por demais 
cara, é objeto de estudo mais delineado em duas publicações: 
A Europa e o federalismo e A Europa em busca de legitimidade.

A Europa e o federalismo
A idéia de uma Europa federal pauta, há muito, as discus-
sões integracionistas. Em 1958, Jean Monnet (1976, p. 640) 
grifava que: 

“C’est au fure et à mesure que l’action des Communautés 
s’affi rmera que les liens entres les hommes et la solidarité 
qui se dessinent déjà se renforceront et s’étendront. Alors, 
les réalités elles-mêmes permettront de dégager l’union 
politique qui est l’objectif de notre Communauté, à savoir 
l’établissement des États-Unis d’Europe”. 

Ou seja, o neofuncionalismo de Haas (2004) corpori-
fi cado na visão teleológica dos tomadores de decisão de se 
chegar a um arranjo político de essência federal. Ora, são 
inúmeros os formatos possíveis de práticas federais no velho 
continente e também fora dele. Jean-Louis Quermonne, em 
parceria com Maurice Croisat, se propõe no L’Europe et le 
fédéralisme (1996) a investigar esse cabedal experimental, 
escrutando-o a partir de uma interpretação voltada para o 
processo de integração da Europa. 

Partindo da clássica diferença entre federação e confe-
deração, Quermonne não só revisita os pactos federais genu-
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ínos da Áustria, Bélgica e, principalmente, Alemanha, mas 
igualmente a herança das démocraties consociatives16, notada-
mente a da Confederação Helvética, e os experimentos de 
descentralização dos Estados unitários, tais como a França, 
Portugal e Reino Unido17. Em seguida, baseado nesse lastro 
prático-teórico preexistente, ele forja a idéia de fédéralisme 
intergouvernamental18, no qual procura destrinchar os meca-
nismos de delegação e transferências de competências, 
peculiar aos processos de federalização. A idéia central é, 
em verdade, que a União Européia não gerou uma estrutura 
tipicamente federal, fugindo aos parâmetros de federação e 
confederação existentes. A arquitetura contratual de Maas-
tricht, como também a dos tratados que o secundam, mostra 
o caráter nitidamente híbrido do funcionamento das insti-
tuições comunitárias, ora revelando um pendor federalista, 
o dito pilar comunitário englobando, entre outras, a ques-
tão comercial e monetária, ora manifestando um viés confe-
deral que arregimenta essencialmente os temas de política 
externa, segurança, justiça e polícia. Vê-se, assim, diante da 
reifi cação de uma dinâmica que associa, simultaneamente, 
práticas supranacionais e intergovernamentais que remete 
à idéia de federalismo cooperativo. Ou seja, um federalismo 

16 Tipo de arranjo político  em que a segmentação da comunidade nacional se-
gundo bases religiosa, lingüística, étnica ou ideológica não acarreta um estado de 
violência, porém a institucionalização de um poder de negociação entre as elites 
dos diferentes segmentos ou comunidades e a busca de acordos amigáveis (Quer-
monne e Croisat, 1996, p. 34). 
17 “C’est ainsi que Leon Duguit oppose les deux notions: il montre que, dans le 
fédéralisme, il y a pluralité de gouvernants (c’est-à-dire de sources de pouvoir), 
tandis que dans la décentralisation, on continue d’avoir une source unique de 
pouvoir située au niveau national. Ce pouvoir est simplement reparti dentre enti-
tés territoriales d’échelons différents” (Saint-Ouen, 1994, p. 27)
18 “Fédéralisme, parce qu’en l’état actuel de l’exercice en commun des souveraine-
tés, loins de se limiter au management d’un jeu a somme nulle, le gouvernement 
de l’Union produit déjà au profi t de l’ensemble des sés membres une plus-value 
politique; Intergouvernemental, parce qu’en l’absence – ou dans l’attente – d’un 
gouvernement au sommet, la coopération et l’intrication des gouvernements des 
États membres constitue encore le principal moteur politique de l’Union” (Quer-
monne e Croisat, 1996, p. 148).
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que, malgrado as segmentações de jurisdição, caracteriza-se 
por um lado, pelas cooperações horizontais entre as comu-
nidades federadas e, por outro, pelas cooperações verticais 
estabelecidas entre o poder federal e os poderes federados 
(Quermonne e Croisat, 1996, p. 73). 

Com efeito, considera-se que a federalização européia 
se processa em dois planos que se imbricam: (i) as estrutu-
ras governamentais, com a lenta emergência de um gover-
no europeu autônomo. Segundo Quermonne e Croisat 
(1996, p. 92), 

“cette émergence n’est pas la conséquence d’une 
déclaration solennelle émise dans un pacte fondateur, 
comme ce fut le cas aux États-Unis, en Suisse ou en 
Allemagne, mais le résultat d’un approfondissement 
progressif à partir du droit contenu dans les traités et du 
droit derivé”; 

(ii) uma concepção intergovernamental das políticas 
comuns, repousando na negociação e no consenso entre os 
chefes dos Executivos nacionais, cuja implementação refor-
ça a integração comunitária, e a interseção crescente das 
políticas européias e nacionais, assim como das administra-
ções públicas. A articulação entre os dois planos efetua-se 
basicamente através do direito comunitário, das políticas 
comuns, da parlamentarização do sistema comunitário e da 
instauração de uma cidadania européia. 

Todavia, essas parlamentarização e cidadania parecem 
confi gurar-se em práticas ainda incipientes quando com-
paradas com a realidade do poder legiferante e a função 
reguladora assumidos por Bruxelas. Um parlamento limita-
do pelo mecanismo de co-decisão que, in fi ne, lhe atribui a 
possibilidade de veto em algumas matérias, mostra-se muito 
aquém dos poderes de que gozam os legislativos nacionais 
que, sem embargo, atuam como verdadeiros depositários 
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da legitimidade democrática. Também a ausência de um 
espaço público bem delimitado e de um verdadeiro demos 
europeu – que existe mais por contraste que per se – entra-
vam a construção de uma efetiva cidadania européia. Don-
de o questionamento: “Le défi cit démocratique – mythe ou 
réalité?’’ (Quermonne e Croisat, 1996, p. 127).

A Europa em busca de legitimidade
Representação e delegação parecem estar no cerne da ques-
tão do défi cit democrático e, conseqüentemente, também 
no âmago do debate em torno da questão da legitimidade. 
O debate entre Majone (1998), Moravcsik (2002) e Hix e 
Follesdal (2006) é, de certa maneira, encetado em 1996 por 
Quermonne e Croisat (1996) e prolongado em L’Europe en 
quête de légitimité (2001b).

Quermonne afi rma, inicialmente:

“La légitimité est la conformité d’un système politique avec 
les valeurs auxquelles il se réfère. Mais la compréhension de 
la légitimité démocratique, (...) [qui] pendant longtemps 
s’est identifi ée au respect du principe majoritaire, tends 
aujourd’hui à s’ordonner autour d’une pluralité de repères” 
(2001b, p. 13). 

Retomando o já exposto por Held, em 1987, na primei-
ra edição de seu trabalho Models of democracy (Quermonne 
e Croisat 1996, p. xi): “Democracy has become the funda-
mental standard of political legitimacy in the current era”. 
Ora, assim como Held (1996, p. 353), que sugere repensar 
a democracia através de um modelo cosmopolita no qual 
uma nova relação entre legitimidade e fronteiras é conce-
bida em função dos novos fl uxos regionais e globais, Quer-
monne associa ao tradicional princípio majoritário a refe-
rência ao Estado de Direito e a reivindicação da efi cácia 
(Hoffmann e Van der Vleuten, 2007). 
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No que toca à referência ao Estado de Direito, Quer-
monne antecipa o que Mény chamaria, mais tarde, de cons-
titucionalismo: 

“dissatisfaction with democracy has to do, at least for 
a substantial part, with the creeping expansion of 
constitutionalism and the parallel decline of popular 
impact on government” (2002, p. 1). 

Ele remete, na verdade, à experiência da Lei Funda-
mental alemã que, após a Segunda Grande Guerra, intro-
duz, inspirada no modelo austríaco proposto por Kelsen, 
o instituto do tribunal de controle constitucional. Segundo 
Quermonne, 

“Distinct du modele américain de Cour suprême, ce 
modele européen de cour constitutionnelle s’est étendu 
progressivement, le Royaume-Uni excepté, à la plupart des 
pays d’Europe” (2001b, p. 15). 

Essa judicialização da política como vetor de legitima-
ção ocorrida no quadro do Estado-nação reproduz-se no 
nível supranacional da UE através das Cortes de Justiça de 
Estrasburgo e, principalmente, Luxemburgo (Dehousse, 
2001), que surgem como instâncias independentes e impar-
ciais aptas a garantir os direitos dos cidadãos europeus.

No que se refere à reivindicação da efi cácia, Quer-
monne recorre ao conceito de accountability, depositário 
simultâneo das idéias de imputabilidade e de responsabi-
lidade. Na mesma linha tipológica de Scharpf (1999), ele 
retoma o raciocínio inspirado nas políticas públicas como 
o Estado em ação e propõe uma grade de leitura que 
enxergue a envergadura do output e, concomitantemente, 
suas dinâmicas de controle. Como sublinham Grant e Keo-
hane (2005, p. 30): 
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“Of course, though they always operate ex post, accountability 
mechanisms can exert effects ex ante, since the anticipation 
of sanctions may deter the powerful from abusing their 
positions in the fi rst place”.

Nesse sentido uma variável relevante é a tecnicidade 
crescente dos temas políticos e a conseqüente necessidade 
de se fazer uso de expertos. Essa tecnicização da política, 
teoricamente desprovida de viés axiológico, revestir-se-ia de 
rigoroso poder de busca do bem público, e não de interes-
ses sociais segmentados. 

Uma preocupação suplementar que marca o pensamen-
to de Quermonne no que diz respeito à questão da legitimi-
dade em espaços regionais é o conceito de governance: 

“En fait, la notion de gouvernance est d’origine américaine. 
Elle a rendu à rendre compte, au lendemain du déclin de 
l’État providence, de nouveaux modes de régulation faisant 
appel à la concertation, à la négociation, à la coordination 
et à l’évaluation plutôt qu’à l’exercice par la puissance 
publique de pouvoirs régaliens” (Quermonne, 2001b, p. 75). 

Entretanto, apesar da relevância interpretativa deste 
conceito, para Quermonne ele não pode ser um substitu-
to para a necessidade de a Europa se dotar de um gover-
no. Ou seja, de titulares que tenham como função expiar 
da pluralidade de interesses particulares e de pressões que 
sobre eles incidem no curto prazo, um interesse geral que 
gere estratégias profícuas de longo prazo. Isso legitimaria 
a ação supranacional, posto que oriunda de um governo. 
Claro que se, e somente se, este governo responde, simulta-
neamente, aos interesses dos Estados-nações e dos cidadãos 
envolvidos no processo. O que nem sempre acontece, dado 
que, no exercício da sua soberania, a ação estatal nem sem-
pre coincide com o interesse cidadão.
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Finalmente, no sentido de desarticular a percepção das 
instituições políticas européias do referencial westminsteria-
no, Quermonne (2001b, p. 118) assinala que: “si la nation 
demeure, aujourd’hui comme hier, une réalité historique, 
elle ne possède ni le monopole de la democratie ni l’as-
surance absolue de la pérenité”. A União Européia surge 
então como projeto sui generis, que assim deve ser compre-
endido com todas as suas idiossincrasias.  

Conclusão
Os constrangimentos lingüísticos em muito tolhem a difu-
são do conhecimento que não seja propagado em inglês. 
Esse quasi-esperanto, hoje moeda de troca corrente entre 
as novas gerações de pesquisadores, não atingira com a 
mesma dimensão os seus pares não anglófonos nascidos no 
início do século passado: caso de Jean-Louis Quermonne. 
Não obstante, esse entrave comunicacional não o impede 
de infl uenciar número signifi cativo de estudiosos dos cinco 
continentes, sejam os francófonos naturais, sejam os francó-
fi los adotivos. Ou seja, aqueles trabalhando com a temática 
da democracia e/ou do regionalismo provavelmente tive-
ram, em menor ou maior grau, contato com a obra deste 
acadêmico francês. 

Indo da análise minuciosa da V República ao estudo 
meticuloso do sistema político da União Européia, seu pio-
neirismo pode ser identifi cado em distintos momentos, 
como assinalado ao longo deste texto. Para além do amplo 
aporte conteudístico presente na obra de Jean-Louis Quer-
monne, não se pode minimizar o relevo do aporte meto-
dológico que ele perpetra, forjando, na Ciência Política, 
novos caminhos para o estudo de fenômenos inicialmen-
te internacionais, mas que progressivamente migram para 
uma fronteira intermediária – o regional – onde os cânones 
disciplinares não existem. Finalmente, a obra de Quermon-
ne, dentro da tradição francesa, funciona como uma visão 
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alternativa, menos tocada pelo etnocentrismo científi co 
norte-americano, se bem que com ele dialogando, dada a 
magnitude de sua infl uência.

Marcelo de Almeida Medeiros
é professor de Ciência Política do Departamento de Ciên-
cias Sociais da Universidade Federal de Pernambuco – 
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BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: POR UMA NOVA 
GRAMÁTICA DO POLÍTICO E DO SOCIAL

Marcus Abílio Pereira
Ernani Carvalho

É insustentável a situação de, por exemplo, as ciências sociais 
continuarem a descrever e interpretar o mundo em função 

de teorias, de categorias e de metodologias desenvolvidas 
para lidar com as sociedades modernas do Norte, quando 
a maioria das sociedades não só apresenta características 

e dinâmicas históricas diferentes, como tem gerado as suas 
próprias formas de conhecimento das suas experiências sociais 

e históricas e produzido contribuições signifi cativas para as 
ciências sociais, ainda que remetidas para as margens destas 

(SANTOS ET AL., 2004, p. 21).

Boaventura de Sousa Santos é um dos mais infl uentes soció-
logos de língua portuguesa da atualidade. Seus trabalhos 
podem ser enquadrados em três macroáreas: Direito e 
Sociedade, Filosofi a ou Epistemologia das Ciências Sociais e 
Democracia. Atuando basicamente nestas três grandes áreas, 
ele se tornou referência obrigatória nas mais diferentes dis-
ciplinas das Ciências Sociais no Brasil (Direito, Educação, 
Serviço Social, Ciência Política, Sociologia etc.). 

Neste paper vamos mapear o pensamento de Santos 
tomando como base seus estudos em torno da democracia. 
Como sua trajetória nos estudos da democracia está forte-
mente vinculada às teorias participativas da democracia, a 
percepção de suas refl exões caminha ao lado desta literatura. 
Neste sentido, a nossa refl exão em torno do seu pensamento 
democrático está também marcada por essa literatura.

O texto está dividido, basicamente, em três sessões. Na 
primeira sessão, vamos tratar, de forma breve, o pocisiona-
mento de Santos acerca da teoria social, onde estão dispos-
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tos os enunciados explicativos de sua teoria; na segunda, 
abordaremos, de forma sintética, o conceito minimalista de 
democracia e a crítica dos adeptos da democracia participa-
tiva; na terceira sessão, apresentaremos o estado da arte das 
teorias participativas da democracia tomando Santos como 
vetor da análise.

A teoria social crítica da razão indolente
Santos (2000) sustenta que estamos vivendo em um momen-
to de transição paradigmática, no qual o paradigma da 
modernidade se encontra em declínio, em função do colap-
so do pilar da emancipação no pilar da regulação, fruto da 
convergência do paradigma da modernidade e do capita-
lismo. Este período transicional possui duas dimensões 
principais: uma epistemológica e outra societal. A transição 
epistemológica ocorre entre o paradigma dominante da 
ciência moderna e o paradigma emergente (conhecimen-
to prudente para uma vida decente). A transição societal 
ocorre do paradigma dominante (sociedade patriarcal, pro-
dução capitalista, consumismo individualista, identidades 
fortaleza, democracia autoritária e desenvolvimento global 
e excludente) para um conjunto de paradigmas que ainda 
não sabemos exatamente o que vem a ser1.

Em sua construção teórica, o autor afi rma que o proje-
to da modernidade possui duas formas de conhecimento: o 
conhecimento regulação e o conhecimento emancipação. 
Os pontos extremos do primeiro são o caos (ignorância) e 
a ordem (conhecimento); do segundo são o colonialismo 
(ignorância) e a solidariedade (conhecimento). O pilar da 
regulação é composto pelo Estado, o mercado e a comuni-
dade, enquanto no pilar da emancipação encontramos três 
formas de racionalidade: a estético-expressiva, a cognitivo-

1  O que o autor vai denominar vibrations ascendences, conceito emprestado de Fou-
rier (vide Santos, 2000).
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instrumental e por último a racionalidade prático-moral do 
direito. A absorção do pilar da emancipação pelo pilar da 
regulação se deu através da convergência entre moderni-
dade e capitalismo e a conseqüente racionalização da vida 
coletiva baseada apenas na ciência moderna e no direito 
estatal moderno (Santos, 2000, p. 42). A sobreposição do 
conhecimento regulação sobre o conhecimento emancipa-
ção se deu através da imposição da racionalidade cogniti-
vo-instrumental sobre as outras formas de racionalidade e 
a imposição do princípio da regulação mercado sobre os 
outros dois princípios, Estado e comunidade. Portanto, a 
emancipação esgotou-se na própria regulação e, assim, a 
ciência tornou-se a forma de racionalidade hegemônica e o 
mercado, o único princípio regulador moderno. É o que o 
autor vai defi nir como a hipercientifi cização da emancipação 
e a hipermercadorização da regulação. 

Segundo Santos, ‘‘o princípio da comunidade e a racio-
nalidade estético-expressiva são as representações mais 
inacabadas da modernidade ocidental” (2000), e por isso 
seriam os princípios que poderiam colaborar para a cons-
trução de um novo pilar emancipatório. 

O princípio da comunidade é ‘‘o mais bem colocado 
para instaurar uma dialética positiva com o pilar da eman-
cipação’’ (Santos, 2000, p. 75). Duas são as dimensões fun-
damentais deste princípio: participação e solidariedade. 
Em função da colonização através do princípio científi co, 
a participação fi cou restrita a uma noção de esfera política 
entendida a partir da concepção hegemônica da democra-
cia: a democracia representativa liberal. O welfare state foi o 
resultado da colonização do princípio da solidariedade. 

A racionalidade estético-expressiva foi a que mais fi cou 
fora do alcance da colonização. Assim como a colonização 
do prazer se deu através do controle das formas de lazer e 
dos tempos livres, o autor sustenta que: 
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‘‘fora do alcance da colonização, manteve-se a irredutível 
individualidade intersubjetiva do homo ludens, capaz 
daquilo a que Barthes chamou jouissance, o prazer que 
resiste ao enclausuramento e difunde o jogo entre os 
seres humanos. Foi no campo da racionalidade estético-
expressiva que o prazer, apesar de semi-enclausurado, 
se pode imaginar utopicamente mais do que semi-
liberto’’(Santos, 2000, p. 76). 

A hipercientifi cização da emancipação diagnosticada por 
Santos pode ser entendida como uma limitação ao conheci-
mento emancipação, pois a imposição da ciência sobre o seu 
duplo na modernidade, o senso comum, acabou por levar 
às monoculturas das práticas e do saber. A primeira ruptura 
epistemológica ocorreu quando a ciência se diferenciou do 
senso comum conservador, hierárquico e autoritário. Esta 
necessária ruptura permitiu a liberação de energias emanci-
patórias. Mas com o passar do tempo a ciência acabou por 
se tornar numa forma de conhecimento superior, isolada e 
intocável. Segundo Santos: 

‘‘como qualquer conhecimento especializado e 
institucionalizado, a ciência tem o poder de defi nir 
situações que ultrapassam o conhecimento que delas 
detém. É por isso que a ciência pode impor, como ausência 
de preconceito, o preconceito de pretender não ter 
preconceitos’’ (2000, p. 107). 

Este foi o processo de hipercientifi cização. Para sairmos 
dele e recuperarmos o conhecimento emancipação torna-se 
necessária uma segunda ruptura epistemológica – transfor-
marmos o conhecimento científi co (totalizante e antidemo-
crático) em um novo senso comum. Este novo senso comum 
é defi nido como ‘‘conhecimento prudente para uma vida 
decente’’ (2000, p. 107). As suas características principais 
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são a sua praticidade e pragmaticidade, a sua transparência, 
a sua superfi cialidade, o seu carácter indisciplinar e não-
metódico e, por último, este novo senso comum deve ser 
retórico e metafórico (2000, p. 108).

O conhecimento prudente para uma vida decente possui 
cinco dimensões: a solidariedade, a participação, o pra-
zer, a autoria e a artefactualidade discursiva. As dimensões 
da solidariedade e da participação estão relacionadas ao 
princípio da comunidade e as outras três dimensões rela-
cionam-se à racionalidade estético-expressiva. A dimensão 
da participação é a que nos interessa sobremaneira, pois 
ela trata do reconhecimento da limitação imposta por uma 
defi nição restrita do espaço da política. A proposta do novo 
senso comum na dimensão política é a repolitização global 
da vida coletiva (2000, p. 113). Trata-se de uma tentativa 
de ampliar os espaços da ação política para além do Esta-
do e da esfera pública, vista como reducionista pelo autor. 
Tal esforço se justifi ca como estratégia de ampliar o esco-
po da ação participativa e romper com os monopólios de 
interpretação impostos pelo paradigma moderno. A partir 
desta construção teórica podemos perceber a posição que o 
autor terá em relação ao aumento da participação política 
dos cidadãos.

Democracia liberal e a crítica participacionista
A democracia liberal é atualmente a forma de governo 
mais difundida no planeta e caracteriza-se pelo seu forma-
to representativo com base no sufrágio universal em que a 
autonomia dos membros eleitos está, necessariamente, vin-
culada a um conjunto de regras denominadas de Estado de 
Direito. Dentre os direitos tidos como sagrados na maioria 
dos países democráticos liberais estão: liberdade de ir e vir; 
liberdade de expressão, associação e culto; devido processo 
legal; a propriedade e a igualdade perante a lei. Apesar da 
forte difusão do modelo liberal democrático, uma parte sig-
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nifi cativa da população mundial não vive sob os auspícios 
desta forma de governo.

O colapso do socialismo real (representado principal-
mente pela fragmentação do bloco soviético) e o surgi-
mento de um “socialismo de mercado” (representado pelo 
modelo chinês) trouxeram para o debate teórico da demo-
cracia um redimensionamento dos seus estudos. O debate 
deixa de girar em torno da antítese liberdade versus igualda-
de e passa a concentrar-se na qualidade desta liberdade, ou 
melhor, na qualidade da democracia.

Boa parte desta reconfi guração foi direcionada para a 
crítica do modelo de democracia procedimentalista. 

“Afi rmo preliminarmente que o único modo de se chegar 
a um acordo quando se fala de democracia, entendida 
como contraposta a todas as formas de governo autocrático, 
é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de 
regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem 
está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 
procedimentos” (Bobbio, 1986, p. 18).

Este conceito minimalista de democracia serve de para-
digma para parte signifi cativa de politicólogos e também se 
tornou ponto de partida para os estudiosos que consideram 
sua efi cácia explicativa da realidade das democracias bas-
tante reduzida. Os defensores da democracia participativa, 
grupo do qual Boaventura Santos é parte, sustentam que o 
real sentido da democracia foi esvaziado com o passar dos 
tempos, e foi reduzido ao simples modelo de seleção de 
representantes via voto, portanto, sem participação efetiva 
da sociedade civil organizada. Os defensores da democracia 
participativa advogam a necessidade de mecanismos de con-
trole da sociedade civil sob os atos do governo, principal-
mente no que diz respeito à democracia para a esfera social, 
em que um bom exemplo seria o orçamento participativo.
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Modelos de democracia: as experiências do Sul 
As teorias que iremos analisar nesta seção possuem, à par-
tida, um traço em comum, pois estes autores começam por 
reconhecer a importância das teorias da transição e con-
solidação democrática para o debate sobre democracia na 
América Latina (O’Donnell, Schmitter e Whitehead, 1986; 
Mainwaring, O’Donnell e Valenzuela, 1992), mas também 
procuram demonstrar as suas limitações, ao afi rmarem que 
os teóricos da transição, na busca pela consolidação demo-
crática, acabaram por restringir a idéia de democracia aos 
pressupostos do modelo liberal representativo. A análise 
da transição democrática e sua posterior consolidação não 
poderia fi car restrita ao espaço institucional da política, 
pois esta postura acabaria por ignorar todo um conjunto 
de práticas cotidianas que demonstravam a necessidade de 
uma análise mais ampla de relacionamento entre o Estado, 
as instituições políticas e a sociedade, mostrando que nessas 
intersecções habita, precisamente, o movimento de cons-
trução da democracia (Avritzer e Costa, 2004, p. 704). De 
acordo com Dagnino, Olvera e Panfi chi:

“ao conceber a democracia como mero exercício de 
representação política (eleitoralmente autorizada) no 
campo do Estado, se reproduz uma separação conceitual 
entre sociedade civil e a sociedade política que impede 
a análise das continuidades entre elas e, portanto, o 
entendimento da democratização como um processo que se 
origina na sociedade mesma e transforma” (2006, p. 18)

O debate que vai para além das teorias da transição 
da democracia se baseia em três pontos: a consolidação da 
democracia eleitoral na América Latina; uma insatisfação 
com os resultados dessas democracias em termos de justi-
ça social, efi cácia governamental e inclusão política; e, por 
último, a análise de experimentos de inovação democráti-
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ca que vêm se desenvolvendo em diferentes países do Sul 
(Dagnino, 2002; Dagnino, Olvera e Panfi chi, 2006, p. 13). 

Uma das principais contribuições para a análise de 
outras experiências de participação democrática em países 
sem esta tradição institucional, fruto de regimes autoritá-
rios ou de independências tardias, é o projeto Democratizar a 
democracia – os caminhos da democracia participativa, organiza-
da por Santos (2003). Trata-se de análise de estudos de caso 
em diferentes países do Sul2. Todos estes estudos de caso 
têm em comum inovações de participação política para além 
da noção hegemônica dentro de um sistema democrático 
institucionalizado. Apesar de colaborar para o mapeamento 
de diferentes experiências, este projeto não possui, ainda, 
um quadro teórico3. Dada esta limitação, os principais ele-
mentos que encontramos nessas experiências que podem 
colaborar para a elaboração de um quadro teórico foram: o 
reconhecimento da importância da participação direta dos 
cidadãos, a partir de uma articulação entre Estado e socie-
dade civil, para a criação de espaços decisórios em combina-
ção com mecanismos de democracia liberal representativa; 
a percepção de que a prática democrática fortalece e valo-
riza a própria democracia, tendo um caráter pedagógico; 
a importância de analisarmos também as formas de ação 
direta, tais como paralisações cívicas, passeatas, ocupações, 
caminhadas; e, por fi m, a existência de um conjunto de rei-
vindicações mais amplo, geralmente vinculado a temas cul-
turais, identitários e de reconhecimento social e político.

As experiências democráticas analisadas pelos pesqui-
sadores demonstram que práticas e saberes produzidos em 
todo o mundo são muito maiores do que o modelo hege-
mônico procura sustentar, pois elas estão para além daque-
las sustentadas pela democracia representativa, sendo a 

2 Entre eles, Brasil, Colômbia, África do Sul, Portugal, Índia e Moçambique.
3 Como afi rma o próprio organizador dessa coletânea na introdução (Santos, 2003).
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democracia um conceito em aberto, em constante desen-
volvimento, no qual as diversas práticas participativas pos-
suem um papel determinante. Essa limitação das possíveis 
interpretações de outras práticas democráticas em função 
do modelo hegemônico, que procura desqualifi cá-las ou 
não reconhecê-las, acaba por inviabilizar uma interpretação 
coerente dos diferentes processos pelos quais estes países 
passaram. 

Segundo Santos e Avritzer (2003), são dois os elemen-
tos que devem ser discutidos para pensarmos um modelo 
democrático participativo: o procedimentalismo e o papel 
dos movimentos societários na institucionalização da diver-
sidade cultural. A componente procedimental também está 
presente nestas experiências, assim como no modelo repre-
sentativo liberal. No entanto é importante ressaltar que 
há uma diferença determinante – não se trata apenas de 
solucionar, como fez Bobbio (1986), a questão da autoriza-
ção de governos através do procedimentalismo – limitando 
assim a própria defi nição da democracia – mas sim de reco-
nhecer que entre procedimentalismo e participação existe 
uma relação de complementaridade.

O segundo elemento fundamental para pensarmos este 
modelo participativo relaciona-se ao papel que os movimen-
tos societários devem cumprir no processo de institucionali-
zação da diversidade cultural. A nova ação política dos movi-
mentos sociais teria como objetivo a ampliação do político 
através da redefi nição das práticas societárias. Este processo 
só se tornaria possível com o reconhecimento da ampliação 
do espaço da política. A partir da colocação destas novas 
demandas, a institucionalização da diversidade cultural 
ocorreria em função de uma nova redefi nição da cidadania, 
de forma tal que esta pudesse abarcar aqueles que por moti-
vos distintos estivessem excluídos do sistema político. 

Para este modelo, a democracia é entendida como ‘‘uma 
gramática de organização da sociedade e da relação entre o 
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Estado e a sociedade’’ (Santos e Avritzer, 2003). A importân-
cia desta defi nição dá-se exatamente em função do fato de 
que as novas experiências participativas ocorreram em países 
que passaram por uma redemocratização, permitindo assim 
a própria redefi nição do seu signifi cado. Assim: 

“todos os casos de democracia estudados iniciam-se com 
uma tentativa de disputa pelo signifi cado de determinadas 
práticas políticas, por uma ampliação da gramática social 
e da incorporação de novos actores ou de novos temas na 
política” (Santos e Avritzer, 2003). 

O momento de refundação da democracia nos esta-
dos analisados na pesquisa de Santos têm tem em comum a 
possibilidade de redefi nição, através da via democrática, de 
uma identidade que havia lhes sido imposta pelos regimes 
autoritários ou coloniais a que estavam sujeitos. Somente um 
conceito de democracia que coloque a possibilidade de rede-
fi nição contínua do político permitirá o surgimento destas 
identidades subjugadas pelos colonialismos e autoritarismos. 

A participação política possui um papel fundamental 
neste processo de redescoberta das práticas societárias des-
ses países. É através dela que aqueles deixados à margem 
poderão ser incluídos dentro do processo democrático, 
colaborando na própria defi nição da comunidade em que 
estão inseridos. A democracia então é “um projeto de inclu-
são social e de inovação cultural que se coloca como ten-
tativa de instituição de uma nova soberania democrática” 
(Santos e Avritzer, 2003).

Uma outra formulação teórica que se desenvolve no 
Sul e que consideramos relevante é a de Dagnino (2002) 
e Dagnino, Olvera e Panfi chi (2006). Nesta proposta teóri-
ca, os autores procuram problematizar a discussão sobre a 
construção democrática a partir de três instrumentos analí-
ticos: primeiro, o reconhecimento da heterogeneidade da 
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sociedade civil e do Estado; segundo, o conceito de projetos 
políticos; e, por último, as trajetórias sociedade civil e socie-
dade política. 

O conceito de projetos políticos é relevante para esta pro-
posta teórica e designa “os conjuntos de crenças, interesses, 
concepções de mundo, representações do que deve ser a vida 
em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes 
sujeitos” (Dagnino, Olvera e Panfi chi, 2006, p. 38). É através 
deste conceito que os autores podem reforçar um elemento 
relevante para a discussão da ampliação democrática, que é 
o confl ito como componente inerente das relações políticas 
e sociais. Esta ênfase é fundamental para perceber as rela-
ções existentes primeiramente dentro da própria sociedade 
civil (entre seus diferentes atores), entre a sociedade civil e 
Estado, e dentro do próprio Estado (que também é perpas-
sado por diferentes interesses e percepções de mundo).

O projeto político neoliberal se consolidou no fi nal do 
século passado em países latino-americanos4. Este consenso 
liberal se desdobra em quatro consensos principais: o con-
senso econômico neoliberal, o consenso do Estado fraco, o 
consenso democrático liberal e o consenso do primado do 
direito e dos tribunais (Santos, 2002). O consenso econômi-
co neoliberal baseia-se em três pontos fundamentais: a libera-
lização dos mercados, a diminuição da intervenção estatal na 
economia e a sua submissão aos organismos internacionais de 
regulação econômica, tais como o FMI e o Banco Mundial. 
O consenso do Estado fraco sustentava uma idéia de reforma 
do Estado que tinha como principal motivo sua adequação 
aos ditames da economia de mercado, de forma a facilitar 
e garantir o bom funcionamento do capitalismo mundial, e 
não a busca pela democratização e seu aprofundamento atra-
vés de novos mecanismos de participação popular. O consen-

4 Cabe ressaltar que também alguns países africanos, como Moçambique e África do 
Sul, e países do Leste Europeu que faziam parte da assim chamada “cortina de fer-
ro” se apropriaram deste pacote social e civilizacional (Osório, 2003; Sader, 2003).



Boaventura de Sousa Santos: por uma nova gramática do político e do social

Lua Nova, São Paulo, 73: 45-58, 2008

56

so democrático liberal baseia-se numa concepção minimalis-
ta da democracia. Esta concepção, que restringe a participa-
ção ao seu mínimo, busca transformar os confl itos inerentes 
a qualquer sociedade plural em questões meramente tecno-
cráticas e gerenciais (Dagnino, Olvera e Panfi chi, 2006). O 
último elemento deste consenso é o primado do direito e 
dos tribunais. Trata-se da criação das condições necessárias 
para que a economia de mercado possa se desenvolver sem 
maiores percalços, através da garantia precípua da proprie-
dade privada e da previsibilidade e garantia dos contratos e 
normas legais que regem as transações econômicas.

O projeto político-participativo procura ampliar a 
noção da política, ao reconhecer uma heterogeneidade de 
atores, práticas e temas. O reconhecimento de novas práti-
cas políticas e a emergência de novas temáticas (já afi rma-
do por Santos e Avritzer, 2003) são um contraponto à pro-
posta neoliberal de limitação da noção da política, através 
da redução dos terrenos, sujeitos, temas e processos consi-
derados como constituidores da política (Dagnino, Olvera 
e Panfi chi, 2006, p. 58). Através da organização da socie-
dade civil novas práticas democráticas se desenvolveram, 
preponderantemente as formas de participação direta nos 
processos de articulação, deliberação e defi nição de estra-
tégias de ação.

Este processo de organização da sociedade civil levou 
a um fortalecimento e valorização da própria democracia, 
reforçando desta forma o seu caráter pedagógico5. A par-
ticipação no espaço público permite a aprendizagem da 
cidadania, construída paulatinamente através da partilha 
de experiências distintas no cotidiano.

Por último, a grande contribuição para a discussão de 
um projeto democrático participativo é a ênfase na disputa 

5 Elemento este já presente nas discussões dos teóricos da democracia participati-
va do Norte na década de 1970, tais como Pateman (1970) e Barber (1984).
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pela construção de um projeto político que venha a se tor-
nar hegemônico. O consenso liberal hegemônico (Santos, 
2002) nos levou ao dogma da falta de alternativas (Mouffe e  
Laclau, 1985), o que torna fundamental afi rmarmos que há 
uma disputa política, que existem outros projetos políticos 
mais participativos e, portanto, mais democráticos do que 
aqueles com uma visão minimalista da democracia. 
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DA FORMAÇÃO À FORMA. AINDA AS “IDÉIAS FORA 
DO LUGAR”

Bernardo Ricupero 

Uma das formulações mais atacadas, e mal compreendidas, 
da crítica da cultura brasileira é a das “idéias fora do lugar”. 
Sucintamente, Roberto Schwarz, ao discutir o liberalismo 
no Brasil do século XIX, nota que o que era originalmen-
te ideologia na Europa, converte-se, nos trópicos, quando 
muito, em ideologia de “segundo grau”.  

À primeira vista, a observação do crítico sobre o libe-
ralismo no Brasil oitocentista não é muito diferente da 
avaliação realizada pelos conservadores da época e autores 
posteriores, como Oliveira Vianna e Wanderley Guilherme 
dos Santos. Schwarz admite inclusive que sua interpretação 
parte de um “sentimento de despropósito” (Schwarz, 1999, 
p. 82) mais generalizado quanto à relação entre referên-
cias intelectuais estrangeiras e o ambiente social brasileiro. 
Mas enquanto os conservadores Oliveira Vianna e Wander-
ley Guilherme dos Santos vêem o problema no liberalismo 
– pretensamente utópico ou até vítima de uma espécie de 
“fetichismo institucional” – ele identifi ca o nó da questão 
na sociedade escravista brasileira do século XIX.  

Ou melhor, o liberalismo na Europa corresponderia 
às aparências, num contexto onde prevalecia o trabalho 
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livre e a igualdade perante a lei. Já no Brasil, onde o traba-
lho escravo era dominante e, conseqüentemente, relações 
materiais de força eram normais, a exploração se revelaria 
sem subterfúgios. Mas aqueles que não eram escravos se 
relacionariam, para além da força, por meio do favor e, des-
sa maneira, afi rmariam sua condição de homens livres.

Em outras palavras, ao passar a fazer parte das idéias e 
práticas que regulam as relações entre os homens livres, o 
liberalismo seria incorporado ao favor. Tornar-se-ia, conse-
qüentemente, uma ideologia de segundo grau. No entanto, 
a referência ao liberalismo no Brasil teria base real, até por-
que o país faz parte do capitalismo mundial. O mais com-
plicado é que seria justamente a escravidão, ao fornecer os 
braços exigidos pela lavoura, que garantiria um lugar para 
o país na divisão internacional do trabalho e, dessa manei-
ra, entre as nações ditas civilizadas. Isto é, a vinculação do 
Brasil com a ordem burguesa, do qual o liberalismo é parte 
importante, se daria, para dizer o menos, de maneira pouco 
civilizada.

Por outro lado, o liberalismo, ao se converter em ideolo-
gia de segundo grau, perderia seu caráter universalista, pas-
sando a defender interesses particularistas. Confi gurar-se-ia, 
assim, uma verdadeira “comédia ideológica”, em que, “com 
método, atribui-se independência à dependência, utilidade 
ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentes-
co, igualdade ao privilégio, etc.” (Schwarz, 1992, p. 18).

Os críticos de Schwarz argumentam, porém, que não 
faz sentido se falar em “idéias fora do lugar”. Mais especifi -
camente, defendem que, se certas idéias não fossem “fun-
cionais”, ou melhor, “adequadas” a determinada realidade 
social, não haveria como e por que perdurarem. Especial-
mente no que se refere ao liberalismo, lembram que a 
escravidão não é incompatível com essa doutrina, como já 
indicavam os escritos de alguns de seus principais teóricos, 
como John Locke, Adam Smith, Jean-Baptiste Say etc.
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A crítica mais conhecida da formulação das “idéias 
fora do lugar” é, provavelmente, a de Maria Sylvia de Car-
valho Franco, ironicamente, a principal inspiradora para 
que Schwarz preste atenção ao papel do favor na sociedade 
brasileira do século XIX. Não obstante, a autora de Homens 
livres na ordem escravocrata defende, contra o argumento da 
inadequação de idéias à realidade, que nela está implícita 
uma relação de exterioridade entre as primeiras, originárias 
do centro capitalista, e o ambiente social brasileiro. 

A partir daí, Carvalho Franco baseia sua crítica na vin-
culação, correta por sinal, da tese das “idéias fora do lugar” 
à teoria da dependência. Segundo ela, a caracterização que 
tal teoria faz da relação entre antigas metrópoles e colônias, 
os pólos centrais e periféricos do capitalismo, como de opo-
sição e até incompatibilidade – sugerindo-se, mesmo, que 
nas duas situações prevaleceriam diferentes modos de pro-
dução – inspiraria a formulação das “idéias fora do lugar”. 

Carvalho Franco, por sua vez, sustenta que centro e peri-
feria fariam parte do mesmo modo de produção, favorecendo 
momentos diferentes do processo de constituição e reprodu-
ção do capital. Os dois pólos, entretanto, carregariam “o con-
teúdo essencial – o lucro – que percorre todas as [...] deter-
minações” (Carvalho Franco, 1976, p. 62) do capitalismo.

Fica indicado, assim, que a autora equivale capitalismo à 
busca do lucro. Nessa postura, Carvalho Franco se aproxima 
de toda uma corrente de interpretação do Brasil, da Améri-
ca Latina e, de forma mais ampla, do capitalismo, também 
ela dependentista, mas com atitude diferente daquela mais 
próxima da tese das “idéias fora do lugar”. 

Contudo, identifi car o capitalismo com a persegui-
ção ao lucro talvez crie obstáculos à adequada percepção, 
como bem notaram alguns daqueles que melhor estuda-
ram o tema, do caráter peculiar desse modo de produção. 
Naquilo que mais nos interessa aqui, como originários de 
países que foram colônias e hoje são periféricos, perde-se 
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de vista a particularidade de nossa situação no capitalismo 
internacional. 

Até porque afi rmar que o Brasil está ligado ao capita-
lismo desde o início de sua história, tendo desempenhado 
importante papel na acumulação primitiva, não é a mesma 
coisa que dizer que a formação social brasileira é capitalista 
desde sempre. Ou melhor, caso não entendermos o capi-
talismo como simples busca do lucro, o que tornaria esse 
modo de produção bastante abstrato e, a rigor, nem mesmo 
um modo de produção específi co, mas como o predomínio 
de relações mercantis na esfera da produção, constataremos 
que o Brasil, a América Latina e, em geral, os países perifé-
ricos têm uma relação bastante difícil com o capitalismo.

Outra visão sobre a relação de idéias originalmente euro-
péias e a realidade brasileira é a fornecida por Carlos Nelson 
Coutinho e Alfredo Bosi, segundo os quais, entre os dois ele-
mentos da fórmula apareceriam, como uma espécie de fi ltro, 
os interesses das classes presentes na sociedade. No entanto, 
essa postura, como indica o próprio Schwarz, não inviabiliza 
o argumento das “idéias fora do lugar”, podendo, ao contrá-
rio, sofi sticá-lo (Coutinho, 1976; Bosi, 1992; Schwarz, 1999).

A sofi sticação se daria com o reconhecimento que se 
estabeleceria entre as idéias e a realidade mediação, repre-
sentada pelos interesses. Percebida a existência de fi ltra-
gens, seria difícil insistir numa atitude mecanicista diante 
da tese das “idéias fora do lugar”, já que se teria que admitir 
que nem todas as idéias poderiam agir livremente, ou ao 
menos, manter-se no ambiente social, mas apenas as que 
correspondessem a interesses efetivos. Por outro lado, não 
é porque se reconhece a presença de interesses de classe 
entre as idéias e o ambiente social que se deve imaginar que 
o sentimento de desconforto diante da realidade, presente 
pelo menos desde a independência, desapareça.

Mas voltemos a Schwarz. Como é bem sabido, o argu-
mento das “idéias fora do lugar” insere-se num conjunto de 



63

Bernardo Ricupero 

Lua Nova, São Paulo, 73: 59-69, 2007

trabalhos do crítico sobre Machado de Assis. O ensaio em 
questão serve para que se mobilize a matéria ideológica do 
qual são feitos os romances maduros de Machado. Mais espe-
cifi camente, a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, o 
antigo agregado de Iaiá Garcia teria assumido o ponto de vis-
ta dos senhores de escravo, indicando a “desfaçatez de classe” 
desse grupo social. Pode-se dizer que a “desfaçatez de classe” 
se refere precisamente à situação do grupo senhorial, como 
vimos, dependente da escravidão, mas que sente a necessida-
de de reproduzir boa parte das referências ideológicas euro-
péias, verdade que esvaziadas de seu conteúdo original.

Por outro lado, os romances de Machado de Assis, ao 
mesmo tempo em que incorporam uma dada realidade 
social, também fazem parte de um conjunto de trabalhos 
que pretendem criar a literatura brasileira. Os dois desen-
volvimentos são mesmo, até certo ponto, complementares. 
De início, é bastante comum, em literaturas em situação 
similar à brasileira, traduzir obras européias, ou então decal-
car, sem maiores cuidados, seus enredos num novo cená-
rio, feito, por exemplo, de palmeiras e papagaios (Moretti, 
2000; Schwarz, 1992). Mesmo quando isso não acontece e 
os romances desenrolam-se num ambiente urbano aparen-
temente similar ao europeu, falta veracidade às cortesãs, aos 
estudantes pobres e aos capitalistas que os povoam, até por-
que, aqui, cidades, cortesãs, estudantes pobres e capitalistas 
não são em nada parecidos com os do “Velho Mundo” (Sar-
miento, 1996, p. 151). 

É preciso, portanto, esperar para que as condições bra-
sileiras sejam internalizadas na nossa literatura, não mais 
como exotismo forçado e reprodução de fórmulas presti-
giosas, ou para falar como o próprio Machado de Assis, apa-
reça nas obras saídas da pena do autor brasileiro “certo sen-
timento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu 
país” (Machado de Assis, 1997, p. 894), que o aproxima de 
escritores naturais de qualquer parte. No autor em questão, 
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isso ocorreria quando encontra sua voz narrativa no senhor 
de escravos, que tenta se passar por civilizado. 

Mas para que Machado possa ter aparecido, antes, José 
de Alencar escreveu seus romances, para não falar de Joa-
quim Manuel de Macedo e mesmo de Antonio Gonçalves 
Teixeira de Sousa. Ou seja, a formação realiza-se mais ple-
namente quando é capaz de expressar-se na forma. Por uma 
via similar, Um mestre na periferia do capitalismo só foi possível 
porque antes apareceu Formação da literatura brasileira1. 

Sugerimos, assim, que “as idéias fora do lugar” mais do 
que expressarem um fato – a inadequação de certas referên-
cias intelectuais a um dado contexto social – indicam um pro-
cesso, de formação, que se completaria na forma, até porque, 
como já afi rmava o jovem Lukács em trabalho clássico sobre 
o tema, no momento que se passa a ter forma há “a concilia-
ção do exterior e do interior” (Lukács, 1974, p. 21)2. 

Nesse sentido, pode-se considerar que a forma não é 
social apenas por realizar a mediação entre escritor e leitor, 
mas por fornecer o próprio material com o qual o autor e o 
público lidam. Sua existência vai, portanto, além da consci-
ência, sendo possível até se falar em algo como uma forma 
objetiva, expressão de certas condições históricas e sociais. 

Por outro lado, a formação pode, também a partir de 
certas condições históricas e sociais, realizar-se ou não mais 
plenamente na forma. A tendência predominante é, mes-
mo, que ela não se complete inteiramente, até porque a for-
ma auto-sufi ciente é um caso limite. 

Schwarz indica, em outras palavras, que países periféri-
cos, como o Brasil, teriam que tomar emprestado de países 
centrais formas, como o romance, o sistema parlamentar, as 
normas jurídicas e tudo mais que os tornassem “civilizados” 
(Arantes, 1992; Palti, 2007). No entanto, suas condições 

1 Sobre a forma em Schwarz, ver Waizbort (2002).
2 Outro trabalho importante sobre o tema é Lukács (1976).
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sociais teriam pouco em comum com as que produziram 
originalmente essas formas, o que faria com que sofressem 
“torção”, tornando-se praticamente irreconhecíveis3.

Paradoxalmente, nessa “torção”, operada na periferia 
capitalista, se encontraria a verdade do centro capitalista. 
Até porque muito do que é encoberto no centro poderia 
ser revelado, sem maiores subterfúgios, na periferia. Já Marx 
notara que o grande mérito de E. G. Wakefi eld não teria sido 
“ter descoberto algo novo sobre as colônias, mas ter desco-
berto nas colônias a verdade sobre as condições capitalistas 
da metrópole” (Marx, 1982, p. 296), a escravidão sans phra-
se do novo mundo revelando o que seria realmente o traba-
lho livre, forma de escravidão disfarçada que prevalecia na 
metrópole. Tal situação ajudaria a explicar muitas das reali-
zações da literatura russa assim como as de um autor como 
Machado de Assis, “mestre na periferia do capitalismo”. 

Não deixa de ser sugestivo perceber que naquele que 
talvez tenha sido o primeiro país periférico, a Alemanha, 
apareceu um subgênero literário: o romance de formação. 
Em compensação, o romance como gênero teve grande 
difi culdade de se consolidar no país4. 

Há, além do mais, algumas interessantes diferenças 
entre os romances usuais e os romances de formação. Como 

3 A periferia capitalista não é, entretanto, homogênea. A experiência latino-ame-
ricana, em particular, é muito diferente da asiática e da africana. Ao passo que 
esses continentes possuem uma cultura distinta e que muitos consideram como 
superior às demais, somos o produto da expansão ultramarina européia. Assim, 
faz sentido para o indiano Partha Chatterjee afi rmar que “os resultados mais po-
derosos e criativos da imaginação nacionalista na Ásia e na África encontram-se 
não como identidade, mas como diferença em relação às formas de sociedade 
nacional propagadas pelo Ocidente moderno” (Chatterjee, 1993, p. 5). Por outro 
lado, é também factível para o mexicano Octavio Paz defender o oposto: “Nueva 
Espana no busca ni inventa: aplica y adapta. Todas sus creaciones, incluso la de su 
própio ser, son refl ejos de las españolas” (Paz, 2001, p. 111).
4 Como exemplo da difi culdade dos escritores alemães de escreverem romances, 
Bernard Lortholary lembra que Novalis e Tieck não chegaram a acabar os que 
tinham começado, enquanto Mórike e Keller publicaram versões sucessivas dos 
seus (Lortholary, 1999).
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nota Mikhail Bakhtin, na maior parte dos romances o herói 
se movimenta pelo espaço, pelo ambiente social, passando, 
por exemplo, de mendigo a rei, sem, contudo, se modifi car 
(Bakhtin, 1997).Isto é, sua situação se transforma, mas ele 
permanece o mesmo. Já o tema do romance de formação é 
a própria transformação do herói, que como que constrói a 
si mesmo e à sua personalidade.

Também não é mero acaso que num país com passado 
colonial, como o Brasil, a formação seja um tema recorren-
te para seus intelectuais. Assim, boa parte dos livros mais 
importantes sobre o país ostenta, como nota Paulo Arantes, 
a palavra formação em seu título (Arantes, 1997)5. 

Fazem parte desse quase gênero, livros como Formação do 
Brasil contemporâneo (1942), de Caio Prado Jr., Formação econômi-
ca do Brasil (1958), de Celso Furtado, Formação da literatura bra-
sileira (1959), de Antonio Candido, e Formação política do Brasil 
(1967), de Paula Beiguelman. Não menos interessante é notar 
que o subtítulo de Casa grande e senzala (1933), de Gilberto 
Freyre, indica que se discute a “formação da família patriarcal 
brasileira”, e o de Os donos de poder (1958), de Raymundo Fao-
ro, explicar que se trata da “formação do patronato político 
brasileiro”. Por fi m, o título de um livro como Raízes do Brasil 
(1936), de Sérgio Buarque de Holanda, não esconde que é a 
mesma ordem de preocupações que o inspira.

Percebe-se, a partir daí, que, se o problema dos roman-
ces de formação é a passagem da juventude para a vida adul-
ta, em boa parte dos livros sobre o Brasil que ostentam a 
palavra formação em seu título a preocupação é com o esta-
belecimento de um quadro social mais autônomo, nacio-
nal, que se contraporia à situação anterior, de subordina-
ção colonial. Isso pode inclusive ser expresso em domínios 
variados e de maneiras diferentes. Por exemplo, na criação 
de um sistema literário em que existam escritores, leitores e 

5 Ver, também, em Schwarz (1999), o texto “Os sete fôlegos de um livro”. 
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uma linguagem, tal como analisado por Antonio Candido. 
Ou, numa outra referência, “na emergência de um sistema 
cujo principal centro dinâmico é o mercado interno”, para 
falar como Celso Furtado (1991, p. 233).

No entanto, já nesses autores a diferença na análise é 
sensível. Uma coisa é falar em formação da literatura brasi-
leira e outra em formação econômica do Brasil. O primei-
ro processo é completado por volta do fi nal do século XIX, 
quando aparece o grande romancista brasileiro, Machado 
de Assis. A outra formação, a da economia brasileira, é, por 
sua vez, um processo truncado, isso se a construção não foi 
interrompida. 

Mais importante, a realização mais plena de um pro-
cesso de formação não pressupõe que outro se complete. 
Assim, a formação da literatura brasileira se completa em 
Machado não só devido ao estabelecimento de um sistema 
literário no período em que o autor é ativo, mas também, 
em grande parte, em razão da sua capacidade de internali-
zar na sua obra as condições de uma determinada socieda-
de, ironicamente, malformada6.

É possível, portanto, identifi car em Furtado, assim 
como em Prado Jr. e Buarque de Holanda, uma dimensão 
normativa, que se encontra ausente ou, ao menos, atenua-
da em Candido, que mais do que defender a formação da 
literatura brasileira, como fi zeram, no século XIX os críti-
cos românticos, quer descrever como esse processo se deu. 
Diversas ainda, mesmo que situadas em pólos opostos, são 
as posturas de Freyre e de Faoro. O primeiro, ao estudar a 
“formação da família patriarcal brasileira”, tem uma visão 
positiva do processo, ao passo que o segundo considera que 
a “formação do patronato político brasileiro” praticamen-
te nos faz prisioneiros do estamento burocrático, que pelo 
menos desde Dom João I usurparia a soberania.

6 Ver em Schwarz (1999), o texto “Os sete fôlegos de um livro”.
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Mas todas essas análises não deixam de apontar para 
uma certa tensão na relação entre forma e ambiente. Esse 
é também um dos pontos mais interessantes da formulação 
das “idéias fora do lugar”, que parece escapar aos seus crí-
ticos. Para além dos críticos, a noção de forma abre possi-
bilidades que estão bloqueadas para outros conceitos, com 
carga menos confl itiva. 

Mesmo quando bem utilizados, tendem a perder de 
vista a difícil relação entre referências intelectuais origi-
nalmente estrangeiras e a realidade social na qual atuam. 
Fica-se com a impressão de que, independente do ambien-
te social, é sempre possível recorrer a variadas referências 
intelectuais, ao passo que não deixa de ser indicado que a 
adequação das formas aos contextos em que são ativas é um 
processo difícil e não sempre realizado.

Esse parece ser particularmente o caso no momento 
atual, que poderia até nos sugerir que a referência à idéia 
de formação se tornou obsoleta. Isto é, se a possibilidade 
de não realização da formação sempre esteve implícita na 
literatura sobre o tema, isso parece ser particularmente o 
caso no Brasil de hoje. Além de tudo, essa situação se tor-
na também, cada vez mais, realidade nos países que sempre 
nos serviram de modelo, que, antes, nos pareciam tão bem 
formados. 

Por outro lado, por paradoxal que possa parecer, nossa 
má-formação talvez ganhe especial interesse, já que se gene-
raliza, ganha caráter mundial... 

Bernardo Ricupero
é professor do Departamento de Ciência Política da 
FFLCH/USP
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O HUMANISMO CRÍTICO DE EDWARD W. SAID
Marcos Costa Lima

A recepção no Brasil da obra de Edward W. Said (1935-2003), 
professor de literatura na Universidade de Columbia, é, salvo 
melhor aviso, recente. Em 1990, a editora Companhia das 
Letras publicou Orientalismo1, seu livro mais polêmico e, em 
1995, Cultura e imperialismo. Em seguida vieram seus ensaios 
Refl exões sobre o exílio e Paralelos e paradoxos, em 2003, conversas 
com o músico Daniel Beremboim, Representações do intelectual, 
em 2005, e, em 2007, Humanismo e crítica democrática. 

Também recente é minha aproximação com sua obra. 
Em 2003, realizando meu pós-doutorado em Paris, tive con-
tato com um artigo seu publicado na revista Carré Rouge 2, 
uma homenagem quando de seu falecimento. A curiosi-
dade aumentou após a leitura deste artigo, que tratava do 
confl ito Israel-Palestina e em particular do assassinato de 

1 O livro publicado em 1978 tornou-se um clássico dos estudos culturais pela arro-
jada tese que defende, ou seja, a de que o Oriente é uma invenção ocidental, que 
inferioriza as civilizações a leste da Europa, atribuindo-lhe características exóticas, 
estranhas, mitológicas. 
2 Carré Rouge, nº 26, outubro de 2003. Disponível em: http://carre-rouge.org. O 
texto, intitulado “Dignidade e solidariedade”, foi um dos últimos artigos publica-
dos em língua inglesa no Al-Ahram Weekly, tendo sido traduzido para o português 
por Maria de Jesus de Britto Leite, arquiteta e professora da UFPE.

“Todo documento de civilização é também um 
documento de barbárie” –

WALTER BENJAMIN (Said, 2007, p. 69).

Lua Nova, São Paulo, 73: 71-94, 2008
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Raquel Corrie, jovem norte-americana que prestava servi-
ços voluntários no International Solidarity Movement, uma 
ONG que organiza missões civis nos territórios ocupados 
e que perdeu a vida ao ajudar seres humanos sofridos em 
Gaza. Nesse texto, encontrei a defesa convicta da Palestina, 
a denúncia dos terrores praticados contra esse povo, mas, 
sobretudo, uma busca pela justiça, o rechaço fi rme do ter-
rorismo, o repúdio a uma solução militar. 

Dizia ele então que 

“nenhuma cultura ou civilização existe isolada das outras, 
nenhuma entende estes conceitos de individualidade e de 
iluminismo como sendo completamente exclusiva. E nenhuma 
existe sem os atributos humanos fundamentais que são a 
comunidade, o amor, a valorização da vida e de todo o resto”.

Em um mundo tão fragmentado como o nosso, tão dila-
cerado, tão exposto à intransigência e à violência, as palavras 
de Said beiravam a ingenuidade. Mas a força de seu pensa-
mento está justamente numa refl exão que é, a uma só vez, 
densa, erudita e analítica, mas também corajosa. Coragem de 
expor suas idéias, de optar pelo lado mais frágil e pelos que 
sofrem privação, de afrontar a sociedade norte-americana 
que é também a sua e, mais do que chamar-lhe à razão, apon-
tar suas iniqüidades. A partir daí, passei a ler os seus ensaios 
sobre literatura, pois alguns dos seus autores prediletos eram 
também os meus, a exemplo de Joseph Conrad, Flaubert, 
Dickens, Sartre, entre tantos outros, tudo isso associado a uma 
larga bagagem analítica de teóricos da fi lologia, como Eric Auer-
bach e Leo Spitzer; mas também de Gramsci, Adorno e Walter 
Benjamin; Luckács; Foucault, Raymond Williams e Bourdieu, 
uma formidável galeria. Para fechar o repertório, em si muito 
atrativo, uma prosa agradável, uma erudição aguçada aliadas 
a uma capacidade crítica inovadora. À medida que fazia as 
leituras, digamos, marginais ou complementares, o interesse 
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aumentou e cheguei, portanto, ao núcleo do seu pensamen-
to, exposto em Orientalismo e Cultura e imperialismo.

Esta breve introdução, portanto, é mais para dizer que 
este é um trabalho preliminar, uma primeira aproximação 
analítica da obra de Edward W. Said. Mais, ainda, tem a 
intenção de trazer, para o contexto da política internacio-
nal comparada, a contribuição teórica de uma análise da 
literatura européia e norte-americana comparada, eminen-
temente política e, ao mesmo tempo, fortemente literária.

Said queria destacar o papel central do pensamento 
imperialista na cultura ocidental moderna e se perguntava 
por que a centralidade dessa visão imperial que foi registra-
da e apoiada pela cultura que a produziu, em certa medida, 
a ocultou. Ele considerava que, para entender as preocupa-
ções imperiais, que foram constitutivas do Ocidente moderno, 
deve-se avaliar essa cultura tanto do ponto de vista da apologia 
quanto do ponto de vista da resistência antiimperialista, em 
geral silenciada na obra dos grandes autores ocidentais. A este 
instrumento analítico Said (1995) denomina de “leitura em 
contraponto”. E, como ele mesmo afi rmou, “no encerramento 
do século XIX, com a disputa pela África, a consolidação da 
união imperial francesa, a anexação americana das Filipinas 
e o domínio inglês no subcontinente indiano, em seu auge, o 
império era uma preocupação universal”. Ao mesmo tempo 
asseverava: “Os grandes praticantes da crítica [literária] sim-
plesmente ignoram o imperialismo” (Said, 1995, p. 102).

Autores, como Jane Austen, Camus, Kipling, escreveram 
para um público ocidental, mesmo quando tratavam e narra-
vam personagens, lugares, situações que se referiam ou utiliza-
vam territórios ultramarinos dominados por europeus. Mas, ao 
mesmo tempo, Said nos dizia que esses povos colonizados não-
europeus “não aceitavam indiferentes a autoridade projetada 
sobre eles, nem o silêncio geral que cercava sua presença, sob 
formas mais ou menos atenuadas”. Said (1995) conclui afi rma-
tivamente como se defi nisse seu método e suas intenções: 
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“Devemos, pois, ler os grandes textos canônicos, e talvez também 
todo arquivo da cultura européia e americana pré-moderna, 
esforçando-nos por extrair, entender, enfatizar e dar voz ao que 
está calado, ou marginalmente presente ou ideologicamente 
representado em tais obras” (Said, 1995, p. 104).

Said tem muito de Bourdieu (1989) na forma de pensar, 
na forma de estruturar a análise, sobretudo na compreen-
são de que há uma economia do simbólico que é irredutível 
à economia (em sentido restrito) e que as lutas simbólicas 
têm fundamentos e efeitos econômicos.

Para além de uma reatualização do conceito de imperia-
lismo, central na obra de Said, cinco outros temas tratados 
ao longo da sua obra interessam diretamente ao campo da 
Política Internacional Comparada, alguns dos quais serão 
desenvolvidos no desenrolar deste trabalho: o primeiro é o 
presente poder hegemônico exercido pelo governo dos Esta-
dos Unidos3 ao longo do século XX e início do XXI, que nos 
interpela para além da pretensão imperial exercida por aque-
le país, sobre as possibilidades de uma multipolaridade entre 
nações, dos desafi os de uma interdependência transnacional, 
enfi m, da construção de uma ordem mundial efetivamente 
democrática. A questão central aqui é, portanto, a demo-
cracia. O segundo tema é a questão nacional que, embora 
entendida como momento nativista e necessário em resposta 
ao processo colonial, passa pelo crivo da crítica, em que auto-
res como C. L. R. James, Frantz Fanon, Noam Chomsky, entre 
outros, são invocados no sentido de apontar os riscos de uma 
consciência nacional despreparada ou ainda desvirtuada 
após as lutas de independência e libertação. Mas também as 
relações Norte-Sul, reapresentações das velhas desigualdades 

3 Em particular, tratar da força das idéias emitidas a partir dos Estados Unidos, do 
culto da especialidade e do profi ssionalismo, hegemônico no discurso cultural desse 
país e que termina por contaminar a produção das ciências humanas na vida ameri-
cana, estabelecendo cânones de validade universal ou paradigmas impositivos.
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imperiais e persistência do “antigo regime”. Neste contexto, 
Said introduz um argumento de Noam Chomsky, de 1982, 
que ainda hoje traduz uma inquietante realidade mundial:

“[O confl ito] Norte-Sul não se aplacará, e novas formas de 
dominação terão de ser triadas para assegurar aos segmentos 
privilegiados da sociedade industrial a preservação de um 
controle substancial dos recursos mundiais humanos e 
materiais, e dos lucros desproporcionais derivados desse 
controle. Assim, não surpreende que a reconstituição da 
ideologia nos Estados Unidos encontre eco em todo mundo 
industrial. [...] Mas é absolutamente indispensável para o 
sistema ideológico ocidental que se estabeleça um enorme 
fosso entre o Ocidente civilizado, com seu tradicional 
compromisso com a dignidade humana, a liberdade e 
a autodeterminação, e a brutalidade bárbara daqueles 
que, por alguma razão – talvez genes defeituosos –, não 
conseguem apreciar a profundidade desse compromisso 
histórico, tão bem revelado pelas guerras americanas na 
Ásia, por exemplo” (apud Said, 1995, p. 351).

O terceiro tema, mas não menos importante, diz res-
peito a toda a sua luta pela causa palestina, tensionada pelo 
fato de ser um americano-árabe, vivendo nos dois mundos, 
revoltado contra os estereótipos à cultura árabe nos Esta-
dos Unidos, durante e após a Guerra do Golfo; de que os 
árabes só entendem a força; de que a brutalidade e a vio-
lência lhes são inerentes e fazem parte da cultura árabe; de 
que o islamismo é uma religião intolerante, segregacionista 
e medieval, fanática, cruel, contra as mulheres. A força da 
análise de Said está justamente na busca de um paradigma 
outro, inovador para a pesquisa humanista, capaz de des-
mistifi car as construções culturais. Ao entender e criticar 
o hegemon, não poupa os descaminhos políticos no mundo 
árabe, sobretudo de suas elites: 
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“a atmosfera generalizada de mediocridade e corrupção que 
paira sobre essa região desmedidamente rica, magnifi camente 
dotada em termos históricos e culturais, e amplamente 
abençoada com talentos individuais, constitui um enorme 
enigma, uma imensa decepção” (Said, 1995, p. 370). 

E conclui:

“A democracia em qualquer sentido real do termo não 
se encontra em parte alguma do Oriente Médio ainda 
‘nacionalista’: que são as oligarquias privilegiadas ou 
grupos étnicos privilegiados. A grande massa do povo 
permanece esmagada sob ditaduras ou governos infl exíveis, 
impopulares. Mas, a idéia de que os Estados Unidos sejam 
um virtuoso inocente nesse terrível estado de coisas é 
inaceitável [...]” (Said, 1995, p. 370).

O repertório de incongruências e preconceitos a respei-
to da civilização árabe-muçulmana está também vinculado à 
ignorância ocidental sobre esta cultura, sobre suas contribui-
ções, bem como por um trabalho de negação feito, sistemati-
camente, no século XIX por pensadores europeus, a exemplo 
de Ernest Renan, que faziam com que a contribuição destes 
povos só aparecesse furtivamente nas histórias gerais das civili-
zações e, no melhor dos casos, como uma simples transmissão 
entre a Grécia e a Europa do Renascimento (Djebar, 2001).

Em quarto lugar, a importância de Said em trazer e dar 
visibilidade à inestimável contribuição intelectual periféri-
ca de autores como Eqbal Ahmad (paquistanês), Ngugi Wa 
Thongo (queniano), Ali Shariat (iraniano), Wole Soyinka 
(nigeriano), Tayeb Salih (sudanês), C. L. R. James (de Tri-
nidad-Tobago), George Antonius (libanês), Faiz Ahmada 
Faiz (paquistanês), José Martí (cubano), Partha Chatterjee 
(indiano), Ranajit Guha (indiano), Aimé Césaire (marti-
niquenho), Dereck Walcott (caribenho), muito embora a 
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literatura sul-americana e a brasileira, em particular, este-
jam ausentes deste universo do qual, sem dúvida, poderiam 
fazer parte Machado de Assis, Lima Barreto, Joaquim Nabu-
co, Antonio Candido, entre tantos outros. 

Finalmente, a fi gura do exílio, tanto intelectual quan-
to aquela que tem sua encarnação atual no migrante, nas 
migrações internacionais que têm sido um tema que cresce 
em importância, em razão de tantas diásporas produzidas 
na contemporaneidade, frutos da violência, das guerras, da 
incompetência e intransigência de elites nacionais.

Imperialismo e cultura
Este livro é uma ampliação da argumentação desenvolvida em 
Orientalismo, tentando aprofundar o modelo mais geral de 
relações entre o Ocidente metropolitano moderno e seus ter-
ritórios de ultramar, pela via dos estudos e discursos europeus 
sobre a Índia, a África, Extremo Oriente e Caribe, “[...] na 
tentativa geral de dominar povos e terras distantes, e portanto 
relacionados com as descrições orientalistas do mundo islâmi-
co [...]” (Said, 2005, p. 11). Said quer aprofundar a relação 
geral entre cultura e império. As fi guras retóricas que desvela 
são muitas, os estereótipos construídos do “espírito” do colo-
nizado, transformando-os em bárbaros, primitivos, irresponsá-
veis, selvagens, necessitando, portanto, de disciplina, quando 
não de açoite, justifi cam assim a “tarefa” européia de “levar a 
civilização até lá”, pois do contrário só a entenderiam através 
da força ou da violência (Lévi-Strauss, 1951).

Said parte de um conceito de cultura abrangente, aque-
le que designa as artes da descrição, comunicação e repre-
sentação, com relativa autonomia dos campos econômico, 
político e social e que, não raro, existe sob a forma estética. 
Isto inclui tanto o saber popular quanto o conhecimento 
especializado de disciplinas como Etnografi a, Historiogra-
fi a, Filologia, Sociologia e História Literária. Para ele, a nar-
rativa é crucial, tendo como tese básica a idéia de que as his-
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tórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores e 
os romancistas acerca de regiões estranhas do mundo, mas 
que, ao mesmo tempo, elas se tornam um método utiliza-
do pelos povos colonizados para afi rmar sua identidade e a 
existência de uma história própria (Said, 2005, p. 13).

Assim, tanto o poder de narrar quanto o de bloquear ou 
de impedir a formação de novas narrativas é relevante para o 
estudo da cultura e do imperialismo. Por outro lado, Said afi r-
ma, a partir de Matthew Arnold, que a cultura é um conceito 
que inclui um elemento de elevação e refi namento, o que de 
melhor produz uma sociedade no saber e no pensamento e, 
de forma derivada, entendida como um elemento mitigador, 
excluindo os efeitos danosos ou perversos da vida moderna e 
agressiva. A cultura acaba associada à nação ou ao Estado, a 
um nós, gerando identidade, via os clássicos nacionais:

“O problema com essa idéia de cultura é que ela faz com 
que a pessoa não só venere sua cultura, mas também a veja 
como divorciada, pois transcendente, do mundo cotidiano. 
[...] Uma das difíceis verdades que descobri trabalhando 
neste livro é que pouquíssimos, dentre os artistas ingleses 
ou franceses que admiro, questionaram a noção de ‘raça 
submissa’ ou ‘inferior’, tão evidente entre funcionários que 
colocavam essas idéias em prática, ao governarem a Índia ou 
a Argélia” (Said, 2005, p. 14).

Ao analisar Nostromo, de Joseph Conrad (um dos auto-
res mais admirados por Said), que se passa numa república 
da América Central dominada por interesses externos, mas 
ao mesmo tempo diferente de suas usuais obras na Índia 
e na África coloniais, Said mostra como o autor antevê a 
incontrolável insatisfação e os “desmandos” das repúblicas 
latino-americanas. Conrad cita Bolívar, que entendia que 
governá-las era igual a arar no oceano, e ao mesmo tempo 
desvela, na conversa entre dois personagens – o fi nancista 
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de São Francisco e o proprietário inglês da mina de São 
Tomé – o sentido da empreitada “imperial”:

“Podemos sentar e olhar. Claro, algum dia interviremos. 
Estamos fadados a isso. Mas não há pressa. [...] estaremos 
ditando as regras para tudo – indústria, comércio, leis, 
jornalismo, arte, política e religião, do Cabo Horn até 
Surith’s Sound, e também mais adiante, se algo que valer a 
pena surgir no pólo Norte [...] Conduziremos os negócios 
do mundo, quer ele goste ou não. O mundo não pode evitá-
lo – e nem nós, imagino eu”.

Seja em Nostromo ou em Heart of darkness, para Conrad a 
própria imagem das trevas está associada à imagem revertida 
do eurocentrismo como luz, a um projeto civilizador. Ele não 
podia admitir que os nativos pudessem ser livres da dominação 
européia e esta compreensão está associada ao personagem 
Kurtz quando, em momento de fúria e loucura, ordena: “exter-
minem todos os bárbaros!”. É o próprio Said quem conclui:

“Portanto, não é paradoxal que Conrad fosse imperialista 
e antiimperialista: progressista quando se tratava de 
apresentar com destemor e pessimismo a corrupção 
autoconfi rmadora e autoenganosa do domínio ultramarino; 
profundamente reacionário quando se tratava de conceder 
que a África ou a América do Sul pudessem algum dia 
ter uma história ou uma cultura independentes, que os 
imperialistas abalaram violentamente, mas pela qual foram, 
afi nal, derrotados” (Said, 2005, p. 19).

A atualização desta interpretação com o modus operan-
di dos Estados Unidos é imediata, sobretudo ao manter o 
refrão de reivindicar e tornar-se o guardião da democracia 
no mundo, e a todo custo. A destruição que se perpetuou 
no Vietnã, no passado, e hoje, no Iraque, é exemplar.



80

O humanismo crítico de Edward W. Said

Lua Nova, São Paulo, 73: 71-94, 2008

A densa refl exão de Said sobre o imperialismo atualiza 
o termo. Para ele, o século XIX foi o apogeu da ascensão do 
Ocidente, estabelecendo esta geografi a: em 1800, as potên-
cias ocidentais detinham 35% da superfície do globo e, em 
1878, essa proporção chegou a 67%. Em 1914, a Europa deti-
nha 85% do mundo sob a forma de colônias, protetorados 
etc. Depois de 1945, com o desmantelamento das estruturas 
coloniais, essa “Era do Império” chega ao fi m, mas, ao mesmo 
tempo, como Said afi rma, a luta pela geografi a não se “res-
tringe a soldados e canhões” (Said, 2005, p. 38). Ela abrange 
também idéias, formas, imagens e representações, e continua 
a exercer uma infl uência considerável no presente.

A defi nição de Imperialismo dada por Said é aquela 
que designa 

“a prática, a teoria e as atitudes de um centro metropolitano 
dominante governando um território distante; o 
‘colonialismo’, quase sempre uma conseqüência do 
imperialismo, é a implantação de colônias em territórios 
distantes” (Said, 2005, p. 40). 

Nenhum deles é simples ato de acumulação e aquisição: 

“ambos são sustentados e talvez impelidos por potentes 
formações ideológicas que incluem a noção de que certos 
territórios e povos precisam e imploram pela dominação 
[...]” (Said, 2005, p. 40).

Esta presença visceral do Imperialismo se faz manifesta 
em Said quando está a comentar a obra de seu colega india-
no, Salman Rushdie: 

“Posso entender muito bem a raiva que alimentou o 
raciocínio de Rushdie, pois, como ele, sinto-me excluído por 
um consenso ocidental predominante, que veio a encarar 
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o Terceiro Mundo como um território estorvo, um lugar 
inferior em termos políticos e culturais” (Said, 2005, p. 61). 

Ao tratar especifi camente do seu campo de estudo, a litera-
tura comparada, Said admite que ela surgiu no auge do Imperia-
lismo europeu e, portanto, estaria inegavelmente ligada a ele. 

O principal traço desse estilo literário é a própria erudi-
ção, a começar por Erich Auerbach e Leo Spitzer, grandes 
comparatistas alemães que fugiram para os Estados Unidos 
por conta do nazismo. Said partia da tradição européia e 
da norte-americana nesse campo, que carregava consigo a 
crença de que a humanidade se constituía em uma totali-
dade maravilhosa, cujo progresso podia ser estudado como 
um todo, mas também como uma experiência secular e não 
como algo transcendente. O homem fazia a história e o ilu-
minismo era a manifestação dessa história.

Por maior que tenha sido a admiração que Said cul-
tivou, sobretudo por Auerbach, o fato não o impediu de 
entender que essa concepção da cultura humana se tornou 
corrente na Europa e nos Estados Unidos de 1745 e 1945 e 
esteve relacionada à ascensão do nacionalismo no mesmo 
período. Ao mesmo tempo, entendeu que, ao celebrarem a 
humanidade e a cultura, estavam celebrando idéias e valo-
res de suas próprias culturas, distintas, portanto, daquelas 
do Oriente, da África ou da América Latina (Said, 2005, p. 
79). Portanto, um universalismo muito restrito e particular.

Tratando da criação do primeiro departamento ameri-
cano de literatura comparada, que data de 1891, na Univer-
sidade de Columbia, Said nos diz que o trabalho oriundo 
deste centro acadêmico 

“trazia consigo a idéia de que a Europa e os Estados Unidos, 
juntos, constituíam o centro do mundo, não meramente 
devido às suas posições políticas, mas também porque suas 
literaturas eram as mais dignas de estudo” (Said, 2005, p. 82).
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Em 1950, com os progressos realizados pela Revolução 
Russa na disputa espacial, nos fala Said sobre a criação do 
National Defense Educational Act, que transformou o estudo 
das línguas estrangeiras e da literatura comparada em cam-
pos diretamente relacionados à Segurança Nacional.

Em plena Guerra Fria, o etnocentrismo ganha terre-
no. Said estabelece inclusive uma interessante ilação entre 
a relação geografi a-literatura, cuja visão de uma “literatura 
mundial” passa a coincidir com o que tinha sido enunciado 
pelos teóricos da geografi a colonial, a exemplo de Mackin-
der, Lucien Fevre, entre outros. Aparece entre aqueles teó-
ricos uma avaliação do sistema mundial metropolicêntrico e 
imperial em que, para além da história, o espaço geográfi co 
colabora para produzir um “império mundial” comandado 
pela Europa. O mapa imperial autorizava de fato a visão cul-
tural. Por isso Said sintetizava que 

“os discursos universalizantes da Europa e Estados Unidos 
modernos, sem nenhuma exceção signifi cativa, pressupõem 
o silêncio, voluntário ou não, do mundo não-europeu. Há 
incorporação; há inclusão; há domínio direto; há coerção. 
Mas muito raramente admite-se que o povo colonizado deve 
ser ouvido e suas idéias conhecidas” (Said, 2005, p. 86).

Said chama a atenção para o fato de que os Estados Uni-
dos substituíram os grandes impérios anteriores, sendo a força 
econômica e militar no mundo contemporâneo, e dominam 
a América Latina, boa parte do Oriente Médio, África e Ásia; 
mas também assinala o fato de que se vivemos em um mundo 
para além do mercado, mas de representações, a cultura não 
pode estar dissociada desta realidade. Desvincular a esfera cul-
tural do contexto político é um falseamento, é querer enten-
der a cultura como impermeável ao poder, como se as repre-
sentações pudessem ser tratadas como imagens apolíticas.

Finalmente, no último capítulo de Cultura e imperialismo, 
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ele trata da ascendência americana após a Segunda Guerra 
Mundial.

Humanismo e crítica democrática
Este livro, que se compõe de cinco capítulos, foi apresen-
tado, a princípio, como um conjunto de conferências na 
Universidade de Columbia, em janeiro de 2000, e ampliado 
em 2002. A data é signifi cativa, pois no intervalo aconteceu 
a tragédia do 11 de setembro de 2001, que alterou substan-
tivamente a esfera política nos EUA e no restante do globo.

Seu ponto de partida é o Curso de Humanidades em sua 
universidade, que se inicia em 1937, um programa de quatro 
horas semanais e duração de um ano, que introduz e familia-
riza os estudantes em Homero, Heródoto, Ésquilo, Eurípides, 
Platão e Aristóteles, a Bíblia, Virgílio, Dante, Santo Agostinho, 
Shakespeare, Cervantes e Dostoievski. O objetivo central de 
Said era reexaminar a relevância do Humanismo ao se entrar 
em um novo milênio. Era buscar compreender o alcance 
viável do Humanismo como prática persistente e não como 
patrimônio, mais sobre o que tem sido e é, do que uma mera 
lista de atributos desejáveis que defi nissem um humanista.

Essa necessidade de discutir o signifi cado atual do 
Humanismo interessa, quando sabemos que o termo per-
deu substantividade, ganhou foros de tradição e de conser-
vadorismo, de elitismo; quando tantas palavras no discurso 
corrente têm o termo humano (sugerindo humanista ou 
humanitário) em seu núcleo; quando ao mesmo tempo o 
bombardeio da Iugoslávia pela OTAN em 1999 foi descrito 
como uma “intervenção humanitária” (Said, 2007a, p. 25).

Como diz Said, desde o dia “11 de setembro” o terror 
e o terrorista têm sido introduzidos na consciência públi-
ca norte-americana com uma insistência espantosa. A ênfa-
se tem sido reforçar a distinção entre o “nosso bem” e o 
“deles”, na qual os cidadãos estadunidenses representariam 
a cultura humanitária e “eles”, a violência e o ódio. Uns, civi-
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lizados; “eles”, a barbárie. Aí também está presente a crítica 
a Samuel Huntington (como também em outras obras suas 
-- Said, 2003), sobretudo pela abordagem redutora, vaga e 
reducionista presente em Choque de civilizações e a  reconstru-
ção da ordem mundial (Huntington, 1997).

Said não ignora o advento e a infl uência, nos anos 1960 
e 1970, da teoria francesa sobre os departamentos de huma-
nidades das universidades norte-americanas que, sobretudo 
após a Guerra do Vietnã e o Maio de 1968, praticamente 
destrói criticamente o humanismo tradicional, através dos 
pensamentos estruturalista e pós-estruturalista, que profes-
savam a morte do homem e a preeminência dos sistemas 
anti-humanistas, presentes nas obras de Lévi-Strauss (Pen-
samento selvagem) e de Michel Foucault (Arqueologia das ciên-
cias humanas4), e onde as vozes de Rousseau e de Nietzsche 
ecoam forte, onde o bom selvagem e o louco são as fi guras que 
refratam as fragilidades da razão.

Foucault, em entrevista que deu em 1966, falava da rup-
tura com Sartre e sua escola, que se situa no momento em 
que Lévi-Strauss e Lacan mostraram que o “sentido” não era 
mais que um efeito de superfície, uma reverberação, 

“e aquilo que nos atravessava profundamente, o que estava 
antes de nós, o que nos sustentava no tempo e no espaço era 
o sistema”. [...] “Antes de toda a existência humana, antes de 
todo o pensamento humano, haveria já um saber, um sistema, 
que nós redescobrimos [...]” (Foucault, 1974, pp. 29-36). 

Para Foucault, a herança mais pesada que tínhamos rece-
bido do século XIX fora o Humanismo e, para ele, era tempo 
de nos desembaraçarmos: 

4 Arqueologia que Sartre, generalizando a crítica ao estruturalismo, afi rmou ser ir-
racional, por propor a eliminação da História e optar pela pura descontinuidade. 
Nessa disputa, Foucault argumentava, contra o existencialismo sartriano, que não 
é o sujeito que pensa, mas sim o Sistema, por ele.
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“O humanismo foi uma maneira de resolvermos em termos 
de moral, de valores, de reconciliação, problemas que 
não se podiam resolver de modo algum. Conhece a frase 
de Marx? A humanidade só formula problemas que pode 
resolver. Eu creio que se pode dizer: o humanismo fi nge 
resolver problemas que não pode formular” (Foucault, 
1974, pp. 29-36).

 A posição adotada por Edward Said não é, portanto, 
ingênua, ainda mais quando utiliza o trabalho de Foucault 
para reforçar a sua elaboração teórica:

“Michel Foucault e Thomas Kuhn prestaram um serviço 
considerável lembrando-nos nas suas obras que, de forma 
consciente ou não, os paradigmas e epistemes têm um 
domínio perfeito sobre as áreas do pensamento e expressão, 
um domínio que infl ecte, se não modela, a natureza do 
pronunciamento individual. Os mecanismos implicados 
na preservação do conhecimento em arquivos, as regras 
que regem a formação dos conceitos, o vocabulário das 
linguagens expressivas, os vários sistemas de disseminação, 
tudo isso entra em alguma medida na mente humana e a 
infl uencia, de modo que já não podemos dizer com absoluta 
confi ança onde termina a individualidade e onde começa o 
domínio público” (Said, 2007a, pp. 64-65).

Ao aceitar a contribuição de Foucault, não deixa de acre-
ditar que seja possível ser crítico ao Humanismo em nome do 
Humanismo e que, por exemplo, escolado nos seus abusos 
pela experiência do eurocentrismo e do império, se poderia 
dar forma a um tipo diferente de Humanismo que fosse cos-
mopolita, capaz de apreender as grandes lições do passado. 
Isso, na medida em que esse Humanismo seja uma prática 
contra as idéias prontas e os clichês, que seja um meio de 
resistência à linguagem sem refl exão. Tomando o exemplo 
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recente da luta sul-africana contra o apartheid, nos diz que “as 
pessoas em todo o mundo podem ser, e o são, movidas por 
ideais de justiça e igualdade” (Said, 2007a, p. 29).

Said quer garantir o sentido, a afi rmação do sujeito, a 
sua opção e possibilidade de compreensão, quando entende 
Humanismo como noção secular de que o mundo histórico é 
feito por homens e mulheres e não por Deus, e que pode ser 
compreendido racionalmente segundo o princípio estabeleci-
do pelo fi lósofo Vico que, em sua Ciência Nova, dizia poder-
mos conhecer as coisas segundo o modo como foram feitas.

Nos Estados Unidos, sobretudo após a Guerra do Viet-
nã, as humanidades caíram em descrédito, mas o Humanis-
mo tornara-se conservador e elitista e abandonara o proces-
so de criação da história, de mudá-la. A expressão literária 
e acadêmica desse conservantismo e arrogância foi Allan 
Bloom, que ganhou projeção ao se tornar um best-seller com 
O declínio da cultura ocidental. Justamente na contracorrente 
de Said, que compreendia o Humanismo como democráti-
co, como aberto a todas as classes e formações, e como um 
processo de incessante descoberta, autocrítica e liberação.

Um tema que esteve sempre presente nas refl exões de 
Said foi o nacionalismo5. Para o autor de Beginnings (Said, 
1975), a história de todas as culturas é a história dos emprésti-
mos culturais. As culturas são, portanto, permeáveis. O assunto 
é tratado de forma contundente em “Resistência e oposição” 
e de forma dialética em Cultura e imperialismo. Mas também 
em Humanismo e crítica democrática (Said, 2007a, p. 73) o inte-
lectual palestino aponta para os danos e exemplos históricos 
negativos, devastação e sofrimento humano provocados pelo 

5 Aijaz Ahmad, numa chave marxista ortodoxa, embora qualifi cada, acusa Said 
de transformar a controvérsia a respeito da descolonização em um mero assunto 
literário e, pior, de estabelecer uma crítica cultural em convergência com o mer-
cado mundial, por entender que Said pretende se livrar, e aos seus leitores, de 
identidades de classe, nação e gênero (Ahmad, 2002, pp. 109-165). Sem dúvida, 
uma leitura que faz tábula rasa do essencial da obra de Edward Said.
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nacionalismo, pelo entusiasmo religioso e pelo pensamento identitá-
rio, este último trabalhado, sobretudo na obra de Adorno.

Os três elementos se opõem ao pluralismo cultural. Em 
relação exclusiva aos Estados Unidos, o nacionalismo dá ori-
gem ao excepcionalismo e à paranóia do antiamericanismo 
presentes na cultura desse país que, segundo ele, desfi gura a 
sua história, reforçando narrativas belicosas e criando cons-
tantemente inimigos poderosos e ameaçadores, ao mesmo 
tempo em que cristaliza uma concepção de superioridade 
natural, estimulando políticas de intervencionismo arro-
gante em todo o mundo. Essa expressão do nacional leva a 
uma compreensão mais abrangente do que talvez Bourdieu 
intitulasse de economia simbólica nacional ou de represen-
tação coletiva do nacional: “Somos ainda herdeiros desse 
estilo segundo o qual o indivíduo é defi nido pela nação, 
a qual, por sua vez, extrai sua autoridade de uma tradição 
supostamente contínua” (Said, 2005, p. 27).

Said é de fato um internacionalista. Esse imprint é herança 
forte de Eric Auerbach, a quem atribui ter produzido em Mime-
sis “a maior e mais infl uente obra humanista-literária do último 
meio-século6” (Said, 2007a, p. 111). E o nosso autor aprecia 
citar reiterada vezes a frase do fi lólogo alemão na qual este afi r-
ma que “o nosso lar fi lológico é o mundo, não a nação ou mes-
mo o escritor individualmente” (Ahmad, 2002, p. 162).

Ao mesmo tempo, o professor de Columbia não quer ser 
identifi cado, ou mal interpretado, como defensor de uma 
posição antinacionalista. Para ele, é fato histórico que a res-
tauração da comunidade, a afi rmação da identidade, o surgi-
mento de novas práticas culturais tenham consolidado, nas 
regiões oprimidas, movimentos de superação da alienação e 

6 Cf. ainda a crítica próxima à antipatia de Ahmad (2002, p.113), quando estabelece 
uma quase transferência freudiana entre Said e Auerbach, na medida em que Auerbach 
é o emblema da retidão erudita, uma fi gura solitária defendendo o valor humanista 
em meio ao holocausto, um estudioso no melhor dos sentidos, quando Said seria o pa-
lestino sem Estado, vivendo em um quase exílio a sua ambiciosa obra o Orientalismo. 
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assim pudesse avançar a luta contra a dominação e a explo-
ração ocidental em todos os quadrantes do planeta: “opor-se 
a isto tem tanto resultado quanto se opor à descoberta da 
gravidade por Newton” (Said, 2005, p. 276). Mas, ao mesmo 
tempo, esse nacionalismo não pode ser acrítico, não pode ser 
ufanista, não pode ser caracterizado como uma etapa fi nal 
que substitui um déspota ocidental por um local: “Não se 
deve esquecer a crítica fi rme do nacionalismo, derivada dos 
vários teóricos da libertação que abordei, pois não podemos 
nos condenar a repetir a experiência imperial” (Said, 2005, 
p. 405). Essa interpretação o conduz a estabelecer uma gran-
de pergunta, qual seja: como manter vivas as energias libertá-
rias desencadeadas pelos grandes movimentos de resistência 
e colonização e pelas revoltas populares desde 1980. Será que 
estas energias conseguirão escapar aos processos homogenei-
zadores da vida moderna, conseguirão suspender as interven-
ções da nova centralidade imperial? 

São necessárias cautela e prudência para tratar da difícil 
relação entre nacionalismo e processos de libertação, que, 
segundo ele, são dois ideais ou objetivos de pessoas empenha-
das contra o imperialismo. Mas, se é verdade que a criação 
de inúmeras nações-Estado independentes recentes no mun-
do pós-colonial restaurou o primado das ditas comunidades 
imaginadas, ao mesmo tempo muitas delas foram destruídas 
e saqueadas por ditadores e tiranetes, que acabaram por des-
virtuar todo processo de libertação e de liberdades civis.

“E então, surpreendentemente, o mundo inteiro se des-
colonizou depois da Segunda Guerra Mundial” (Said, 2005, 
p. 253). A Inglaterra detinha poder imperial sobre Austrá-
lia, Nova Zelândia, Hong Kong, Nova Guiné, Ceilão, Malaia, 
todo o subcontinente asiático, a maior parte do Oriente 
Médio, toda a África Oriental, do Egito à África do Sul, parte 
da África Centro-Oriental, a Guiana, certas ilhas do Caribe, a 
Irlanda e o Canadá. O império francês era menor, mas ainda 
assim detinha o poder de parte das ilhas do Caribe, no Pacífi -
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co e no Índico (Madagascar, Nova Caledônia, Taiti), da Guia-
na e toda a Indochina; boa parte da África, do Mediterrâneo, 
a Síria e o Líbano. A luta antiimperialista tomou conta do 
mundo nos anos 1950 e 1960, com os Estados Unidos já sur-
gindo como substituto em muitas dessas regiões, como acon-
teceu na Coréia e depois na Indochina. Essas mudanças só 
ocorreram pela vontade de pessoas de resistirem às pressões 
do domínio colonial, de tomarem armas, conceber idéias de 
libertação e imaginar (como diria Benedict Anderson) uma 
nova comunidade nacional. “E também não podem ocorrer, 
a menos que se instale internamente uma exaustão políti-
ca ou econômica que se questione, em público, o custo do 
domínio colonial” (Said, 2005, p. 255).

Muito dessa refl exão sobre a complexidade inerente ao 
projeto nacionalista Edward Said toma de empréstimo da 
obra de Frantz Fanon. O psiquiatra e ensaísta martiniquenho 
que escreveu obras7 de grande repercussão mundial sobre 
colonialismo, racismo, nacionalismo, chama a atenção para o 
fato de que a consciência nacionalista pode, com facilidade, 
levar a uma rigidez estática e apenas substituir as autoridades 
e os burocratas brancos por equivalentes de cor, não sendo, 
portanto, nenhuma garantia de que os funcionários naciona-
listas não reproduzirão os velhos padrões e arranjos. 

É densa a refl exão nas Ciências Humanas sobre o naciona-
lismo8 e não há aqui a intenção nem tampouco possibilidade 
de esgotá-la. O que interessa, particularmente, é apresentar a 
compreensão de Edward Said sobre a questão. Neste sentido, 
ele introduz dois importantes autores ocidentais que trataram 
do assunto por pontos de vista bastante diferenciados: Hobs-
bawm e Ernst Gellner. Ambos entenderam o nacionalismo 
como uma forma de comportamento político que foi sendo 
gradualmente superado pelas novas realidades transnacionais 

7  Os condenados da terra (1968); Peau noire, masques blancs (1952).
8  O excelente livro organizado por Gopal Balakaishnan (2000) ou ainda Benedict 
Anderson (1991).
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das economias modernas9, das comunicações eletrônicas e da 
projeção militar das superpotências, e são criticados por Said, 
que descobre em suas opiniões um acentuado desconforto 
(e, segundo Said, uma compreensão a-histórica) em relação 
às sociedades não-ocidentais que adquirem independência 
nacional e, portanto, insistem na proveniência ocidental das 
fi losofi as nacionalistas, que assim seriam mal-adaptadas aos 
árabes, zulus, indochineses, latino-americanos, que, provavel-
mente, fariam mau uso delas (Said, 2005, p. 274). 

Em contraponto aos dois autores ocidentais, Said intro-
duz a contribuição contemporânea de Partha Chatterjee, 
sociólogo indiano e um dos fundadores do Subaltern Stu-
dies. Chatterjee entende que parte do nacionalismo india-
no respondeu ao domínio colonial para afi rmar uma cons-
ciência patriótica. A fi gura de Gandhi se inspira em pensa-
dores ocidentais não modernos, como Ruskin e Tolstoi, e 
tenta uma regeneração radical da cultura nacional e de seus 
padrões de costume, no uso do algodão e da roupa produ-
zida no território nacional, numa alimentação parca e não 
processada, natural, enfi m em padrões de diferenciação. O 
ideal romântico é o de restauração da nação. Para Chatter-
jee, a fi gura de Nehru, ao contrário de Gandhi (e mesmo o 
respeitando), é pela modernidade, pela criação do estado 
nacional. O autor de The nation and its fragments (Chatter-
jee, 1997), à maneira de Said, se acautela do nacionalismo, 
que, embora bem-sucedido no país, pode tornar-se uma 
panacéia e não enfrentar os problemas das desigualdades, 

9 Gellner (2000) diz, por exemplo, que, embora a cultura superior compartilhada, ba-
seada na educação, continue a ser a precondição da cidadania moral, da participação 
econômica e política efetiva, no industrialismo avançado ela já não precisa gerar um 
nacionalismo intenso. “O nacionalismo pode então ser domesticado, como foi a reli-
gião. É possível deslocar a etnia pessoal da esfera pública para a particular e fi ngir que 
isso é apenas assunto desta, como a vida sexual, algo que não tem por que interferir em 
sua vida pública e que é impróprio mencionar. Mas, na verdade, isto é um fi ngimento, 
que pode ser admitido quando uma cultura dominante é apropriada por todos e utili-
zável como uma espécie de moeda corrente [...]” (Gellner, 2000, p. 135).
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disparidades de renda e região, as injustiças sociais. Pode 
ser capturado por uma elite nacionalista antipopular.

Esta não é uma questão de fácil solução, sobretudo em 
um mundo onde as estruturas militares de poder de algumas 
potências estão diretamente articuladas com o novo paradig-
ma tecnológico, com uma imensa estrutura de corporações 
atuando em escala global e apoiadas a partir de um sistema 
fi nanceiro que tem suas raízes em Wall Street, na City londri-
na, em Paris ou Frankfurt. Tudo isso “envolucrado” numa 
convergência de idéias e de visões de mundo pró-mains-
tream, que infantilizam o público com alternativas simpló-
rias do “bom” e do “ruim”, do “bem” e do “mal”, como se a 
complexidade da história das sociedades humanas estivesse 
determinada por tamanho primarismo. E aqui a compreen-
são de Noam Chomsky nos alerta para o fenômeno do con-
trole midiático, quando informa que, em 1983, cinqüenta 
megacompanhias dominavam a paisagem; sete anos mais 
tarde, restavam vinte e três, terminando pelo controle da 
indústria midiática centralizadas em nove companhias10. 

Para concluir, esta recepção à obra de Edward W. Said 
quis revelar a riqueza e densidade deste autor, mas também 
a complexidade crítica de sua abordagem, que não conduz 
a respostas simples – muito ao contrário, a um quase esta-
do de crítica permanente, muito à maneira de Adorno, um 
autor reverenciado pelo palestino. 

“Não vamos fi ngir que existam modelos prontos para 
uma ordem mundial harmoniosa”, diz Said, e seria igual-
mente tolo supor que as idéias de paz e de comunidade 
têm grande chance quando o poder é levado a agir movido 

10 São elas: 1. Disney; 2. AOL-Time Warner; 3. Viacom (proprietária da CBS); 4. 
NewsCorporation; 5. Bertsman; 6. General Electric (proprietária da NBC); 7. 
Sony; 8. AT&T-Liberty Media; e 9. Vivendi Universa. O mais grave é que essas 
gigantes têm o controle dos grandes estúdios de cinema, as cadeias de televisão 
e sociedades de produção musical, bem como de boa parte dos principais canais 
pagos, das revistas e editoras (Chomsky e Herman, 2003, p. XIII).
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pelos conceitos agressivos dos “interesses nacionais vitais” 
ou da “soberania irrestrita” (Said, 2005, p. 52). 

Esta chave aparentemente pessimista, ou realista, não 
impele o teórico da literatura à resignação. Para ele, o inte-
lectual tem um papel, que é aquele de elucidar e revelar, de 
desafi ar e derrotar tanto os silêncios impostos quanto as quie-
tudes que se transformam em normas. Carrega consigo a pre-
missa da desmistifi cação, capaz de gerar instrumentos analí-
ticos de defesa contra a dominação simbólica que se baseia, 
muitas vezes, na autoridade da ciência. Aqui, ele se aproxima 
de Gramsci, outro autor que faz parte de seu universo fi losó-
fi co e, como em Gramsci, é absurdo pensar apenas em previ-
sões puramente objetivas. Quem faz previsões carrega consi-
go um programa, o que reduz a compreensão de que a previ-
são é sempre arbitrária ou tendenciosa. Às vezes, esta adquire 
objetividade e, como diz Gramsci, “somente a paixão aguça o 
intelecto e ajuda a tornar mais clara a intenção [...]. Somente 
quem deseja fortemente identifi ca os elementos necessários 
para a realização de sua vontade” (2005, p. 35). Mas Gramsci 
diz também que a crença de que uma determinada concep-
ção de mundo e da vida tem, em si própria, uma capacidade 
de previsão superior é um erro grosseiro, exercício de fatui-
dade. Trata-se de ver se “o ‘dever ser’ é um ato arbitrário ou 
necessário, é vontade ou veleidade, desejo ou sonho com a 
cabeça nas nuvens” (Gramsci, 2005, p. 37), passa, portanto, 
por todo um exercício e mediação da crítica e da história.

Em Humanismo e crítica democrática (Said, 2007a, p. 173), 
tratando do papel público de intelectuais e escritores na socie-
dade contemporânea, Said apresenta dois de seus maiores 
embates, que, segundo ele, estão diretamente vinculados à 
intervenção e elaboração do intelectual: o primeiro diz respei-
to a impedir o desaparecimento do passado, muito ao gosto de 
certas escolas pós-modernas e a certos estruturalismos sincrôni-
cos; o segundo trata da construção de campos de coexistência, 
em lugar de campos de batalha, como resultado do trabalho 
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intelectual e onde ganha magnitude a sua luta pela libertação 
da Palestina, sua posição antibeligerante e pacifi sta. 

Finalmente, espero ter evidenciado não apenas as 
diversas interfaces da obra de Edward W. Said com o cam-
po da política internacional comparada, suas aproximações 
temáticas, mas também as possibilidades que suas refl exões 
podem aportar à teoria da globalização desigual, numa epis-
temologia e metodologia que se querem abertas, dinâmicas, 
capazes de incorporar, aproximar e frutifi car a produção 
científi ca e a teoria da literatura.

Tratando de suas várias disputas a respeito da justiça e 
dos direitos humanos, Said enfatizou a necessidade “da redis-
tribuição dos recursos”, capaz de defender “o imperativo teó-
rico contra as imensas acumulações de poder e capital que 
tanto desfi guram a vida humana” (Said, 2007a, p. 171).

Marcos Costa Lima
é professor do Departamento de Ciências Sociais e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciência Política da Universida-
de Federal de Pernambuco
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SEGURANÇA INTERNACIONAL E NORMATIVIDADE: 
É O LIBERALISMO O ELO PERDIDO DOS CRITICAL 
SECURITIES STUDIES? 

Rafael Duarte Villa 

Além da já sabida ruptura com os paradigmas tradicionais 
positivistas, a teoria crítica das relações internacionais tem 
sido capaz de fazer contribuições para a compreensão do 
sistema internacional de Estados que ajudassem a redundar 
em bases mais sólidas a teoria social e, ao mesmo tempo, de 
incorporar a análise das sociedades capitalistas como base 
para a refundação da teoria política. Notável tem sido tam-
bém o esforço da teoria crítica em pensar a mudança do 
Estado em circunstâncias históricas concretas, tão solapada 
essa mudança pela trágica natureza humana do realismo 
tradicional ou pelas continuidades funcionais que os neo-
realistas querem ver em todos os Estados, o que impossibili-
ta a visualização de sua historicidade. 

Também é notável a ênfase nas possibilidades normati-
vas da teoria crítica, com o claro objetivo de servir de base 
para um projeto cosmopolita de emancipação humana. E, 
dentro desse conjunto de temas, a questão da exclusão inter-
nacional, que teria como fonte os particularismos nacionais 
e locais, ganha relevância na medida em que a teoria crítica 
estabelece uma tensão entre as possibilidades do racionalis-
mo instrumental e as condições éticas da emancipação, o 

Lua Nova, São Paulo, 73: 95-122, 2008
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que, por sua vez, leva a uma questão necessária já colocada 
por Nogueira e Messari: 

“Em que condições as sociedades defi niram os princípios 
morais que justifi cam sua separação do resto do mundo? Ou 
como é possível pensar a emancipação dos seres humanos 
num mundo dividido não só em classes mas em nações?” 
(Nogueira e Messari, 2005, pp. 154-155). 

Ou recolocada a questão de outra maneira, como é pos-
sível pensar a solidariedade em face dos particularismos tão 
arraigados pelo conceito de Estado-nação? 

Nenhum autor como Andrew Linklater (1996; 1998) 
tem contribuído mais para esse debate dentre os principais 
autores da teoria crítica. Os pontos principais do que se 
tem chamado de cosmopolitismo da teoria crítica podem 
ser assim resumidos. Primeiro, o consenso como base de 
legitimidade da comunidade política não pode seguir sen-
do o critério para a exclusão dos cidadãos de outros Esta-
dos naquelas decisões internacionais em que são afetados 
pelas políticas geradas em outras comunidades políticas, 
reforçado esse argumento com base no fato de que os Esta-
dos nacionais não têm compromissos ou responsabilidades 
éticas com os cidadãos de outros países. Segundo, a teoria 
crítica, na versão cosmopolita, procura meios novos para a 
superação das relações de exclusão entre comunidades polí-
ticas nacionais. O pathway é a teoria habermasiana da ação 
comunicativa, que permitiria atingir o objetivo em termos 
discursivos. O caminho para a superação dos particularis-
mos nacionais tem na ética dos excluídos tanto seu oposto 
como sua alternativa. 

“Linklater afi rma ser possível questionar a legitimidade 
de práticas de exclusão a partir de uma ética do diálogo 
na qual toda exclusão precisa ser justifi cada considerando 
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os interesses da espécie humana como um todo e não 
apenas dos cidadãos de uma mesma comunidade nacional” 
(Nogueira e Messari, 2005, pp. 154-155). 

E fi nalmente, baseados na ética discursiva de Haber-
mas, a regra que orienta a deliberação e formação da vonta-
de das comunidades nacionais já não é nem a vontade geral 
rousseauniana nem a regra da maioria da democracia libe-
ral, mas a superioridade ética do melhor argumento. 

Posto isso e reconhecendo o avanço epistemológico 
que signifi cou o surgimento de uma teoria dinâmica das 
relações internacionais, existem alguns pontos problemáti-
cos para os quais quero chamar a atenção e que constituem 
aspectos não bem resolvidos pela teoria crítica. 

Em primeiro lugar, a acolhida da ética discursiva haber-
masiana em intelectuais de pensamento crítico internacio-
nal, como Andrew Linklater, é um ponto de infl exão diante 
do método das estruturas históricas de Cox e não neces-
sariamente um desenvolvimento seqüencial. O método 
das estruturas históricas (idéias, instituições e capacidades 
materiais) tem como horizonte a compreensão da hegemo-
nia e de como estas se transformam. A inspiração gramscia-
na é clara no trabalho de Cox. Como o mesmo Cox afi rma 
em trabalho dedicado aos conceitos de Gramsci: “a tarefa 
de mudar a ordem mundial começa com o longo, laborio-
so esforço para construir um novo bloco histórico dentro 
dos limites nacionais” (Cox, s/d, p. 175). A metodologia da 
ética discursiva de Linklater e outros recoloca a questão da 
hegemonia e da emancipação em termos mais suaves que 
a metodologia original de Cox, de natureza mais profun-
da e radical. A diferença tem a ver com as fontes da infl u-
ência de ambos os métodos. Enquanto o de Cox está mais 
ligado à tradição neomarxista gramsciana, o de Linklater é 
mais vinculado à idéia da ação comunicativa de Habermas. 
A conseqüência é direta: a comunidade de diálogo propos-
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ta por Linklater, de inspiração habermasiana, não sugere 
o rompimento defi nitivo com a idéia da razão prática que 
tanto incomoda Cox. Ao contrário, Habermas quer resgatar 
o que há de emancipatório no iluminismo da razão instru-
mental e, por isso, trabalha com a idéia da racionalidade 
prático-moral. Em Habermas, não se trata, então, de supe-
rar a razão prática iluminista, mas de fazê-la coexistir com 
os elementos humanistas (morais) que nela permanecem 
ocultos. De qualquer maneira, um dos avanços na teoria 
cosmopolita de Linklater e que valoriza a dimensão da for-
mação da vontade política como passo importante para a 
superação da exclusão, dimensão essa que permanece obs-
cura na formulação das estruturas históricas de Cox. 

Mas frisemos que a dualidade de métodos emancipa-
tórios na teoria crítica não parece uma hipótese fora de 
lugar. Isso nos encaminha para a seguinte questão: até que 
ponto as tradições teóricas, que servem de fonte à teoria 
crítica, fornecem uma sustentação epistemológica unitária 
para essa teoria? Em termos metodológicos, isso não parece 
ter uma conseqüência interessante; não deve causar espé-
cie que, numa escola pós-positivista como a teoria crítica, 
a unidade de métodos não seja a regra. Porém, em termos 
das escolhas de níveis a ser privilegiados em face do proje-
to de emancipação, há uma conseqüência que decorre da 
tradição intelectual em que se apóiam: enquanto os argu-
mentos de Cox apontam para um tratamento mais global 
das estruturas (idéias, instituições e produção), o método 
de Linklater, ao frisar na formação discursiva da vontade 
na comunidade política, privilegia a esfera da política e do 
indivíduo, como o lócus crítico a ser superado pelo projeto 
emancipatório.

Ao privilegiar a esfera da política, a versão cosmopo-
lita da teoria crítica não tem uma interlocução forte nem 
uma teoria substantiva do valor de democracia a ser atingi-
da numa comunidade política cosmopolita. E esse “défi cit 



99

Rafael Duarte Villa

Lua Nova, São Paulo, 73: 95-122, 2008

democrático” não gera condições para uma teoria da segu-
rança na política internacional, porque não permite com-
preender quais são os canais em que se expressa concre-
tamente o seu projeto de emancipação. Em reforço a essa 
crítica não ajudam muito as defi nições instrumentais dos 
critical securities studies como a que segue: 

“Security in world politics is an instrumental value that 
enable people(s) some opportunity to choose how to live. 
It is means by which individual and collectivities can invent 
and reinvent different ideas about human being”
(Booth, 2004, p. 23). 

Porém, em que condições essa defi nição pode ser ope-
racionalizada? A tese deste artigo é problematizar essas con-
dições, que escapa ao diálogo endógeno dos critical securities 
studies (CSS). E que uma pista de operacionalização pode 
ser procurada nos diálogos entre a teoria crítica cosmopo-
lita e a teoria liberal cosmopolita. Essa interseção, ou conti-
nuum, seria possível se os CSS atentassem para dimensões 
do liberalismo político que têm sido negligenciadas, espe-
cialmente a democracia pensada em bases transnacionais e 
as possibilidades da sociedade civil transnacionalizada.

Algumas premissas dos critical security studies 
A afi rmação de uma escola de pensamento crítico em aspec-
tos relacionados com a segurança internacional pode-se con-
siderar recente. Acontece nos anos 1990, em primeiro lugar 
com os trabalhos de Keith Klause e Michael Williams (1996; 
1997), que abordaram de maneira mais sistemática algo 
já presente nos trabalhos de Buzan (Buzan, 1993; Buzan, 
Waever e Wilde, 1998), que o autor e sua equipe chama-
ram de setores. Os primeiros chamaram a atenção para os 
conceitos de broadening (frisando que havia outras formas de 
ver e sentir a segurança, além da militar) e para o deepening 
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(outras formas da política internacional, além da política de 
poder). Embora não aderissem a uma visão dogmática como 
ponto de partida (ou marxismo, ou Escola de Frankfurt ou 
Gramsci), concordavam, com outros autores do campo críti-
co, em colocar o problema da segurança internacional além 
de uma perspectiva mainstream com amplo focus no Estado e 
na segurança como uma situação (para o Estado) que gira 
em torno de “ameaças, uso ou neutralização da força militar” 
(Walt, 1991, p. 212). Outros autores, como Ken Booth (1991; 
1997; 2004), fi zeram mais ainda, ao recuperarem fortemente 
o legado de Cox, ao se aproximarem mais da ortodoxia críti-
ca e ao estabelecerem relações quase necessárias entre segu-
rança e emancipação. Baseados no programa crítico propos-
to por Roberto Cox (1986) na década de 1980, um enfoque 
pós-racionalista que tem ganhado espaço analítico é o dos 
estudos críticos sobre segurança. As premissas deste enfoque, 
de ampla infl uência na Escola de Frankfurt e na teoria gra-
msciana, compartem os pressupostos de Cox: 1) que o pen-
samento sobre a segurança não refl ete um objetivo científi co 
neutro (ou de solving problems) como pretendem as análises 
realistas; 2) que as teorias refl etem particulares valores e inte-
resses; 3) teorias priorizam escolhas analíticas na base desses 
valores e interesses; e que o papel da teoria crítica deve ser de 
engajamento, isto é, visa à emancipação da humanidade.

Em estudo recente, Ken Booth compilou uma série de 
estudos dos chamados critical securities studies, cujas premis-
sas básicas remontam a Cox e Linklater: 1) concebe-se a 
segurança como uma construção social, “segurança é o que 
os Estados fazem dela”; a segurança não é autocontida, ela 
tem a ver basicamente com o problema da emancipação dos 
indivíduos e da sociedade como um todo, isto é, não se trata 
simplesmente do solving problem estatal colocado pela teoria 
neo-realista, mas a segurança implica emancipação, não só a 
mera sobrevivência, de indivíduos e sociedade. Curiosamen-
te, não há nenhuma referência ao problema democrático 
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num mundo de indivíduos emancipados e seguros. Seguin-
do também a trilha da teoria de crítica de relações interna-
cionais – para a qual toda análise racional, independente 
que ela caia sob o rótulo de liberalismo, funcionalismo, insti-
tucionalismo etc., é positivista, e portanto teorias solving pro-
blems – o próprio Booth limita-se a enumerar nove defeitos 
do realismo (Booth, 2004, pp. 5-10). 

Previsivelmente, Booth tenta contrapor o que ele con-
cebe como a trinitarian studies securities do realismo pós-1945, 
que estaria baseada em estatismo, estrategismo e estabilida-
de, a uma agenda de pesquisa crítica em torno do conceito 
de critical studies security. Booth entende que um  critical stu-
dies security pode ser defi nido em termos genéricos como 

“[...] an issue-area, developed within the academic discipline 
of international politics, concerned with the pursuit of 
critical knowledge about security in world politics. Security 
is conceived comprehensively, embracing theories and 
practices at multi levels of society, from individual or the 
whole human species […]” (Booth, 2004, p. 15).

Dois conceitos genéticos são propostos pelo autor para 
operacionalizar o conceito de CSS: aprofundamento (deepe-
ning) e abrangência (broadening). Através do aprofundamen-
to, propõe-se a uma revisão das concepções tradicionais da 
segurança que aponte em três direções: desde o ponto de 
vista ontológico, a crítica da soberania estatal como exclusi-
vo referente da segurança; na perspectiva epistemológica, a 
resistência em aceitar a metodologia naturalista como crité-
rio de verdade. (No entanto, com a diferença dos enfoques 
pós-estruturalistas, reafi rma-se o compromisso em acessar 
a verdade científi ca através de uma metodologia crítica). 
E por último, a idéia de que os problemas de segurança 
podem ser tratados também como preocupações que deri-
vam, e que têm por fi nalidade, a práxis emancipatória. 
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Já por abrangência, Booth entende, “[...] Expanding 
the agenda of security studies beyond that of the hitherto 
militarized and statist orthodoxy” (2004, p. 14). Tentando 
escapar da crítica que se tem feito à Escola de Copenhagen 
o autor se apressa em esclarecer que, 

“This not means that CSS attempts to turn every political 
problem into a security issue (‘securitizing’ politics); on 
the contrary, it attempts to turn every security issue into a 
question of political theory (what might be called politicizing 
security)” (2004, p. 14). 

Como anotado por Michael Sheehan (2004, p. 159), 

 “The critical security approach is rather more than simply a 
criticism of realism; it represents a fundamental challenge to 
traditional security think. While there are clearly overlap with 
the broadened agenda put forward by liberal realist such as 
Barry Buzan, the critical security approach goes further and is 
based upon a quite different epistemology and ontology”. 

Sem dúvida, a ênfase na politicizing security torna muito 
atraentes os critical securities studies. No entanto, os estudos 
críticos de segurança compartilham com a teoria crítica, 
em geral, uma limitação que tem sido apontada tanto por 
tradicionalistas como por enfoques mais radicais, como 
os pós-modernistas, isto é, a abrangência do conceito de 
emancipação. “Yet both traditionalist and radical security 
have argued that, to date, it is not clear exactly what eman-
cipation means or does not mean” (Sheehan, 2004, p. 158). 
Concomitantemente, as relações entre segurança e emanci-
pação aparecem nebulosas na teoria crítica. 

No entanto, fora as diferenças de enfoque entre pensa-
dores críticos de segurança, Steve Smith (2004, p. 41) reco-
nhece que 
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“These contributors are united in two counts: a shared 
dissatisfaction with orthodox securities, and disillusionment 
with the agenda of mainstream securities studies after the 
cold war”. 

O elo perdido dos critical securities studies : o liberalismo?
A primeira questão relevante que deve ser formulada é se 
não seria artifi cial ir à procura de elementos liberais para 
sustentar uma teoria crítica da segurança internacional. 
Um dos trabalhos científi cos que melhor tem feito a ponte 
entre pensamento liberal e critical securities studies é o de 
Johan Ericsson (1999, p. 318) que observa nos critical securi-
ties studies uma continuidade da kantiana peace studies tradi-
tion sobre emancipacão. “[…] Like that classical idealism, 
critical securities studies open up for discussion how things 
could be and should be rather than how they are” (1999, 
p. 318). Observa também Ericsson uma proximidade pelo 
“moralismo instintivo”: “[…] like that idealistic forerun-
ners, critical securities studies simplicitly assumes that good 
ends must be met with good means” (1999, p. 318).

O próprio Linklater tem ido mais longe nas aproxima-
ções entre pensamento liberal político e critical securities 
studies. Lembremos, primeiro, que recentes estudos têm 
recuperado a visão do universalismo ou idealismo clássi-
co kantiano segundo a qual a natureza política do regime 
republicano democrático é o elemento fundamental ou 
condição para o estabelecimento de uma ordem de direito 
internacional de paz que fosse perpétua. Numa época em 
que o principal problema para a segurança internacional 
decorria da guerra na Paz perpétua (1796), Kant sustenta 
a famosa hipótese de que Estados republicanos convivem 
em paz uns com outros. Essa hipótese deu inicio à peace stu-
dies tradition. Uma pergunta que incita debates normativos 
reaparece sempre: estaria Kant correto ao afi rmar que as 
democracias são fundamentalmente pacífi cas?
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Uma nova literatura sobre a paz democrática também 
apresenta duas vertentes: a primeira defende que os Estados 
democráticos são pacífi cos tanto com Estados democráticos 
quanto com Estados não-democráticos. Nessa direção, se 
colocam os trabalhos históricos-analíticos de Michel Doyle 
(2000; 1986) e, de acordo com a segunda vertente, só pode 
haver paz perpétua entre Estados democráticos (Huth e 
Allee, 2002).

Retomando Linklater, há uma limitação da abrangência 
desse projeto liberal da paz democrática – a excessiva ênfase 
na ação comunicativa doméstica: 

“the way in which states treat national citizens is not simply a 
domestic matter that can be ignored in account of external 
affairs [...] But if communicative action is central to the 
domestic political order, then the prospects for trascending 
purely strategic concerns in foreign policy will be signifi cantly 
enlarged. There are the considerations that underpin kantian 
and more contemporary liberal analyses of the relationships 
between the transformation of political community and the 
advancement of human security ” (2004, p. 119).

Porém, Linklater não parece negar que exista um proje-
to de emancipação humana no enfoque liberal de seguran-
ça e, portanto, de transformação da comunidade política, 
sua resistência está mais no alcance (abrangência interna-
cional) daquele: 

“the liberal approach to security and community therefore 
generates an emancipatory politics that is designed to 
enlarge the real human interaction that is governed by 
publicity, dialogue, and consent, but whether the concept 
of emancipation goes far enough is the crucial question” 
(2004, p. 120). 
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Curiosamente, Linklater não parece ir além dessa gené-
rica crítica, quer dizer, deixa inexplorada a potencialidade 
do liberalismo político em bases transnacionais, o que é o 
mesmo que examinar as potencialidades de aproveitamento 
da democracia pensada em bases transnacionais para os criti-
cal securities studies. Vamos problematizar este ponto a seguir. 

De fato, a teoria crítica na versão cosmopolita de Linkla-
ter, em que pesem as infl uências da teoria da esfera pública 
de Habermas, não tem uma interlocução com as teorias da 
democracia nas suas versões fortes (substantivas) ou proce-
dimentais/descritivas. Nem também os critical securities stu-
dies. Os insigths das teorias críticas apontam para um proble-
ma que, certamente, acaba não aprofundado: como pensar 
a democracia em bases transnacionais? Ou as relações entre 
democracia transnacional e segurança? 

E, certamente, a problematização da democracia em 
bases transnacionais tem sido uma preocupação encarada 
mais pelo pensamento liberal democrático cosmopolita do 
que pela teoria crítica cosmopolita ou pela teoria demo-
crática substantiva. Nessa direção, a preocupação de David 
Held (1995), um simpático teórico liberal, é com a defasa-
gem ou incongruência entre as decisões nacionais e suas 
conseqüências transnacionais. Seus argumentos podem ser 
resumidos assim: a teoria liberal da democracia assume uma 
simetria e/ou congruência entre decision-makers políticos e 
os cidadãos-eleitores. Um problema que tensiona essa sime-
tria nas sociedades contemporâneas é que a comunidade 
nacional, através de seus representantes, toma decisões que 
acabam afetando tanto seus cidadãos como os cidadãos de 
outros países. A decisão de construir uma usina nuclear pró-
xima da fronteira com outro país é uma decisão, por exem-
plo, que pode afetar a vida de milhares de pessoas além das 
fronteiras nacionais. O que quer responder Held é: como 
fazer para que as sociedades de outros países participem de 
decisões que, em princípio, parecem confi nadas ao âmbito 
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nacional? Como evitar a despolitização de decisões globais 
que, na verdade, deveriam pressupor um demos transnacio-
nal capaz de decidir?

Ocupados na crítica das limitações funcionais do neo-
realismo ou com a crítica da incapacidade do marxismo em 
não ter incorporado a dimensão do sistema interestatal como 
base de um mais amplo projeto emancipatório, talvez a teoria 
crítica não tenha percebido que uma nova corrente de pen-
sadores democráticos liberais, que têm como foco a teoria 
cosmopolita da democracia, bem poderiam subsidiar, pelo 
consenso de suas propostas ou pela oposição crítica a estas, 
o seu projeto normativo em que a segurança internacional 
tem como condição a emancipação. Em outras palavras, se 
bem a teoria crítica aponta corretamente para o esvaziamen-
to da historicidade nas correntes positivistas tradicionais, de 
outro lado, não parece perceber que essa ausência de histo-
ricidade pode tomar conta da própria teoria quando deixa 
um vácuo na refl exão sobre a natureza e o escopo territorial 
ou cognitivo da democracia contemporânea. 

Aprofundemos mais este ponto. Os atuais pressupostos 
das teorias democráticas se universalizaram ao longo dos 
séculos XIX e XX, quando, no centro da teoria da democra-
cia liberal, se postulou a relação “simétrica” e “congruente” 
entre as medidas políticas ou decisões em geral dos responsá-
veis pelas decisões políticas (os representantes) e os interesses 
dos que “recebem” essas decisões, ou seja, os cidadãos eleito-
res (Held, 1991). O procedimento escolhido e aceito para tal 
operação foi a “regra da maioria”, e foram sempre as fron-
teiras territoriais que determinaram a inclusão ou a exclusão 
dos cidadãos que participam das políticas representativas. A 
democracia moderna só se tornou conhecida sob a forma do 
Estado-Nação a partir da organização de princípios de poder 
e de responsabilidade delimitados por um território. 

Tanto o cosmopolitismo da teoria crítica como o liberal 
parecem ter pontos de interseção quanto às conseqüências 
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de uma teoria pensada em termos transnacionais. O pon-
to de discordância parece estar menos nas conseqüências da 
democracia pensada em termos globais e, sim, no méto-
do de superação dos dilemas que conduz a uma democra-
cia pensada em bases globais, como resumido por Linklater 
na sua crítica acima. Ambas concordam em que o princípio 
de legitimidade das decisões, que faz possível a exclusão de 
cidadãos de outras comunidades políticas, foi abalado forte-
mente. A diferença parece estar certamente no método de 
superação dos dilemas colocados pelo abalo do princípio de 
consenso. Ambas as correntes coincidiriam em que a inter-
conexão dos Estados e da política faz surgir a difi culdade 
de se verifi car, atualmente, a alegada legitimidade da ação 
política pela via do consentimento nacional. Não apenas 
porque se perdeu uma delimitação precisa do espaço polí-
tico privilegiado – de onde saem as decisões e para onde 
estas devem se voltar – mas, principalmente, porque há uma 
complexa rede de instituições que interage no jogo político, 
impulsionada por interesses e cálculos racionais.

Nenhuma das tradições, nem a cosmopolita liberal nem 
a cosmopolita crítica, se furta a serem normativas, mesmo 
que a tradição liberal seja menos direta em identifi car para 
“que” ou em favor de “quem” se está prescrevendo, para 
lembrarmos a famosa frase de Cox (1986). No fundo o que 
está em questão é como estas teorias respondem com efi -
cácia normativa a novas demandas de poder daqueles que 
são excluídos. Esta resposta é mais simples para os liberais 
como Held (1991, 1998) que acredita que a solução para 
a legitimidade democrática diante das novas demandas de 
poder está em criar novas ofertas de participação, novos 
espaços de exercício dos direitos civis, de modo que se faça 
uma interconexão também do controle democrático. 

 Substantivamente, o argumento da teoria crítica que 
procura respostas a essas demandas de poder global através 
da comunidade de diálogo é superior ao da teoria liberal na 
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medida em que o pressuposto normativo da teoria crítica 
se baseia na superação das desigualdades e das injustiças glo-
bais; porém, a não consideração dos aspectos estratégicos 
ou procedimentais acaba levando ao problema da histori-
cidade. Em outras palavras, se a teoria crítica assume como 
válido o pressuposto habermasiano de uma racionalidade 
moderna que seria instrumental e moral, por que não assu-
mir os pressupostos normativos substantivos (os da própria 
teoria) junto com os aspectos estratégicos de procedimen-
to propostos pela teoria liberal cosmopolita, em resposta a 
novas demandas de poder feitas pelos excluídos?

Um outro aspecto da teoria democrática liberal tem de 
ser levado em conta pela teoria do cosmopolitismo crítico. 
Em face da globalização, que é um tema reivindicado pelo 
cosmopolitismo crítico, que formas políticas deveria adqui-
rir numa sociedade cosmopolita a representação de grupos 
políticos excluídos? Na versão liberal da democracia, todo o 
processo burocrático que torna morosa a resposta do Esta-
do representativo democrático visa a garantir a legitimidade 
da ação política, assim como algum possível controle das 
instituições que se colocam como intermediárias entre os 
cidadãos e o governo. Um mundo globalizado pressupõe 
que a participação e o controle democrático se tornem cada 
vez mais difíceis, distantes, inefi cientes, inacessíveis, devido 
ainda às múltiplas infl uências e vias de coercitividade (Villa 
e Tostes, 2006). 

Uma teoria crítica das relações entre democracia e segu-
rança precisaria de um programa de pesquisa comparativo 
que permitisse entender as mudanças associadas à demo-
cracia e, sobretudo, às transformações na concepção de 
participação dos cidadãos cosmopolitas. Isso nos permitiria 
compreender as similaridades e diferenças entre a “erosão” 
do controle da polity pelos cidadãos da democracia transna-
cional atual com o que se deu na passagem da democracia 
direta para a representativa. 
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Não deveria, por isso mesmo, estar a teoria crítica na 
sua versão cosmopolita atenta a desdobramentos concei-
tuais que a colocassem em sintonia com a teoria demo-
crática contemporânea e que complementassem sua fon-
te original frankfurtiana? Por exemplo, as relações entre 
democracia, globalização e a comunidade de diálogo não 
se poderiam construir se pensarmos as fronteiras e o espaço 
apenas no seu aspecto físico e se pouco se atentasse para 
seu aspecto cognitivo e funcional. Esse aspecto aproxima 
qualquer estudo de segurança crítico de estudos com for-
te infl uência construtivista e liberal, como os de community 
security, que pensam o problema da segurança internacio-
nal em termos de valores compartilhados por comunidades 
de Estados transnacionais, o que leva a que suas sociedades 
tenham expectativas de resolução cooperativas e pacífi cas 
de confl itos (Deutsch, 1957). Aproxima também de novo os 
critical securities studies com a peace democratic tradition, dado 
que existe uma tendência muito forte em identifi car demo-
cratic peace security studies com estudos de community securities 
(Adler e Barnet, 1998; Rissen-Kappen, 2002; Ruggie, 1998). 
Novos esforços de compreensão desta velha discussão foram 
realizados tanto no plano teórico quanto no plano empírico 
embora, em ambos os casos, não se tenha atingido nenhuma 
conclusão consensual na literatura. No plano teórico, a pre-
missa de que as democracias seriam mais pacífi cas passou a 
ser especifi cada, para além da interdependência econômica 
e da confi ança mútua, a partir das normas e mecanismos 
políticos compartilhados, que facilitariam a resolução de 
confl itos e restringiriam os enfrentamentos armados (Villa 
e Tostes, 2006). Em uma abordagem localizada desta paz 
democrática assentada em normas e procedimentos, encon-
tramos um conceito de comunidade pluralista de segurança 
(pluralistic security community), que seria constituída quan-
do, em um certo território, seus habitantes atingissem um 
sentimento de comunidade, posse de instituições e práticas 
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fortes e disseminadas sufi cientemente para assegurar expec-
tativas de mudanças pacífi cas na população. Neste sentido, 
Canadá e Estados Unidos constituiriam uma comunidade 
de segurança pluralística, assim como os membros da União 
Européia (Dominguez, 1998, p. 12).

Conseqüentemente, uma teoria crítica da segurança 
precisa verifi car as condições para a criação de mecanismos 
de participação dos excluídos e de identifi cação e de novos 
espaços de ação política, que preencham de historicidade o 
método da ética do diálogo. Isso nos remete a examinar o 
debate sobre as relações entre solidariedade e democracia, 
aspecto este um pouco descuidado ou tratado de maneira 
genérica pela teoria crítica.

Solidariedade, soberania e segurança crítica
Em toda versão de segurança, seja liberal ou crítica, se colo-
ca a questão central da procura de consensos sobre as condi-
ções em que seja possível o exercício da solidariedade e até 
os princípios que justifi cam o seu não exercício. Qualquer 
defi nição forte do cosmopolitismo deveria ser encarado 
como uma teoria da solidariedade que tenha como objeto 
da segurança o indivíduo, como tem anotado McSweeney: 

“Security only makes sense if the individual human beings 
are seen as its primary referent, or subject […] It is from 
the elemental experience, by defi nition common to all 
individuals, that we derive the social order as the general 
condition of ontological security” (1999, p. 208). 

Os teóricos liberais da democracia cosmopolita têm 
chamado a atenção para o fato de que os desdobramentos 
tecnológicos, econômicos e culturais da globalização redi-
mensionam as funções do Estado, funções essas que se des-
locam para outras instituições e minam a soberania estatal, 
mas de outro lado também geram políticas de solidariedade 
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entre movimentos sociais e outros grupos de pressão, como 
ONGs. Nessa direção, se encaminha a versão liberal radical 
de “globalização desde baixo” de Richard Falk (1995), que 
associa a globalização com um refrescante ativismo transna-
cional que marca o nascimento da sociedade civil global e 
de alongamentos dos espaços de solidariedade. 

Tanto a teoria crítica cosmopolita quanto a teoria libe-
ral cosmopolita encontram nas resistências à prática da 
solidariedade mais motivos para comemorar e menos para 
lamentar. Concentrando-nos na teoria crítica, um de seus 
objetivos tem sido a geração de princípios universais éticos 
comunicativos que se coloquem além das barreiras cultu-
rais e civilizacionais. E, nesse sentido, a teoria crítica tem 
um grande espaço para crescer, porque as democracias 
contemporâneas não conseguiram integrar com justiça os 
particularismos culturais dentro ou para fora de suas fron-
teiras. Pelo contrário, como sustenta um bom número de 
estudos (Galtun, 1990; Keller, 1998; Huntington, 1993), os 
particularismos culturais foram securitizados, isto é, as iden-
tidades culturais foram esvaziadas de sua natureza política e 
transformadas em problemas de segurança (Buzan, Waever 
e Wilde, 1998), mudando, assim, o signifi cado de “choque 
de civilizações” num momento de confl ito e não de solida-
riedade humana. 

Daí que a desecuritizacão das identidades culturais, isto 
é, trazer de volta para a esfera pública a cultura transfor-
mada num problema de segurança, passa por repensar as 
relações entre democracia e identidades. Em princípio, 
sabe-se que o que se pretendeu com a democracia contem-
porânea, consolidada no lócus do Estado-nação, foi a inte-
gração da diversidade social por meio de mecanismos de 
representação que garantissem a participação e infl uência 
política da sociedade sobre a qual o Estado governaria. Pro-
pôs-se a composição de um governo para uma sociedade 
que compartilhasse a identidade e valores, em que as dife-
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renças pudessem se apresentar e ser representadas. E em 
que a diversidade pudesse ser mediada e coexistir num regi-
me capaz de reconhecer o pluralismo como resultado natu-
ral da decomposição da comunidade e do desenvolvimento 
da individuação. Mesmo reconhecendo que não haveria 
uma homogeneidade social, a democracia representativa 
moderna não foi pensada para organizar politicamente a 
coexistência multicultural, nem a heterogeneidade tempo-
ral de formas produtivas, por exemplo, mas para construir 
um Estado-nacional, cuja condição de êxito seria a constru-
ção ou produção de uma nova homogeneidade ou cultura 
nacional sobre as diversidades das culturas locais (Villa e 
Urquidi, 2006). A pergunta que se segue a essas afi rmações 
é quase óbvia: como uma teoria crítica cosmopolita e de 
segurança poderia atingir essa promessa não cumprida da 
democracia liberal? Qual é o tipo de instituição, para além 
da comunidade política nacional, que permitiria a execu-
ção do cosmopolitismo multicultural?

Uma tentativa de resposta a essas questões centrais deve 
começar com uma ressalva: ao se pensar num tipo de insti-
tuição para além da comunidade política nacional que via-
bilize o cosmopolitismo multicultural e as solidariedades, 
a teoria crítica poderia estar jogando fora a criança junto 
com a água da banheira: ao se afastar da aparelhagem da 
democracia pensada em termos de Estado-nação, corre-se 
o risco de perder uma ferramenta legitimada histórica e 
socialmente como procedimento de escolha da autoridade 
e de delegação de poder. Há de se concordar com a teoria 
crítica, especialmente com teóricos da critical securities stu-
dies (por exemplo Smith, 2004), que nem sempre o com-
portamento das unidades estatais corresponde ao de uma 
comunidade moral, quer dizer, nem sempre existe um over-
lap entre a segurança do Estado, e suas elites, com as dos 
indivíduos. Mas certamente o indivíduo continua vendo no 
Estado nacional sua comunidade de destino ou sua comuni-
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dade de segurança: o Estado-nacional democrático ainda é 
fundamental porque, longe de ser algo circunstancial ou de 
contingência, a legitimidade dos agentes da sociedade civil 
internacional continua intimamente conectada ao critério 
da soberania e ao modelo de autoridade do governo polí-
tico moderno. E de outro lado, os indivíduos ainda vêem 
em algumas variações de Estados democráticos contempo-
râneos, como o welfare state keynesiano, o garante da soli-
dariedade social. A teoria crítica deveria responder diante 
disso, propondo uma alternativa ao Estado democrático 
moderno a partir de uma crítica interna que considere: em 
primeiro lugar, que o simples reconhecimento da normati-
vidade da teoria crítica e de sua metodologia de emancipa-
ção ético-comunicativa ainda não gera regras democráticas 
próprias. Seu programa de ação se alimenta de regras pre-
existentes, recorre aos critérios normativos como os pensa-
dores da Escola de Frankfurt, cuja noção de esfera pública 
ainda foi pensada solidamente em bases nacionais, mas não 
em bases transnacionais; em segundo lugar, porque na sua 
visão otimista, os teóricos da democracia cosmopolita críti-
ca ignoram que algumas das demandas da sociedade civil 
às instituições (nacionais ou internacionais) são mediadas 
por atores estatais; por último, porque nem toda atuação 
dos agentes da sociedade civil internacional se dá em oposi-
ção ao interesse dos Estados nacionais democráticos (Villa 
e Tostes, 2006).

Isso chama a atenção para um outro problema a ser 
enfrentado pela teoria crítica: é preciso compreender o 
Estado nacional nas variações de sua natureza política. Mui-
to possivelmente o Estado autoritário seja pouco sedutor 
para muitos cidadãos do mundo, mas o Estado nacional 
democrático continua sendo a principal opção de organiza-
ção, a comunidade de destino por excelência, isto porque, 
ao contrário do que pensam intelectuais cosmopolitas da 
democracia liberal, a globalização não cria necessariamen-
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te vínculos solidários entre movimentos sociais ou outros 
agentes sociais. Estes vínculos tendem muito mais a dissol-
ver-se no ambiente globalizado do que se enlaçarem. Em 
lugar de conseguir uma universalização efetiva, a globali-
zação vem desencadeando particularismos, endurecidos 
nacionalismos contidos, acentuando o fundamentalismo de 
valores num movimento de “desfi liação universal e de fi lia-
ção particularista” (Zaki, 1994, p. 67). 

Além disso, é possível fazer algumas objeções teóricas à 
idéia do cosmopolitismo crítico. Em primeiro lugar, como 
seria possível superar as comunidades democráticas de fato 
que são identifi cadas com o Estado nacional? Na verdade, a 
soberania estatal democrática só poderia deixar de ser vista 
como viável pelos cidadãos se as unidades políticas territoriais 
deixassem de dar pouca atenção a um problema ao qual as 
teorias críticas têm dedicado poucas páginas, a saber: a pro-
blemática do indivíduo e dos direitos. Uma proposta alternati-
va normativa não pode prescindir da idéia, que pode parecer 
positivista mas que é uma demanda dos indivíduos, segundo 
a qual a necessidade do exercício da democracia deve estar 
enraizada em comunidades de fato, ou seja, “comunidades 
que realmente governam, que determinam o futuro e conti-
nuam sendo o lócus dos direitos” (Colás, 2002, p. 57). O desa-
fi o, no sentido mais gramsciano possível de uma teoria crítica, 
é o de poder estabelecer bases para gerar o consenso entre 
indivíduos tendo por cerne a defesa dos direitos. Falo no sen-
tido mais gramsciano possível porque, dado que o indivíduo 
das sociedades contemporâneas foi socializado a pensar des-
sa maneira, uma meta normativa da teoria crítica cosmopo-
lita é gerar as instituições que dessocializem de estados de 
consciência coletivos alienados, e que depois socializem para 
verdadeiros estados de consciência, quer dizer, que acordem 
para formas alternativas de comunidades políticas em que a 
cidadania e os direitos a ela associados têm um lugar de reali-
zação. Essa é uma tarefa árdua, porque isso é acordar para as 
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possibilidades de existência de uma comunidade cosmopolita 
de destino tão legítimo como o Estado nacional democrático, 
porém eticamente superior a este. Só nessas circunstâncias a 
emancipação pode coincidir com a segurança. 

Sociedade civil transnacional: provedora de segurança? 
Socializar para gerar verdadeiros estados da consciência con-
fronta a teoria crítica com outro problema também relacio-
nado com a solidariedade: nunca antes, como agora, as socie-
dades nacionais acordam tanto para a razão instrumental do 
interesse nacional. Não são só os decision-makers, quando for-
mulam políticas externas, que avaliam cada movimento em 
termos estratégicos de interesse nacional. No pós-guerra fria, 
quando novos setores da política internacional, como a assis-
tência humanitária ou a concorrência por recursos naturais, 
têm adquirido um lugar importante nos processos da políti-
ca internacional, algumas sociedades dos países centrais têm 
reagido querendo saber qual é o ganho da ajuda humanitá-
ria para o interesse nacional de seus países. 

Chamo a atenção para duas questões que não são cir-
cunstanciais nessas reações: em primeiro lugar, tantas déca-
das de socialização realista ainda têm uma herança muito 
forte; a novidade é que o interesse nacional em algumas 
ocasiões é um registro mais forte nas próprias sociedades 
nacionais que nos seus decision-makers. Esse é outro desafi o 
da teoria crítica de segurança como programa normati-
vo, isto é, como desconstruir através de novas instituições 
socializadoras o legado da consciência realista do interesse 
nacional. O outro elemento para o qual chamo a atenção 
é que a ética da exclusão e da falta de segurança em decor-
rência daquela não poderia ser superada a menos que se 
supere a noção amplamente socializada do interesse nacio-
nal, porque ainda estamos num estágio histórico em que as 
sociedades nacionais se questionam fortemente pelo dado 
da resistência ao envolvimento externo, acerca das respon-
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sabilidades éticas de seu Estado com os cidadãos de outros 
Estados. A atitude da opinião pública americana na Guerra 
do Kosovo é exemplar nesse sentido.

A defi nição prevalecente de sociedade civil refere-se 
àquela esfera da vida pública que está além do controle 
do Estado. O conceito pode ser compreendido como uma 
variável histórica, socialmente construída e não como uma 
constante no tempo e no espaço. Desde Hobbes, a socie-
dade civil é identifi cada normativamente como um dos 
mais altos estágios do desenvolvimento humano. A distin-
ção entre sociedade civil e estado de natureza representa o 
núcleo central da maior parte das teorias da sociedade civil. 
Esta distinção deriva do familiar, mas não menos conclusivo 
argumento de que a capacidade humana para o raciocínio 
nos permite escapar das conseqüências danosas do estado 
de natureza. Porém, é impossível perceber que um conceito 
claro de sociedade civil possa emergir dessa consideração. 
Fundamentalmente, o conceito de sociedade civil perma-
nece ligado a suas implicações éticas de estágio superior do 
desenvolvimento humano ou sua potencialidade de comu-
nidade política alternativa. 

Ao contrário dos estudos de segurança humana, que 
têm acolhido satisfatoriamente o impacto da sociedade civil 
no seu arcabouço teórico, a visão crítica de segurança inter-
nacional permanece afastada dos efeitos teóricos e práticos 
da globalização da assim chamada sociedade civil (King 
e Murray, 2001-2002; Paris, 2001), o que não deixa de ser 
muito curioso para uma teoria (a Crítica) que sempre tem 
reconhecido Gramsci como uma de suas principais infl uên-
cias intelectuais. Embora seja de raízes gramscianas, a teo-
ria crítica afastou-se do conceito de sociedade civil, caro ao 
pensador italiano.

As potencialidades éticas da noção de sociedade civil 
aparecem reconstituídas de uma maneira quase celebrató-
ria na perspectiva liberal republicana de Andrew Arato e 
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Jean Cohen (1992), que colocam considerável ênfase no 
papel dos movimentos sociais na formação de uma esfera 
pública democrática. Coincidente com o surgimento das 
formas modernas da política, “a sociedade civil tem sido 
associada com o ativismo político mostrado por diferentes 
grupos sociais” (Colas, 2002). Uma visão republicana de 
“sociedade civil está intimamente relacionada ao surgimen-
to dos modernos movimentos sociais” (Colas, 2002). Assim, 
a sociedade civil refere-se a uma arena pública separada tan-
to do mercado como do Estado em que o indivíduo e coleti-
vidades podem, através da mobilização, realizar o particular, 
porém, completo objetivo da moderna cidadania liberal.

Na recuperação sociológica de Cohen e Arato, a socie-
dade civil ligada ao contexto da modernidade capitalista é 
uma “nova forma de subjetividade social”, quer dizer, uma 
nova forma da política plenamente autônoma na sua cons-
tituição. Isso contrasta com a visão crítica de autores como 
Robert Cox (1986) e Alejandro Colás (2002) para quem a 
sociedade civil não está além das relações de poder que se 
estabelecem entre Estado e mercado, pois continua a ser 
um domínio dos antagonismos de classe inerentes ao poder 
estrutural do Estado e do mercado, que se mostram através 
dos movimentos sociais.

Uma recuperação do conceito de sociedade civil, que ser-
visse de base a um conceito instrumental de segurança inter-
nacional, como desejam alguns autores dos critical securities 
studies como Booth (1997), Smith (2004), Klause e Will iams 
(1996), deveria levar em conta três aspectos destacados:

1. É consensual que a componente sociológica e ontológica da 
sociedade civil é dada política e eticamente pelos modernos 
movimentos sociais.

2. Numa perspectiva histórica e também republicana, as possi-
bilidades de realização democrática desses movimentos esta-
vam ancoradas ao Estado nacional democrático.
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3. O indivíduo, nível privilegiado pelos critical securities studies, 
não pode desconhecer o impacto da noção de sociedade civil. 
Se a segurança é uma construção social, ou seja, a percepção 
do que “Estados e sociedades fazem dela”, então o principal 
destinatário de um “estado de segurança” é a sociedade e 
não o indivíduo. O curioso é que, exatamente porque tanto 
a teoria crítica como a liberal têm no centro o indivíduo, este 
parece ser a ponte ontológica entre ambas as perspectivas, ou 
a zona de interseção normativa. 

Porém, uma disjuntiva para o moderno conceito de 
sociedade civil aparece quando é colocada numa dimensão 
que vai além do nacional. Dado que as possibilidades de 
realização ética da sociedade civil sempre foram fi xadas nas 
bases territoriais do Estado nacional, uma perspectiva que 
pressiona esse fato prevalecente dá-se quando pensamos 
numa noção cosmopolita de sociedade civil internacional 
em face da intensifi cação de processos como globalização, e 
o que se tem chamado de governança global, isto é, regras 
de governo internacional geradas a partir de poderosas 
organizações internacionais. E nessa perspectiva cosmopo-
lita, a sociedade civil é também assumida como um espaço 
político e eticamente ocupado pelos modernos movimentos 
sociais e por outros grupos de pressão, como organizações 
internacionais não-governamentais. Vejamos como esse 
pode ser um espaço interessante para um conceito normati-
vo de segurança internacional. 

Um dos aspectos óbvios da defi nição da sociedade civil 
internacional é que necessariamente assume referência ao 
moderno sistema de Estados. Desta forma, cria-se um notá-
vel paradoxo nos modernos movimentos sociais: eles ope-
ram num nível internacional ao mesmo tempo que reco-
nhecem e tencionam a importância da soberania estatal, 
sobretudo, questionam a perspectiva da teoria internacio-
nal realista e liberal de que o provedor da segurança são 
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os Estados. Se uma coisa tem mostrado as recorrentes cri-
ses internacionais humanitárias do pós-guerra fria, é que a 
solidariedade do Estado raramente é a primeira a se fazer 
sentir; ela tem vindo, em muitos casos, primeiro de setores 
sociais transnacionais, como ONGs e movimentos sociais, 
depois do Estado, mas nem sempre do próprio Estado, sede 
da crise, porque este não tem condições de prover mínimas 
condições de segurança. Isso levanta a questão fundamental de 
que, se paralela ao Estado, a sociedade civil transnacionalizada 
emerge também como provedora de segurança.

Nesse aspecto, a sociedade civil internacional chega a 
ser simultaneamente uma arena internacional e doméstica 
contínua. Como sustenta Didier Bigo (2001), a transnacio-
nalização da segurança nos leva à idéia do möbius ribbon de 
segurança, em que os pontos de segmentação cedem lugar 
aos pontos de continuidade. Além disso, o conceito de 
sociedade civil internacional serviria como marco prático 
para compreender as potencialidades emancipatórias da 
agência política em diferentes manifestações.

Rafael Duarte Villa 
é professor do Departamento de Ciência Política da FFLCH/USP
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NOAM CHOMSKY E O PODER DA RETÓRICA GLOBAL 
EM FACE DAS INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS

Jayme Benvenuto Lima Jr.

Embora rechaçado por amplos setores da academia – inclusi-
ve pelas críticas que faz ao método científi co e à postura assu-
mida pela maior parte dos que a integram – entre os anos de 
1980 e 1994, Avram Noam Chomsky era o ser humano vivo 
mais citado do mundo, com quatro mil citações de sua obra 
relacionadas no Arts and Humanities Citation Index e o oita-
vo numa lista que incluía autores como Marx e Freud, entre 
as personalidades mais citadas de todos os tempos. Entre os 
anos de 1974 e 1992, o autor de orientação crítica foi cita-
do 1.619 vezes de acordo com o Science Citation Index. Até o 
momento, publicou mais de setenta livros e mais de mil arti-
gos cobrindo áreas que incluem a lingüística, a fi losofi a, a 
história, a história das idéias, as ciências cognitivas, a psicolo-
gia, a política nacional e internacional (Barsky, 2004, p. 15).

Polêmico, misto de intelectual e ativista político, o autor 
tem sido um ferrenho crítico da política internacional des-
de os anos 1960 e, muito em particular, de seu próprio país, 
os Estados Unidos, ao qual acusa de desenvolver um progra-
ma de globalização imperial.

Este artigo está relacionado à sua contribuição teórica 
com ênfase na análise de situações recentes relacionadas a 
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confl itos humanitários em certas partes do mundo. A sua 
produção teórica – vinculada à militância no campo da polí-
tica nacional norte-americana e internacional – constitui, 
portanto, o centro deste trabalho.

Ao construir um painel em que descreve quase à exaus-
tão os chamados “crimes terríveis” cometidos na “nova 
era” em que os Direitos Humanos e os altos princípios do 
Direito Internacional seriam utilizados para justifi car as 
intervenções humanitárias do fi nal do século XX e início 
do século XXI, Chomsky lança luzes sobre o discurso polí-
tico de governantes, representantes de organizações inter-
nacionais, jornalistas e autores no campo da política inter-
nacional, visando revelar o que nem todos conseguem ou 
querem ver.

Uma perspectiva anarquista da política internacional
Com base em esquemas de análise claramente identifi ca-
dos com a perspectiva teórica anarquista, Chomsky professa 
a idéia de que há um totalitarismo também no capitalismo 
administrativo outrora e atualmente praticado, uma vez que 
orientado por decisões ditadas por condicionantes técni-
cos e econômicos em países que se autodenominam demo-
cráticos. Esta compreensão é importante para entender a 
crítica feita à política dos Estados Unidos, de meados do 
século XX aos dias atuais, assim como do Reino Unido – a 
quem considera sócio prioritário norte-americano na tarefa 
de manter um império global. Na perspectiva de Chomsky, 
as guerras vivenciadas no século XX, incluindo a Guerra 
Fria, representam “uma luta entre os grandes competidores 
imperialistas por uma fatia dos rendimentos da produção 
mundial, dessa forma, pelo controle sobre o maior número 
de trabalhadores” (Barsky, 2004, p. 57).

Como anarquista, nosso autor desconfi a das grandes 
instituições, do Estado, da universidade e de seus funcioná-
rios. Defende a liberdade para analisar a política norte-ame-
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ricana com mais rigor que os teóricos tradicionais. Parece 
justifi car o objeto de análise e crítica em particular ao seu 
próprio país em razão do signifi cado político das decisões 
internas e externas em que os Estados Unidos tomam parte; 
mas também em razão do que ele próprio vem a sofrer por 
seu pensamento radicalmente dissidente dentro da socieda-
de norte-americana.

Impelido a mostrar continuamente os caminhos nos 
quais as estruturas opressivas – incluindo o capitalismo, os 
campos de concentração, as câmaras de gás e as campanhas 
de limpeza étnica – não acabaram, como se costuma assen-
tir, sua crítica fundamental é às estruturas políticas e econô-
micas dos nossos dias.

Em seus escritos e nos diversos fi lmes dos quais tem par-
ticipado, nosso autor demonstra crer na existência de uma 
conspiração empresarial transnacional pela manutenção do 
status quo internacional.

Para entender a avaliação de Chomsky a respeito das atitu-
des dos Estados Unidos, de seus aliados e de organizações inter-
nacionais por eles controladas, é necessário considerar sua visão 
sobre o projeto de controle internacional, segundo a qual

“estudos realizados já em 1941 concluíam que o objetivo 
fundamental de longo prazo era que os Estados Unidos se 
transformassem na potência inquestionável do pós-guerra e 
agissem de forma tal que limitassem a soberania de qualquer 
Estado que pudesse interferir na política de adquirir 
supremacia militar e econômica [...]” (2004a, p. 16).

O programa de controle global estaria em inteira com-
patibilidade com os gastos norte-americanos em matéria 
militar: o mesmo que todo o resto do mundo reunido. A seu juí-
zo, os Estados Unidos liderariam uma “grandiosa estratégia 
imperial” que se valeria da “guerra preventiva”, supostamen-
te sustentada pelo Direito Internacional. 
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“Os princípios básicos da grandiosa estratégia imperial de 
setembro de 2002 remontam aos primeiros dias da Segunda 
Guerra Mundial. Mesmo antes da entrada dos Estados 
Unidos na guerra, estrategistas e analistas de primeira linha 
concluíram que no mundo pós-guerra os Estados Unidos 
buscariam ‘manter um poder inquestionável’’ (2004a, p. 21).

Em sua interpretação radical dos acontecimentos das 
últimas quatro décadas, Chomsky lança suas palavras irônicas 
e provocativas também sobre as “iniqüidades sociais” cometi-
das no seu próprio país pelos diversos governos, orientados 
pela mídia e pelos grupos corporativos que os sustentam. 

Na contramão do que o mundo aprendeu a conhecer e 
louvar sobre os Estados Unidos da América, Chomsky con-
sidera seu próprio país um “estado totalitário”, não muito 
diferente de outros com pretensões imperiais, como a Rús-
sia e a China. Colocar os Estados Unidos da América no 
spotlight de suas críticas tem o sentido consciente de dar 
correspondência à importância que o país tem no plano 
mundial como exemplo de democracia.

“In a totalitarian state, it doesn’t matter what people think, 
since the government can control people by force using 
a bludgeon. But when you can’t control people by force, 
you have to control what people think, and the standard 
way to do this is via propaganda (manufacture of consent, 
creation of necessary illusions), marginalizing the general 
public or reducing them to apathy of some fashion. [...] 
In a totalitarian society, war is a serious business, and [...] 
the dictator simply says ‘we’re going to war’ and everybody 
marches” (Manufacturing consent, 1992).

Sua visão sobre a sociedade norte-americana é certamente 
resultado do que ele mesmo sofreu durante os quentes anos 
da Guerra Fria, em que os movimentos sociais contrários à 
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guerra do Vietnã e à corrida armamentista se viram constran-
gidos e perseguidos. Muitas foram as vezes em que ele mesmo 
foi preso ou teve que prestar contas em tribunais por suas con-
vicções e atividades políticas. No auge da Guerra Fria, mais 
precisamente em 1971, em debate com Michel Foucault na 
TV holandesa, Chomsky contraconstrangia o sistema:

“To my knowledge, in the American mass media you cannot 
fi nd a single socialist journalist, nor a single syndicated 
political commentator who is a socialist. From the ideological 
point of view the mass media are almost 100 percent ‘state 
capitalist’. In a sense, we have over here the ‘mirror image’ 
of the Soviet Union, where all the people who write in 
Pravda represent the position which they call ‘socialism’. 
[...] there is the remarkable ideological homogeneity of the 
American intelligentsia in general, who rarely depart from 
one of the variants of state capitalistic ideology (liberal or 
conservative) [...] In the capitalist society the mass media are 
capitalist institutions” (Chomsky e Foucault, 2007, p. 75)

Assim vista por ele, a grande mídia é aliada dos grandes 
estados na ocultação de fatos de interesse de suas socieda-
des. Seu radicalismo parece ser intencional, diante da perse-
guição a marxistas, anarquistas e esquerdistas em geral nos 
Estados Unidos, ao ponto de comparar as atitudes políticas 
norte-americanas ao fascismo:

“The consequence of this conformist subservience to those in 
power, as Hans Morgenthau correctly termed it, is that in the 
United States political discourse and debate have often been 
less diversifi ed even than in certain Fascist countries, Franco 
Spain, for example, where there was lively discussion covering 
a broad ideological range. [...] Much the same was true in 
Fascist Portugal, where there seem to have been signifi cant 
Marxist groups in the universities, to mention just one 
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example. [...] This conformism (in the USA) was called ‘the 
end of ideology’” (Chomsky e Foucault, 2007, pp. 78-79). 

Sua posição anarquista pode ser igualmente sentida no 
trecho abaixo transcrito, também do debate mencionado, 
com Foucault:

“I believe [...] that a fundamental element of human 
nature is the need for creative work, for creative inquiry, 
for free creation without the arbitrary limiting effect of 
coercitive institutions, then, of course, it will follow that 
a decent society should maximize the possibilities for this 
fundamental human characteristic to be realized. That 
means trying to overcome the elements of repression and 
oppression and destruction and coercion that exist in any 
existing society, ours for example, as a historical residue. 
[...] any form of coercion or repression, any form of 
autocratic control of some domain of existence [...] It can 
not be justifi ed intrinsically. Rather it must be overcome and 
eliminated” (Chomsky e Foucault, 2007, p. 38)1.

Sua busca de legitimação no passado Iluminista é evi-
dente. Para Chomsky, se o pensamento racional não nos 
protege necessariamente da política autoritária, “a irracio-
nalidade deixa a porta aberta para qualquer coisa, portanto, 
especialmente para as piores formas de autoritarismo” (Bar-
sky, 2004, p. 145).

1  Contraditando Chomsky, responde Foucault: “If one understands by democracy 
the effective exercise of power by a population which is neither divided nor hie-
rarchically ordered in classes, it is quite clear that we are very far from democracy. 
It is only too clear that we are living under a regime of a dictatorship of class, of 
a power of class which imposes itself by violence, even when the instruments of 
this violence are institutional and constitutional; and to that degree, there isn’t 
question of democracy for us. [...] I admit to not being able to defi ne, nor for 
even stronger reasons to propose, an ideal social model for the functioning of our 
scientifi c or technological society” (Chomsky e Foucault,  2007, pp. 39-40).
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Luzes sobre as intervenções humanitárias recentes
Chomsky avalia as situações em que as potências ocidentais, 
à frente os Estados Unidos da América e seu sócio britânico, 
para adotar sua linguagem, estiveram justifi cando interven-
ções humanitárias. Ao tratar das intervenções humanitá-
rias, o nosso autor não se restringe a enquadrar o termo na 
defi nição legal constante das convenções internacionais de 
Direito Humanitário. Considera intervenções humanitárias 
as ações, embora unilaterais, de potências militares no sen-
tido de retórica e formalmente justifi carem a manutenção 
da paz em regiões conturbadas, tendo como base os princí-
pios de respeito aos direitos humanos e humanitários mais 
relevantes.

Para tanto, Chomsky baseia seu trabalho nos discursos 
dos governantes e funcionários de governos e organiza-
ções internacionais e na análise de autores e jornalistas de 
referência no campo da política internacional. Nesse senti-
do, podemos ver um método próprio – chomskyano – em 
seu trabalho de coleta e análise de informação documen-
tal. Entre os principais veículos jornalísticos de referência 
por ele consultados estão Newsweek, Guardian, Boston Globe, 
Independent, Le Monde Diplomatique, Financial Times, Moscow 
Times, Los Angeles Times, Jerusalem Post, Wall Street Journal, New 
York Times; enquanto entre as revistas especializadas mais 
referenciadas estão International Affairs, New York Review, 
Foreign Affairs, Human Rights Review, Australian Financial 
Review, NYT Book Review, International Documents, Columbia 
Journalism Review. O trabalho de Chomsky também conside-
ra relatórios produzidos por órgãos governamentais, espe-
cialmente dos Estados Unidos (a exemplo de relatórios do 
Departamento de Defesa) e da Grã-Bretanha, de organis-
mos internacionais, dentre os quais se destacam os relató-
rios da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), 
do Conselho de Segurança da ONU, do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados, do Alto Comissaria-
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do das Nações Unidas para os Direitos Humanos, da OSCE 
(Organization for Security and Co-operation in Europe); e 
de organizações não-governamentais internacionais, como 
a WOLA (Washington Offi ce on Latin America), a Amnesty 
International e a Human  Rights Watch.

Autores como Samuel Huntington, John Mearsheimer, 
Michael McGwire, Richard Lloyd Parry, Chalmers John-
son, Johnathan Randall, Richard Butler, Mark  Weller, Tim 
Judah, Ruth Wedgwood, Edward Herman, Benedict Ander-
son, Mark Riley e o próprio Chomsky constituem importan-
tes referências na análise da política internacional em rela-
ção às intervenções humanitárias.

Em livro publicado no Brasil em 2003, intitulado Uma 
nova geração defi ne o limite: os verdadeiros critérios das potências 
ocidentais para suas intervenções militares, Chomsky examina 
a idéia de que o “novo internacionalismo” defendido por 
Bill Clinton e Tony Blair seria justifi cado pela intolerância a 
toda repressão brutal de grupos étnicos. Em tom irônico, o 
autor reproduz expressões de articulistas e políticos segundo 
os quais o Estado-nação teria chegado ao fi m, havendo em 
seu lugar uma ordem internacional à qual se teria chegado 
pelas lições da Segunda Guerra Mundial e pela evolução da 
humanidade a um ponto em que as desumanidades não mais 
teriam lugar. Em livros anteriores e posteriores a este, vamos 
encontrar complementações que incluem outros atores inter-
nacionais que evidenciariam uma mesma política imperial 
global. É o caso, certamente, de Ronald Reagan e dos Bush.

Para Chomsky, a nova ordem internacional tratou de 
atribuir-se legitimidade exclusiva para agir em nome da 
comunidade de nações, usando a força sempre que conside-
rasse adequado e em obediência às “modernas noções de 
justiça”. A propósito, nosso autor critica o sentido de comu-
nidade internacional, embora não pela via tradicional da 
incapacidade de convivência entre sujeitos cultural e eco-
nomicamente desiguais, mas pelo recurso consciente à 
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retórica, responsável por impedir o diálogo honesto entre 
os Estados, entre estes e as organizações internacionais, e 
mesmo dentro das organizações internacionais, por mais 
nobres que possam ser seus objetivos. 

A doutrina da nova ordem internacional global, para 
Chomsky, resume-se à palavra de ordem: “os tiranos que se 
cuidem”. Sua análise é focada com primazia nos objetivos 
anunciados pelos Estados Unidos (e certamente seu “sócio 
britânico”) e pela Otan para a intervenção em diversas par-
tes do mundo com os objetivos anunciados de “garantir a 
estabilidade da Europa Oriental”; “conter a limpeza étni-
ca”; e “garantir a credibilidade da Otan”. Estão no centro de 
suas atenções o bombardeio à Sérvia pela Otan no fi nal da 
década dos 1990, as operações indonésias no Timor Leste, 
a repressão aos curdos por Saddam Hussein e pelos turcos, 
o fi nanciamento ao terror na Colômbia, os atos criminosos 
de Israel contra os palestinos, as intervenções em nome da 
guerra contra o terror no Afeganistão e no Iraque, entre 
outras situações.

Na perspectiva chomskyana, são as grandes potências 
ocidentais, mais do que tudo através da Otan, que praticam 
crimes internacionais (genocídio, crimes contra a humani-
dade e crimes de guerra) nos dias atuais, sob o manto de 
construção da democracia e de respeito aos direitos huma-
nos – o que constitui, obviamente, uma inversão na perspec-
tiva tradicionalmente aceita. A estas ações Chomsky contra-
põe inúmeros exemplos em que as potências ocidentais tole-
ram ou mesmo estimulam – na medida em que emprestam 
apoio político, militar e fi nanceiro – as atrocidades cometidas 
pelos amigos, aqueles que, no exercício dos poderes locais, 
dão sustentação à política internacional que lhes interessa. 
É o caso dos amigos turcos, em 1997, sob Clinton:

“Graças ao fornecimento constante de armamento pesado, 
treinamento militar e apoio diplomático, a Turquia 
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conseguiu esmagar a resistência curda, deixando dezenas de 
milhares de mortos, de dois a três milhões de refugiados e 
3.500 aldeias destruídas (sete vezes o Kosovo bombardeado 
pela Otan)” (2003b, p. 18). 

Entre os amigos criminosos, além de Saddam até antes 
da primeira guerra do Golfo, fi guraram Ferdinando Marcos, 
‘‘Baby Doc’’ Duvalier, Suharto, Nicolau Ceausescu e Mobutu 
Sese Seko2, todos personas da mais alta consideração e equi-
valente apoio político e militar. 

A propósito dos chamados amigos terroristas usados em 
sua luta contra o terror, Chomsky aborda a situação do Afe-
ganistão, em que todo o mundo participara, de uma forma 
ou de outra, do apoio à intervenção armada de caráter uni-
lateral. O que outros autores vêem como contingência natu-
ral da política do mais forte sobre os mais fracos, política, 
fi nanceira e militarmente, nosso autor vê como conivência 
interessada em legitimar políticas semelhantes em outras 
partes do planeta.

“Praticamente todos os governos fi zeram o impossível 
para se aliar à coalizão liderada pelos Estados Unidos, 
sempre por seus próprios motivos. Assim, um dos primeiros 
países a se aliar, com grande entusiasmo, foi a Rússia. Por 
que a Rússia? Porque eles querem autorização para dar 
continuidade, mais ativamente, às suas próprias atrocidades 
na Chechênia. A China aliou-se de muito bom grado. Eles 
fi cam encantados por contar com o apoio norte-americano 
para repressão no ocidente da China. A Argélia, um dos 
maiores países terroristas do mundo, foi recebida de braços 

2 “O primeiro chefe de Estado contemplado com uma visita à Casa Branca de 
Bush I foi Mobutu Sese Seko, do Zaire, outro assassino, torturador e saqueador de 
primeira linha. Os ditadores sul-coreanos também receberam mão forte de Wa-
shington até que o governo militar apoiado pelos Estados Unidos foi fi nalmente 
derrubado em 1987 por movimentos populares” (2004, p. 116).
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abertos na ‘coalizão contra o terrorismo’. [...] Atualmente, 
há tropas turcas em Cabul, ou logo haverá, pagas pelos 
Estados Unidos para travar a Guerra contra o Terrorismo. 
Por que a Turquia está oferecendo soldados? Na verdade, 
eles foram o primeiro país a oferecer tropas aos Estados 
Unidos no Afeganistão [...]. Foi por gratidão – porque os 
Estados Unidos foram o único país que se dispôs a lhes 
dar apoio maciço em suas próprias enormes atrocidades 
terroristas no sudeste da Turquia, nos últimos anos. [...] 
Clinton estava inundando o país de armas. A Turquia 
tornou-se o principal destinatário de armas do mundo, além 
de Israel e do Egito” (2005, pp. 21-22)

Por esse critério, os Estados violentos podem agir como 
quiserem, com a aprovação das classes instruídas e da mídia. 
Estados com ímpetos imperiais regionais, como a Rússia e 
a China, se sentiriam cômodos em seguir a doutrina norte-
americana de segurança nacional. A China estaria respon-
dendo exatamente como esperado, através do aumento de 
sua capacidade militar nuclear ofensiva, que obrigaria a 
Índia a responder da mesma maneira, o que, por sua vez, 
obrigaria o Paquistão a responder em igual proporção. 
Logo, essa cadeia atingiria o Oriente Médio e grande parte 
do resto do mundo. A administração norte-americana esta-
ria, assim, dando exemplo ao resto do mundo ao desenvol-
ver novas armas nucleares, o que certamente faria com que 
outros viessem a agir da mesma maneira, já que não seria 
razoável esperar o contrário. Como conseqüência, agora “o 
mundo é um lugar mais inseguro”(2004a, p. 34).

Em conexão com tais desenvolvimentos, está a idéia de 
que os grandes estados do mundo são estados terroristas. 
Nesse aspecto, Chomsky vale-se dos ensinamentos de San-
to Agostinho para demonstrar que é tênue a diferença na 
caracterização de “piratas e imperadores”:
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“Santo Agostinho conta a história de um pirata capturado 
por Alexandre, o Grande, que lhe perguntou: ‘Como você 
ousa molestar o mar?’. ‘E como você ousa desafi ar o mundo 
inteiro?’, replicou o pirata. ‘Pois, por fazer isso apenas com 
um pequeno navio, sou chamado de ladrão; mas você, que o 
faz com uma marinha enorme, é chamado de imperador.’ A 
resposta do pirata [...] ilustra com certa exatidão as relações 
atuais entre os Estados Unidos e vários outros atores no 
plano do terrorismo internacional: a Líbia, facções da 
Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e outros” 
(Chomsky, 2006, p. 259).

Para nosso autor o signifi cado original de terrorismo consi-
derado como terrorismo de Estado precisa ser resgatado. Origi-
nalmente, estes são atos de violência cometidos pelo Estado, 
no fi m do século XVIII, com o intuito de garantir a submis-
são popular. Com o passar do tempo, atendendo a interesses 
dos imperadores de todos os tipos, o termo passou a ser empre-
gado para designar, principalmente, terrorismo de pequena esca-
la, praticado por pessoas ou grupos (2006, p. 259). 

Tal concepção abre caminho, a seu juízo, para a afi rma-
ção do princípio segundo o qual: 

“quando alguém pratica o terrorismo contra nós ou contra 
nossos aliados, isso é terrorismo, mas, quando nós ou nossos 
aliados o praticamos contra outros, talvez um terrorismo 
muito pior, isso não é terrorismo, é antiterrorismo ou guerra 
justa” (2005, p. 78).

Sob Clinton aconteceu a tragédia vivida pelo Timor Leste, 
embora o confl ito tenha se iniciado com a invasão indonésia, 
em 1975, logo após a declaração de independência da antiga 
colônia portuguesa, resultando na matança de cerca de um ter-
ço da população do país e uma “enorme onda de destruição, 
tortura e terror, repetida em 1999” (Chomsky, 2003b, p. 26).
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No Timor, como no Kosovo, haveria uma tendência a 
considerar que a comunidade internacional fora forçada a 
enfrentar um desastre humano produzido em parte por sua 
própria negligência e teria tido de decidir que preço estaria 
disposta a pagar para corrigi-lo, quando, de fato, tal catástrofe 
humanitária não seria produto da negligência das democra-
cias liberais, mas criação delas, na medida em que foram atro-
cidades cometidas com armas e apoio diplomático dos EUA 
e da Grã-Bretanha. Para Chomsky, os crimes cometidos no 
Timor Leste poderiam ter sido facilmente evitados se, como 
reza a retórica entre as potências, houvesse interesse em evitá-
los. Tratar-se-ia de uma história de traição e cumplicidade, em 
relação ao povo do Timor, que acreditara no respeito ao resul-
tado do plebiscito em confi rmação de sua independência. Os 
EUA e seus aliados teriam reagido aos massacres no Timor 
Leste da mesma forma que em tantas outras situações: 

“continuando a fornecer ajuda militar e de outra espécie 
aos assassinos, mantendo relações militares e fazendo 
exercícios militares conjuntos, enquanto os protegia de uma 
interferência internacional” (2003b, p. 112). 

A atitude da administração Clinton teria sido resulta-
do de um cálculo político em que os Estados Unidos pre-
cisariam manter intocadas suas relações com a Indonésia, 
um país de grande riqueza mineral e mais de 200 milhões 
de habitantes, “acima de considerações sobre o futuro do 
Timor Leste, um pequeno e empobrecido território de 800 
mil habitantes em busca de independência” (2003b, p. 88). 
O paradoxo, aqui, estaria em Clinton sair-se como liberta-
dor do Timor Leste ao fi nal da fase mais cruel do confl ito. 

Quanto à intervenção armada na Sérvia, no mesmo perí-
odo, Chomsky vê um contraste com a inação no Timor. Des-
crê da justifi cativa segundo a qual a Otan estaria, na Sérvia, 
“lutando porque nenhuma pessoa decente pode assistir ao 
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assassinato sistemático de outro povo conduzido pelo Esta-
do”, como afi rmou à época Vaclav Havel, o último presiden-
te da Tchecoslováquia e primeiro presidente da República 
Tcheca. Chomsky lança dúvidas também sobre a veracidade 
dos argumentos de que a Sérvia estaria praticando genocídio 
ou crime contra a humanidade antes do ataque da Otan. As 
atrocidades seriam, na verdade, uma resposta ao ataque3. Por 
seu lado, as forças aliadas não seriam capazes de prestar assis-
tência humanitária no sentido mais apropriado do termo:

“A força aérea que foi capaz de destruir com precisão alvos 
civis em Novi Sad, Belgrado e Pancevo poucos meses antes não 
teve capacidade de jogar alimento para centenas de milhares 
de pessoas ameaçadas de morrer de fome nas montanhas 
para onde tinham sido enxotadas pelas TNI (forças armadas 
indonésias), armadas e treinadas pelos Estados Unidos e por 
seus não menos cínicos aliados” (2003b, p. 60).

A acusação chomskyana de que as razões para “usar a 
força” no Kosovo “são fracas” e que as potências ocidentais 
“se apressaram em indiciar Milosevic” por crimes internacio-
nais, comparando-o a Hitler, é sustentada pela idéia de que

“não pode haver dúvida de que as autoridades e as forças 
de segurança da RFI foram responsáveis por crimes graves. 
Mas o registro noticiado não dá credibilidade à alegação 
de que essas não foram as razões dos bombardeios; no caso 
de atrocidades comparáveis ou muito piores durante esse 

3 “O Pentágono informou que ‘aviões americanos despejaram 1.100 recipientes de 
bombas em cacho, com 220 mil pequenas bombas, no Kosovo’, enquanto ‘aviões 
britânicos despejaram cerca de 500 bombas, cada uma com 147 pequenas bom-
bas’. Bombas em cacho também foram usadas em ataques a alvos civis na Sérvia, 
por exemplo, num ataque de 7 de maio na cidade de Nis, matando 15 pessoas 
num mercado e atingindo o principal hospital da cidade. Mas isso não é crime, 
apenas ‘erros cometidos pela Otan’, informou ao Conselho de Segurança o pro-
motor do tribunal” (Chomsky, 2003b, p. 125).
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período, os EUA e seus aliados não reagiram ou – mais 
signifi cativamente – mantiveram e até aumentaram seu 
apoio às atrocidades” (2003b, p. 125).

Para chegar a tal conclusão, Chomsky baseia-se: 1º) na 
constatação de que o Timor Leste constituía, na ocasião, 
situação muito pior que a da Sérvia, sem que se esboçassem 
indícios de investigação dos crimes praticados pelos gene-
rais indonésios, segundo relatos da mídia; 2º) na idéia de 
que os países ocidentais teriam manipulado as informações 
sobre o grau das atrocidades como forma de desviar o 
foco sobre suas próprias atividades4; 3º) as ações violentas 
das forças armadas e da polícia iugoslavas, desde fevereiro 
de 1998, aconteciam mesmo em resposta às atividades sepa-
ratistas, não sendo sustentável que houvesse um programa 
de perseguição étnica aos albaneses do Kosovo, naquela 
ocasião; 4º) a intervenção no Kosovo teria sido meticulosa-
mente planejada pela Otan como forma de atribuir-se legiti-
midade, em detrimento das pretensões da ONU5-6.

4 “Analistas do Wall Street Journal concluem que ‘a Otan intensifi cou suas alega-
ções sobre campos de extermínio’ quando ‘viu uma fatigada imprensa inclinar-se 
em direção à história oposta: civis mortos pelas bombas da Otan’ – e, muito mais 
importante, a infra-estrutura civil destruída e crimes de guerra, incluindo guerra 
química e biológica” (Chomsky 2003b, p. 110).
5 As negociações teriam sido deliberadamente difi cultadas com a introdução no texto 
do acordo de uma “cláusula fatal”, que daria às tropas da Otan liberdade para atuar 
em qualquer parte da Iugoslávia, o que representaria uma perda de soberania inacei-
tável. Segundo Chomsky, a proposta seria deliberadamente inaceitável, com o objeti-
vo de desacreditar a ONU e fortalecer a Otan, em detrimento também do poder das 
organizações européias preocupadas com a segurança, a exemplo da OSCE.
6 Igual tratamento mereceriam as estruturas de segurança européias: “Em vez de se-
guirem a ‘rota da OSCE’, com sua prioridade na diplomacia e não na força, o papel 
europeu é drasticamente reduzido quando um confronto se desloca para a arena 
da violência, onde os EUA reinam absolutos e onde seu sócio britânico, compara-
tivamente, também leva vantagem. Transferir o assunto para a Otan praticamente 
assegura esse resultado. Nem a diplomacia nem um uso da força ‘menos ameaça-
dor’ ‘seria aceitável para os EUA’ [...] em parte por causa da aversão americana ao 
multilateralismo e de suas relações hostis com a ONU, mas também porque ‘eles 
estavam decididos a evitar o surgimento de uma estrutura de segurança alternativa 
na Europa, que poderia desafi ar sua autoridade’. O objetivo de Washington era ‘de-
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“em suma, os monitores da KVM7 foram retirados e uma 
campanha de bombardeios iniciada, com a expectativa, 
logo cumprida, de que a conseqüência seria uma súbita 
escalada da limpeza étnica e de outras atrocidades, depois 
que a organização responsável por cuidar de refugiados 
fora privada de recursos. Na doutrina da justifi cação 
retroativa, os crimes hediondos que se seguiram agora são 
considerados, talvez, ‘sufi cientes para justifi car’ a campanha 
de bombardeios da Otan” (2003b, pp. 130-131).

A pesada acusação de Chomsky encontra guarida no pro-
nunciamento do Tribunal Penal Internacional ad hoc para a 
antiga Iugoslávia, que concluiu que

“não há provas reais sufi cientes da existência de um 
programa secreto, ou de um consenso tácito da parte 
Sérvia, para liquidar a população albanesa, expulsá-la ou 
persegui-la da maneira radical atualmente descrita. [...] 
Os acontecimentos a partir de fevereiro a março de 1998 
não evidenciam um programa de perseguição baseado 
na etnicidade albanesa. [...] Em 11 de março, o mesmo 
tribunal decidiu que os ‘albaneses no Kosovo não foram 
nem estão sendo expostos à perseguição de grupos, regional 
ou nacionalmente, na República Federal da Iugoslávia’” 
(2003b, p. 128).

Assim sendo, para Chomsky a atitude das potências 
ocidentais nessas situações foi muito mais que a adoção de 
“padrões duplos”, “incoerência”, “virada de costas” para 
outras crises humanitárias. Também não signifi cou que a 
comunidade internacional “fez muito pouco” para evitar as 

monstrar a utilidade da Otan e seu potencial futuro’ enquanto ‘mostrava a muscula-
tura política da Otan” (Chomsky, 2003b, p. 142).
7 Kosovo Verifi cation Mission.
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crises humanitárias, ou que “tolerou” abusos ou “foi inca-
paz de proteger as vítimas”, conforme comumente a mídia 
e alguns fi lmes sobre tais situações têm buscado apontar.

“Na Turquia, no Timor Leste, na Colômbia e em muitos 
outros lugares, pelo contrário, (a administração Clinton) 
preferiu aumentá-las (as atrocidades), junto com seus 
aliados, geralmente vigorosa e decisivamente, fatos que 
permanecem teimosamente invisíveis para aqueles que 
compartilham a responsabilidade por esses crimes e 
preferem dar outro rumo à sua indignação” (2003b, p. 132).

O mesmo padrão de comportamento se aplicaria à 
Colômbia, a cujo país Chomsky atribui o pior histórico de 
violação dos direitos humanos da década de 1990, ao mes-
mo tempo em que é o maior benefi ciário da ajuda e do 
treinamento militar dos EUA para “eliminar” seus inimigos 
(deles e dos próprios EUA). Certamente, no caso da Colôm-
bia, há a particularidade de que as atrocidades são atribuí-
das a paramilitares, estreitamente ligados às forças armadas 
que recebem ajuda e treinamento dos Estados Unidos da 
América, “todos seriamente envolvidos com o narcotráfi co”. 
A questão da plausibilidade das razões apresentadas para as 
intervenções unilaterais persiste:

“[...] o pretexto se baseia na notável pressuposição, 
praticamente não questionada, de que os EUA têm o direito 
de empreender ações militares e travar guerras químicas e 
biológicas em outros países para erradicar uma lavoura de que 
não gostam, apesar de, supostamente, as ‘modernas noções 
de justiça’ não darem à Colômbia – ou à Tailândia, à China e 
a muitos outros – o direito de fazer o mesmo na Carolina do 
Norte para eliminar uma droga muito mais letal que foram 
obrigados a aceitar (e divulgar) sob a ameaça de sanções 
comerciais, a um custo de milhões de vidas” (2003, p. 25)
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Como o Iraque ‘‘não é nenhum Timor Leste, Kosovo 
ou Afeganistão’’, conforme enfatizou Condoleezza Rice 
numa certa ocasião – afi nal, o petróleo é o grande atrativo 
da região – a intervenção perdura e perdurará por algum 
tempo mais, a fi m de demonstrar que é Washington quem 
dá as cartas, “não a ONU ou o povo iraquiano” (2004b, p. 
147). O Iraque se encaixa mais que perfeitamente na idéia 
de criação do inimigo supremo de uma guerra preventiva 
com interesses ocultos8.

A negativa à legitimidade de Israel para invadir terri-
tórios palestinos em nome da segurança exclusiva de sua 
população é outro ponto analisado por Chomsky. Com base 
em relatórios de organizações internacionais como a Anistia 
Internacional, a Human Rights Watch e a Organização das 
Nações Unidas, nosso autor busca demonstrar a irrealidade 
das argumentações israelenses e norte-americanas sobre a 
situação no Oriente Médio. A seu ver, o confl ito é, na ver-
dade, entre Israel, Palestina e Estados Unidos9, razão pela 

8 “O alvo da guerra preventiva deve ter as seguintes características: 1. Precisa ser to-
talmente indefeso. 2. Precisa ter importância sufi ciente para compensar o esforço. 
3. É preciso haver um meio de pintá-lo como a mais terrível e iminente ameaça à 
nossa sobrevivência” (2004b, p. 23). “Toda vez que o Blair, o Bush, o Clinton, a Ma-
deleine Albright ou alguma outra pessoa conclama a uma guerra contra o Iraque, 
eles sempre falam do mesmo jeito. Dizem: esse é o pior monstro da história. Como 
podemos deixar que ele exista? Ele chegou até a cometer o crime supremo: usou 
gases tóxicos ‘contra seu próprio povo’. [...] Ele executou a operação Anfal, que 
talvez tenha matado cem mil curdos, com o nosso apoio. [...] Ele é um monstro, 
mas fez o que fez com nosso apoio [...]” porque os EUA o apoiavam e o fi nancia-
vam (2005, pp. 47-48).
9 Chomsky constrói um painel agudo sobre as atividades israelenses e norte-ame-
ricanas na região: “A Anistia Internacional apurou que as FDI, ‘aparentemente, 
chegavam a disparar contra pessoas que ajudavam a remover os feridos’, e acres-
centou que o motorista de uma ambulância da SCVP ‘morreu depois que soldados 
israelenses lhe atingiram o tórax’ enquanto ele tentava remover vítimas. [...] 
Os helicópteros das FDI são aeronaves americanas pilotadas por israelenses. O 
fornecimento desses helicópteros pelos Estados Unidos é essencial, pois ‘é um ab-
surdo achar que podemos fabricar helicópteros ou importantes sistemas de armas 
desse tipo em Israel’, informou o ministro da Defesa israelense’’(2006, p. 262). 
“Amplas e bem-feitas são, porém, as coberturas jornalísticas em que os Estados 
Unidos aparecem fazendo severas advertências aos palestinos, intimidando-os a 
parar com seus atos terroristas, pois ‘não acreditamos que a violência compense’ 
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qual a Palestina não tem tido condições de obter resultados 
minimamente positivos (2006, p. 260). Sendo assim, impró-
pria é a atitude norte-americana de coordenar processos de 
negociação de paz por meio de bons ofícios e negociações 
diplomáticas (2006, p. 259).

Norman Fairclough chega a conclusões semelhantes ao 
tratar da emergência de um novo regime nas relações inter-
nacionais, em especial ao analisar a segurança internacional 
e o uso da força, como evidenciado no Kosovo, Afeganistão 
e Iraque. Ao comparar os discursos de Tony Blair, entre os 
anos de 1999 e 2002, Fairclough salienta dois aspectos em 
tais discursos: o impacto global de eventos locais e a idéia 
de globalização como uma ameaça, mais que uma oportu-
nidade10. Em tom irônico, disserta Fairclough a respeito do 
comportamento de Blair:

“Blair’s particular contribution to a new doctrine 
of international security is framing security within 
‘globalisation’, as an aspect of ‘globalisation’ alongside 
the more familiar economic and political aspects. Thus 
the speech is structured by his own particular tripartite 
classifi cation of globalisation processes – ‘economic, 
political and security’. ‘But globalisation is not just 
economic. It is also a political and security phenomenon.’  
This excludes what many representations of ‘globalisation’ 
include: ‘culture’.  Blair talks a lot about ‘values’, but 
within his imaginary for changed international relations 

[...] e das declarações ofi ciais lamentando a violência e expressando moderada 
condenação ao programa de assassinatos israelenses. [...] os Estados Unidos vêm 
barrando qualquer acordo diplomático há uns trinta anos. O contribuinte norte-
americano tem fi nanciado uma das partes: Israel’’ (2005, pp. 39-40).
10  Algumas das expressões de Blair nesse sentido: “Many of our domestic problems 
are caused on the other side of the world. Financial instability in Asia destroys jobs 
in Chicago and in my own constituency in County Durham. Poverty in the Carib-
bean means more drugs on the streets in Washington and London. Confl ict in the 
Balkans causes more refugees in Germany and here in the US. These problems can 
only be addressed by international co-operation” (Fairclough, 2005, pp. 41-63).
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[...].  ‘Values’ seem to be one thing, ‘culture’ another: one 
of the most internationally widespread anxieties about 
globalisation is that it is a threat to cultural diversity” 
(Fairclough, 2005).

Pode-se resumir nos seguintes pontos as conclusões 
chomskyanas sobre a política internacional atual:

1. Os Estados Unidos da América são autores e lideram uma 
“grandiosa estratégia imperial” que se vale da “guerra preven-
tiva” e de ações repressivas e terroristas pretensamente susten-
tadas pelo Direito Internacional. O método de dominação do 
mundo está relacionado à violência com que atua e fi nancia, 
entendida como “um poderoso instrumento de controle”

2. Os Estados Unidos da América se atribuíram o direito de 
empreender ações militares e travar guerras químicas e bio-
lógicas pelos motivos que consigam justifi car, mesmo que não 
sejam plausíveis. Como corolário dessa afi rmação, a soberania 
dos demais países pode ser ignorada tendo como pretexto a 
defesa dos direitos humanos.

3. Na política de intervenção humanitária desenvolvida atualmen-
te em diversas partes do mundo, a qualifi cação de violação a 
direitos humanos depende de quem seja o acusado. Os amigos 
criminosos merecem proteção e não se pode cogitar de come-
terem violações a direitos humanos, enquanto os que se tor-
nam inimigos merecem a mais severa punição com base nos 
mais altos princípios de direitos humanos.

4. Está em curso um modelo de globalização controlada da 
“comunidade internacional”, através de meios complexos, que 
envolvem os diversos países do mundo (independentemente 
de serem mais ou menos poderosos) em atendimento aos inte-
resses da potência imperial e seus aliados.

5. Ao desenvolver uma estratégia de dominação do mundo com 
base na idéia de criação do “inimigo supremo” e do armamen-
tismo nacional, a política de Washington estaria estimulando a 
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proliferação de armas de destruição em massa no plano inter-
nacional e, conseqüentemente, fazendo do mundo um lugar 
mais inseguro.

6. O verdadeiro caráter da política do mais poderoso país do mun-
do revela-se não pelo poder da retórica de seus presidentes e 
diplomatas, mas por suas ações e contradições práticas, muitas 
vezes encontradas no confronto entre os documentos e discur-
sos ofi ciais e a observação prática.

7. Os alvos de intervenções humanitárias das potências ocidentais 
são descartáveis no day after, o que confi rmaria o descompro-
misso com os altos valores de proteção dos direitos humanos 
em condição universal, conforme retoricamente anunciados.

Chomsky, afi nal?
O trabalho desenvolvido por Chomsky, no campo da políti-
ca internacional, cumpre o papel de criticar quem poucos 
ousam fazê-lo: os países mais poderosos do mundo do pon-
to de vista político, militar e econômico, e muito em parti-
cular seu próprio país. Não teria sentido, a seu juízo, e em 
conformidade com sua perspectiva realista-crítica, apontar 
a política suja empreendida apenas por países como China 
e Rússia. 

Para nosso autor, o mundo tem duas opções com relação 
ao uso da força: 1º) alguma aparência de ordem mundial, 
seja a Carta da ONU ou alguma coisa melhor, caso seja possí-
vel alcançar certo grau de legitimidade; 2º) os estados pode-
rosos fazem o que querem, a não ser que sejam constrangi-
dos de dentro para fora. Para ele, “é sensato lutar por um 
mundo melhor, mas não alimentar veleidades e ilusões sobre 
o mundo em que vivemos” (Chomsky, 2003b, p. 157).

Se houver uma saída no atual momento histórico, essa 
saída seria a população em geral assumir o controle de seu 
próprio destino, passando a se preocupar com os assuntos 
de interesse comunitário, guiada pelos valores de solidarie-
dade e comprometimento com os outros (Manufacturing 
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consent, 1992). Caso isso não venha a acontecer, o cenário 
de descontrole das questões sociais será cada vez mais pro-
fundo, o futuro é “obscuro e confuso”. 

Ao introduzir a sociedade em suas preocupações, não 
apenas como objeto de análise, Chomsky estaria a dizer 
que as teorias, quando desconectadas da realidade e não 
discutidas com um público mais amplo, perdem sentido. 
Seu método próprio de análise tem a fi nalidade de chegar 
a públicos amplos.

Assumindo a suposição de que num governo capitalista 
imperialista as classes operárias e os grupos marginalizados 
estão sendo oprimidos por uma minoria cada vez menor, 
“deve-se fundar movimentos que incentivem as pessoas a 
desenvolver sua própria conscientização e iniciativa para 
libertar-se”.

O desafi o da sociedade é imenso, considerando o qua-
dro de análise chomskyano.

Jayme Benvenuto Lima Jr.
é professor da Universidade Católica de Pernambuco e pro-
fessor colaborador da Universidade Federal de Pernambu-
co, junto ao Programa de Ciência Política
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ASPECTOS TEÓRICOS DAS POLÍTICAS DE CIDADANIA: 
UMA APROXIMAÇÃO AO BOLSA FAMÍLIA

Walquiria Leão Rego

“Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e 
exige respostas novas ou velhas, mas de qualquer modo 
julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre 

quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, 
com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça 
a crise como nos priva da experiência da realidade e da 

oportunidade por ela proporcionada à refl exão” – 
HANNAH ARENDT (1972) 

O presente artigo persegue dois objetivos. O primeiro deles 
consiste em rememorar brevemente a história e a teoria 
dos direitos e da cidadania, procurando-se fazer parte de 
seu inventário temático. Busca, ainda, articulá-las ao campo 
de tensões mais amplo constituído pelas relações Estado e 
sociedade, participação política, mercado e justiça distributi-
va, e a conexão deste conjunto com a questão democrática.

No segundo, a intenção foi esboçar as conexões nor-
mativas de algumas teorias da cidadania, com a pesquisa 
em andamento sobre o atual programa governamental de 
transferência de renda pelo Estado brasileiro: o Programa 
Bolsa Família, em vigor desde 2004.

A pergunta fundamental que sustenta a construção das 
hipóteses orientadoras da investigação é a seguinte: o atual 
Programa Bolsa Família pode se confi gurar como política de 
cidadania? Se esta potencialidade for real, impõe-se, então, 
examinar as várias dimensões pelas quais se pode ou não con-
siderá-lo uma política de formação de cidadãos.

Para tanto, impõem-se também algumas considera-
ções de natureza teórica feitas com o escopo de efetuar um 
balanço crítico da bibliografi a sobre a questão. Foram elei-
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tos alguns temas conexos à problemática em tela, como, por 
exemplo, a questão dos direitos e do acesso a eles a partir 
da afi rmação de que a cidadania, sua conquista e sua conso-
lidação constituem motivo e objeto permanente de confl ito. 
Desta forma, o próprio ordenamento democrático da socie-
dade tem seu campo de provas confi gurado pelo reconheci-
mento normativo e positivo da legitimidade do confl ito. 

Por último, pretende-se apontar alguns pontos em tor-
no dos quais se pode organizar o modelo interpretativo do 
Programa Bolsa Família como política de cidadania. Toda-
via, uma advertência: o presente trabalho ainda não exami-
nará os dados empíricos recolhidos na pesquisa em curso. 
Seu objetivo fundamental, é bom que se destaque, foi tão-
somente recortar o campo teórico no qual, possivelmente, 
se desenvolverá a análise do referido programa. Constituirá 
matéria de futuro trabalho a articulação dos dois diferentes 
planos analíticos mencionados anteriormente.

Contudo, não se pode deixar de sublinhar que entre as 
questões articuladoras da interpretação, uma delas merece 
destaque especial como condição preliminar da democra-
cia e da cidadania: a garantia pelo Estado do direito à vida 
como direito primordial à conquista de outros direitos que 
fazem de uma pessoa um cidadão, um titular de direitos, 
enfi m, uma pessoa social (Calamandrei, 1946)1 e, nesta con-
dição, reconhecida pelo Estado nacional.

Cidadania: problemas conceituais e históricos
Por todas estas razões, torna-se imperativo esclarecer algu-
mas premissas indispensáveis à conceituação de cidadania. 

1 Neste artigo o jurista italiano discute a transformação no Direito da categoria 
de indivíduo político para indivíduo social. Esta distinção foi fundamental para 
o reconhecimento mais tarde pelo Estado de que fazia parte de suas obrigações 
a garantia aos membros da nação de um mínimo de condições materiais para 
assegurar sua independência social. Esta mudança, ainda segundo Calamandrei, 
transformou as bases do Estado de direito liberal clássico e se corporifi cou em 
várias constituições européias do após Primeira Guerra Mundial.
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A primeira delas diz respeito ao seu estatuto de princípio 
político e teórico que designa o status social de cidadão, e, 
por isso, remete necessariamente a um complexo de condi-
ções políticas, sociais, econômicas e culturais que são garan-
tidas plenamente aos membros de uma nação.

A segunda, conectada intimamente à primeira, sustenta 
que o conceito de cidadania supõe um status normativo que 
designa uma adscrição, um aditamento aos sujeitos sociais 
devido à sua pertinência territorial, ou seja, sua predicação 
por nascimento ou por opção e que por isso estará submeti-
da ao ordenamento jurídico de um Estado.

Desta forma, a cidadania se constitui em um arcabouço 
de direitos, prerrogativas e deveres que confi gura um siste-
ma de reciprocidades determinantes da natureza das rela-
ções entre os indivíduos entre si e com o Estado. Seu enrai-
zamento na vida coletiva como sentimento, cultura e siste-
ma de referências valorativas torna-se medida fundamental 
do grau de democratização alcançado por uma dada socie-
dade. Sua confi guração política normativa mais ampla se 
expressa através de um conjunto de valores morais e regras 
jurídicas e sociais que sustentam as relações de reciprocida-
de e de interdependência entre os indivíduos e os diversos 
grupos sociais na concretude da ação coletiva.

A dimensão normativa da cidadania confi gurou-se con-
cretamente em condição de igualdade de direitos civis, polí-
ticos e sociais. No entanto, deve-se lembrar que semelhante 
situação resultou historicamente em vertentes paradoxais 
relativas à pertinência social e política dos vários grupos 
sociais. De um lado, o status de cidadão transformou-se em 
importante força inclusiva dos indivíduos na vida nacional. 
Contudo, também funcionou como signifi cativa força de 
exclusão de grandes parcelas de pessoas das comunidades 
políticas nacionais (Carboni, 1986). 

Em seguida serão desenvolvidos alguns aspectos do 
argumento em pauta.
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Para se constatar o afi rmado acima, basta lembrar que 
o grau de universalismo presente nos Estados nacionais de 
Bem-Estar Social variou muito, sobretudo quanto à forma-
ção de solidariedades fortes, necessárias para garantir gran-
des transferências de renda, e, mais forte ainda, através de 
medidas legislativas verdadeiramente distributivas indispen-
sáveis à construção dos direitos sociais. Os dispositivos legais 
e políticos postos em movimento exigiram qualifi cadas polí-
ticas educacionais e de formação cívica responsáveis pela 
introdução dos valores próprios do universalismo. Suce-
deram-se importantes debates públicos sobre a educação, 
seguidos de reformas nos sistemas educacionais. 

Em muitos casos, conseguiu-se reduzir signifi cativa-
mente a concepção particularista de comunidade, como 
também do individualismo negativo dos sujeitos sociais. De 
modo geral, com diferenças importantes entre os diversos 
países, a política européia após a Segunda Grande Guerra 
conheceu, na maioria das vezes através dos grandes parti-
dos políticos de massa, fortes e signifi cativas experiências 
de cooperação democrática entre os diferentes atores polí-
ticos, alargando e aprofundando as expectativas cívicas dos 
cidadãos. Cooperação democrática não signifi ca de modo 
algum eliminação do confl ito social, mas possibilidades 
reais de alargamento da base de legitimação desse próprio 
confl ito. As diversas identidades foram forjadas no seio des-
se processo confl itivo.

Ao longo do século XX, a tensão resultante da ambi-
valência ligada à questão identitária não foi resolvida de 
maneira simples e fácil. Algumas vezes foi possível diluí-la 
no sentimento nacional mais amplo, outras vezes ela perma-
neceu como fator de exclusão e tensão social. 

Em inúmeros casos, o status de cidadania esteve longa-
mente bloqueado a certas etnias, como os negros nos Esta-
dos Unidos, e mesmo em outros países, como o Brasil, para 
não falar do caso das mulheres, cujos direitos civis, políticos 
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e sociais, como indivíduos particulares, chegaram muito 
mais tarde que para a maioria dos homens. Nestes grupos, 
devem-se incluir os analfabetos. Nestes casos, as cláusulas de 
exclusão, em grande parte das vezes, remontam às questões 
doutrinárias existentes no corpus teórico do liberalismo clás-
sico, cujas bases repousavam na problemática relação entre 
capacitação civil para o exercício dos direitos, como, por 
exemplo, o direito eleitoral de votar e ser votado. Além dis-
to, se deve adicionar persistente interdição à participação 
política e eleitoral das mulheres, dos negros e dos analfa-
betos e outras etnias minoritárias e religiosas, fundada na 
suposta ausência de autonomia decisória.

Estes dispositivos excludentes, enraizados em funda-
mentações doutrinárias, paradoxalmente oriundos das 
antigas ordens regidas por privilégios e hierarquias sociais, 
garantiram por muito tempo a cultura política da exclusão 
de grandes contingentes de pessoas que conviviam no mes-
mo espaço de uma nação.

No Ocidente, no geral, estes conjuntos de privilégios e 
prerrogativas que garantiram as antigas ordens foram sendo 
paulatinamente cancelados pelas lutas por direitos demo-
cráticos. Muitas vezes isto ocorreu no bojo de movimentos 
nacionalistas de tipo cívico e de outros movimentos reivin-
dicatórios de paridade social. Assim, na cena pública, com-
pareciam novos sujeitos demandantes de direitos de igual-
dade e de liberdade. 

Na maioria dos casos, a detonação destes processos, 
após longa germinação, deu-se durante e depois da Primei-
ra Grande Guerra. Assim, surgiram importantes experiên-
cias democráticas, como as democracias participativas dos 
conselhos de soldados, de mulheres e de operários etc., 
tanto no bojo da República de Weimar, como no início da 
revolução russa, na revolução húngara de 1919, nos conse-
lhos de fábrica de Turin e, ainda, na experiência da Viena 
Vermelha de 1919-1934.
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Depois da trágica experiência dos fascismos alemão e 
italiano, sua derrota sangrenta nos campos de batalha na 
Europa durante a Segunda Grande Guerra, reforça-se, com 
exigências normativas diferentes, a crença na necessidade 
da democracia como modo de resolver as contendas sociais 
das sociedades capitalistas ocidentais. Contudo, o ritmo de 
lutas e conquistas foi muito diverso em razão das diferen-
ças históricas imperantes nas diversas sociedades nacionais 
decorrentes das diferenças de sistemas políticos e partidá-
rios, da natureza dos partidos, assim como das tradições 
políticas e ideológicas nelas existentes (Bendix, 1996; Zolo e 
Costa, 2002; Zincone, 1992; Gourevitch, 1986; Zolo, 1994).

Lutas sociais: conexões
Historicamente, na luta por direitos foi constante o entre-
laçamento entre questões de ordem interna às sociedades e 
infl uências externas. Goran Therborn faz referência a esta 
variável lembrando a presença de fatores intra-societários 
e fatores extra-societários na conquista dos direitos, de sua 
ampliação e redefi nição de conteúdos. Estes elementos 
são fatores importantes a serem considerados na expansão 
das lutas por direitos. Trata-se da infl uência externa como 
momento permanente na história dos movimentos e lutas 
pela cidadania. Seu pressuposto é de que o mercado capi-
talista foi e é intrinsecamente voltado para o mundo, sendo 
constitutivo de sua natureza a vocação internacionalista. 

As mudanças de padrão interativo, mais profundo e 
mais estreito, explicam em parte muitas questões, mas a 
conexão externa esteve sempre presente no encaminha-
mento das específi cas e diversas questões nacionais no 
encaminhamento dos direitos de cidadania. Donde se pode 
depreender que as idéias e os processos políticos animados 
por elas migravam com muita facilidade de uma sociedade 
para outra, por vezes levadas literalmente nas malas dos imi-
grantes e dos viajantes de toda ordem (Therborn, 1977). 
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O movimento de idéias e princípios políticos, como 
lembra Quentin Skinner (1978), é uma das coisas que mais 
migra na vida das sociedades, passando de um lado a outro 
do mundo e redefi nindo os métodos de luta e conteúdos 
programáticos, e, por vezes, formas de entendimento e de 
orientação da ação coletiva2.

Cidadania, status e identidade
Diante desta complexa confi guração, o status de cidadão 
se conecta a uma das questões cruciais da modernidade: 
os modos de constituição da identidade individual e social 
e sua relação com o funcionamento das instituições. Por 
conseguinte, está referido à constituição mesma da esfera 
pública, entendida como espaço de reconhecimento públi-
co, fundador de processos de legitimação das diversas iden-
tidades e de suas demandas várias.

Importa lembrar, para o argumento que se procurará 
desenvolver neste trabalho, que a cidadania possui uma 
natureza múltipla. Pode-se falar atualmente, em meio à for-
te controvérsia, em cidadania individual, mas também em 
cidadania comunitária, social e institucional, são dimensões 
que nos dias de hoje não podem ser negligenciadas sob o 
risco de se ameaçar profundamente de destruição todo um 
patrimônio de conquistas emancipatórias fundamentais do 
universalismo moderno. 

Estas questões referem-se diretamente às três grandes 
classes de direitos: os direitos civis, os políticos e os sociais, 
os quais se desdobraram em direitos culturais, ambientais 
e em tantos outros, demandados pelos titulares de direitos 
das comunidades políticas nacionais.

Nesta medida, o conjunto de direitos torna-se um 
padrão valorativo, um sistema que orienta as ações e atitudes 
dos cidadãos. Para tanto, precisa cimentar-se em princípios 

2 Ver também o clássico estudo de Venturi (1954).



154

Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma aproximação ao Bolsa Família

Lua Nova, São Paulo, 73: 147-185, 2008

voltados à progressiva emancipação humana. Isto posto, o 
princípio fundamental da vivência de direitos assenta-se na 
conquista progressiva, por parte dos sujeitos, de autonomia 
política e moral, com destaque para sua capacitação em 
projetar politicamente seu destino social. Em relação a esta 
questão, Pietro Costa chama a atenção para o fato de que: 
“[...] o discurso dos direitos muda o seu estatuto retórico e 
dá lugar ao projeto de uma ordem futura” (Costa, 2005, pp. 
102-121; Pitkin, 1984).

Cidadania como princípio de pertinência, como status 
e como pathos igualitário, constitui-se ainda em ponto de 
observação imprescindível para se medir o grau de coesão 
social alcançado pelas diferentes sociedades, bem como a 
magnitude de suas fraturas sociais e políticas. Constituir-
se cidadão em sentido jurídico signifi ca acesso à plenitude 
dos direitos democráticos de cidadania, ou seja, o gozo dos 
direitos políticos, civis e sociais.

Não obstante esta prerrogativa, sabe-se muito bem que 
nos diferentes países o défi cit de cidadania atinge mesmo os 
co-nacionais, segundo certas classes sociais, etnias ou raças.  
São cidadãos a pleno jure dos diversos Estados nacionais os 
cidadãos que habitam ou circulam em certas regiões “boni-
fi cadas” pela circulação mais intensa de informações. Ou 
ainda, pela força atuante de tradições políticas preservadas 
na memória pública, quando não pela proximidade a cen-
tros mais desenvolvidos na questão. Para não falar de zonas 
e cidades que foram, por razões políticas diversas, benefi -
ciadas com importantes investimentos econômicos e sociais 
por parte do Estado nacional. As outras que não recebe-
ram nada ou muito pouco possuem, sob muitos ângulos, 
gravíssimos défi cits de cidadania. Entre nós temos inúmeros 
exemplos desta assimetria na fruição de direitos nas várias 
regiões do país. As abissais desigualdades sociais e econô-
micas existentes entre as diferentes classes sociais podem 
ser ocultas sob as vestes do discurso da identidade étnica, 
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racial, regional, mas, contrariamente, as torna ainda mais 
profundas, aumentando ainda mais as imensas disparidades 
regionais em termos de vigência e prática dos direitos.

Observe-se apenas uma das tantas situações em que a 
desigualdade reforça as assimetrias políticas. O status de 
cidadão iguala todos para o exercício de certos direitos e 
separa radicalmente ou até torna impossível a vivência de 
outros tantos. Por exemplo, todos podem votar no Brasil, o 
direito de voto é teoricamente amplo, com a inclusão dos 
analfabetos pela Constituição de 1988 e, decênios antes, das 
mulheres. Todavia, a desigualdade social profunda aumenta 
e amplifi ca de modo brutal a assimetria informativa e edu-
cacional destes segmentos, ou, como diriam Amartya Sen 
e a fi lósofa Martha Nussbaum, sua capacitação (capability e 
functioning) operativa para o exercício deste direito.

Formulação muito semelhante na sua substância é a 
realizada por Habermas (2002, p. 136), quando se refere à 
necessidade dos cidadãos de experimentarem o que chama 
de valor de uso dos seus direitos, ou seja, quando as formas de 
vida por eles desejadas se tornam realidade efetiva. 

No encaminhamento político e efetivo destas questões 
reside o ponto fundamental, a democratização da democra-
cia, quem sabe o início de sua marcha rumo à sua transfor-
mação em uma democracia substancial, tema caro ao deba-
te da esquerda européia mundial dos anos de 1920 e 1930. 

Estado, nação e cidadania
A junção dos três elementos acima anunciados constitui cam-
po problemático ineludível, pois se radica nas relações do 
Estado com a cidadania e desta com a sociedade. Tocqueville, 
em sua clássica refl exão sobre o tema, dizia que, nos Estados 
Unidos, a cidadania nascera antes do Estado, fundamental-
mente através do associacionismo dos membros da comuni-
dade, para enfrentar problemas comuns, cuja base residiu na 
relativa homogeneidade ideológica advinda da religião.
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Se a cidadania for pensada apenas na sua dimensão civil 
e política, ou seja, da participação mais ou menos igualitá-
ria na vida pública da cidade, talvez se possa concordar com 
as afi rmações tocquevilleanas (Quirino dos Santos, 2001). 
Mas, no que diz respeito a outras dimensões novas e funda-
mentais, como os direitos sociais, seria anacronismo esperar 
dele atenção a semelhantes aspectos3. Portanto, se enten-
dermos a cidadania em uma perspectiva mais abrangente e 
mais profunda, evidentemente tal defi nição é insufi ciente.

O Estado, como agência pública que concede, reco-
nhece e garante os direitos, desempenhou e desempenha 
um papel central na formação e na manutenção da cida-
dania contemporânea. Sua atuação através do papel nor-
mativo de suas instituições é indispensável à garantia da 
cidadania plena.

Para delimitar melhor esta questão, depois do recente 
vendaval neoliberal, precisamos recuperar o Estado como 
categoria analítica e como categoria política. O resgate tor-
na-se imperativo. De um lado, como modo de compreen-
der o complexo de articulações institucionais normativas 
e políticas que fundaram e organizaram a reconstrução 
política do capitalismo na segunda metade do século vin-
te. De outro, como agência formativa e implementadora 
de políticas distributivas de renda e de recursos sociais, ou 
seja, de realizador e garantidor de políticas de cidadania. 
Efetivamente, no auge da devastação neoliberal, a ameaça 
maior que se confi gurou esteve mesmo na tentativa de sua 
destruição como instituição, cujas fi nalidades funcionais, ao 
menos como garantidor da vida, foram e são sua razão de 
ser na história dos homens e estiveram presentes fortemen-
te em sua própria fundação.

3 Ver sobre o tema do anacronismo a partir das considerações feitas por Lucien 
Febvre sobre a inadequação da análise que não respeita a especifi cidade de um 
tempo histórico, seus mitos, possibilidades de compreensão e valores. De modo 
diverso, mas reforçando esta direção, ver também Gadamer (2003).
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Que fatos são percebidos no inventário da cidadania e 
de seu processo de institution-building? Em primeiro lugar, 
amplia-se com a evidente demolição das instituições do 
velho Estado liberal do século XIX. Os experimentos mais 
signifi cativos, como referido anteriormente, fi ncam raízes 
na transformação da forma estatal e de expansão da cidada-
nia em experiências históricas concretas, ocorridas na Euro-
pa ocidental nos inícios do século XX.

As experiências nacionais dos anos de 1920 e 1930, 
como foi o caso sueco e suas criações no campo do alarga-
mento mesmo da noção de cidadania e direitos, patenteiam 
cabalmente a emergência de um novo tipo de regulação 
estatal que, desde então, redefi nirá normativamente as fun-
ções do Estado, alterando fortemente seu funcionamento 
clássico. Nasce, então, uma nova forma política estatal que 
refunda as relações entre a sociedade, a política, os merca-
dos e o Estado. Esta confi guração é fi lha legítima das lutas 
operárias desenvolvidas e conduzidas pelos grandes parti-
dos socialistas, social-democratas, trabalhistas, comunistas. 
Emerge e por vezes se consolida na esfera púbica um con-
junto novo de instituições mediadoras: partidos políticos, 
sindicatos, associações profi ssionais, corporações novas e 
instituições culturais. 

A organização de interesses se amplia e ganha novas 
formas de mediação. Se quisermos desdobrar esta proble-
mática podemos fazê-lo introduzindo um tema difícil e con-
troverso: o da re-constituição mesma dos Estados-Nação. 
Charles Tilly distingue Estados nacionais de Estado-Nação. 
Para este último, o fenômeno da Nação contém caracterís-
ticas e funções muito especifi cas. A Nação pressupõe a exis-
tência de “um povo que compartilha de forte identidade 
lingüística, religiosa e simbólica” (Tilly, 1996, pp. 47 e ss.). 
Sabendo do risco que a questão suscita, não se deve perder 
de vista que, à medida que a cidadania foi avançando e dei-
tando raízes mais fundas na cultura política das sociedades, 
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simultaneamente se confi guravam nações mais igualitárias 
e mais universalistas. Os laços de pertinência e de integra-
ção lingüística e simbólica se aprofundam, conformando a 
Nação como uma mais autêntica comunidade de lembran-
ças e de destino.

Neste sentido, o crescente processo de redução das 
desigualdades sociais incrementava o grau de coesão das 
pessoas como povo-nação. A função de argamassa do Esta-
do-Nação não necessariamente foi cumprida pela religião, 
como sugeriu Tocqueville; muitas vezes o foi através das uto-
pias democráticas abrigadas em partidos políticos socialistas, 
comunistas ou sociais-democratas. O telos destas instituições 
agregadoras de interesses e de esperanças se patenteava na 
ação política realizada cotidianamente. 

No entanto, sua temporalidade estava fi ncada no futu-
ro, na construção de uma sociedade socialista. Para se ter 
uma idéia desta questão basta recorrer à memorialística 
do tempo. Os livros de memória de militantes, políticos e 
intelectuais do período, em especial os italianos, mostram 
bem como a existência da utopia como fator de orientação 
política cumpriu a função de cimento e de impulso à ação 
no conjunto da vida dos trabalhadores, dos intelectuais e 
do povo em geral, alimentando suas fantasias e amainando 
suas dores4.

O desenvolvimento da cultura democrática e sua fé na 
construção de outro vivere civile cumpriram o papel de propi-
ciar mais coesão e cooperação social no interior dos grupos 
subalternos. Em outras palavras, a liberdade da cidadania 
tomara o lugar da transcendência metafísica. A tensão utó-

4 Ver os apaixonados depoimentos de militantes muito empenhados, como Pietro 
Ingrao, importante líder do Partido Comunista Italiano (PCI), em suas memórias 
recentemente publicadas na Itália: Ingrao, 2005; Rossanda, 2005; Foa, 1991. Espe-
cialmente Pietro Ingrao se refere claramente como a idéia de construção da nação 
italiana, ao lado da idéia de via italiana ao socialismo, se constituíram em fortes 
motivos e impulsos de luta social na política do Partido Comunista Italiano.
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pica atuou como religião laica. Logo, a cidadania ampliada 
e redefi nida permanentemente atualizava também os ter-
mos do que se entendia por Nação. Gunnar Myrdal susten-
ta que a construção do Estado de Bem-Estar Social supõe 
necessariamente o fortalecimento da nacionalidade. Fala:

“O Estado do Bem-Estar democrático é nacionalista e 
protecionista. Dentro das fronteiras do Estado individual, os 
ideais herdados de liberdade, igualdade de oportunidades 
para todos, e fraternidade comum se tornaram realidades 
em um impulso poderoso na legislação e administração 
estatal e, dentro do quadro geral de tais regulamentações 
estatais, em vigorosa atividade organizativa a favor de todos 
os grupos locais e seccionais da comunidade nacional. A 
integração nacional estava avançando rapidamente [...]” 
(Myrdal, 1962, pp. 165-180).

Importa sempre lembrar que semelhante processo não 
supõe harmonia social. Ao contrário, foram e são proces-
sos eivados de confl ito político e social. Os direitos foram 
desejados e obtidos pelos seus destinatários, foram ganhos, 
conquistados. Contudo, foram e são um motivo e um objeto 
de confl ito permanente, longe de se constituírem em amor-
tizadores do confl ito social.

De certo modo, pode-se afi rmar que a grande tradição 
do pensamento político e social ocidental sempre soube 
que cidadania (civitas) é um processo social essencialmente 
político constituído de um fazer-se contínuo. Seu aprendi-
zado político equivale a uma espécie de fl aubertiana edu-
cação sentimental. No caso em questão, a educação cívica 
como educação sentimental. Os sentimentos, as sensações, 
as emoções, os valores morais são moldados pela força dos 
costumes e das instituições políticas e sociais, tal como na 
Bildung, tão cara à ilustração alemã. A educação para a vida 
pública, em sentido amplo, signifi ca não apenas aprender 
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a viver em uma civitas, mas capacitar-se para o exercício de 
cargos públicos, ou ainda, fazer dela um poder formativo 
de sentimentos cívicos profundos nos cidadãos. 

De modo geral, a história do Welfare State, sem perder 
de vista as suas diferenciações nacionais, demonstrou enfa-
ticamente o papel decisivo da participação ativa dos indiví-
duos, das classes sociais, de suas organizações e movimen-
tos na construção política dos modos de convivência cívica. 
Esta última desempenhou e desempenha papel crucial para 
que os indivíduos não se tornem apenas seres adaptados a 
viver conforme a lógica do mercado capitalista. 

Suas expectativas de “vida boa” não devem ser redu-
zidas à fruição de bens de consumo. Ou seja, cidadãos de 
uma pólis não podem ser subsumidos em simples consumi-
dores. Marx costumava lembrar que a vida vivida apenas no 
interior da lógica mercantil, entre outras coisas, consistia 
fundamentalmente na produção incessante da generalida-
de avassaladora dos “interesses egoístas”. A recomposição 
do homem moderno, a partir da superação de suas inú-
meras fragmentações e fi ssuras, somente seria possível por 
meio da refundação da vida societária, cuja tecelagem fosse 
refeita em direção à realização das condições materiais da 
liberdade e da igualdade. 

Ainda dentro desta tensão argumentativa, faz-se mister 
recordar mais uma vez que a limitação pela atividade políti-
ca do poder invasivo e desagregador do mercado constituiu 
preocupação permanente do economista sueco Gunnar 
Myrdal. Sobre isto vaticinou ainda nos anos de 1960:

“O povo continuará tanto mais desorientado e com 
maior facilidade será enganado, quanto mais baixa for 
sua participação ativa na vida comunitária em seus níveis 
nacional, local e seccional. Tudo se reduz ao fato de que 
uma democracia mais perfeita necessita de um povo mais 
esclarecido e vigilante. Ainda há muito de falso, mesmo em 
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nossas reformas redistributivas. Nossa tributação é anunciada 
como sendo, e geralmente assim se acredita, fortemente 
progressiva, mas por diversos dispositivos, as leis fi scais estão 
permitindo que os ricos fi quem mais ricos, enquanto vivem 
bem, a despeito do fato de pagarem a maior parte de suas 
‘rendas’ em impostos” (Myrdal, 1962, pp. 127 e ss.).

Em outras passagens de sua obra, o autor sueco não 
deixa de advertir que as conquistas sociais e cívicas somente 
serão mantidas pela 

“[...] elevação do nível geral de educação, intensifi cando 
ainda mais a participação ativa do povo nas decisões de 
todos os níveis, fortalecendo bastante a compreensão que 
todos devem possuir do interesse comum [...]” (Myrdal, 
1962, pp. 116-128).

Esta confi guração, sem dúvida, remonta ao que Mar-
shall (1976) alude em seu clássico ensaio: ao círculo virtuoso 
dos direitos. Os direitos podem se desdobrar infi nitamente 
em outros direitos, desde que sua capacidade de expandir-
se não seja bloqueada pela dominância na sociedade dos 
“interesses egoístas”. Contudo, a história demonstrou que 
sua expansividade, e não apenas ela, mas sua própria manu-
tenção no tempo dependem crucialmente da participação 
política do povo e de sua transformação em ator político 
decisivo. Nisto está compreendido seu apreço pela liberda-
de, ou seja, a profundidade e extensão de sua cultura polí-
tica democrática. 

A dimensão regulatória da política como o “fazer de 
todos” permanece sendo a única garantia para impedir a 
redução da cidadania à pura relação mercantil, tal como 
está posta hoje no debate econômico de corte neoclássico, 
que há tempos vem colonizando fortemente certas discipli-
nas das Ciências Sociais.
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Mercado e cidadania
Na seqüência argumentativa, pode-se dizer que a cidadania, 
entre outras coisas, é uma construção política permanente. 
Este princípio remete a outro: o cidadão se inventa e se rein-
venta todo o tempo. É bom lembrar que a democratização 
crescente da cidadania não signifi ca apenas uma compreen-
são normativa do seu forte potencial integrativo e igualitário. 
Supõe, de um lado, a consecução de políticas de crescen-
te reconhecimento por parte do Estado da legitimidade do 
confl ito e das lutas por direitos. E, de outro, que as políti-
cas de renda, ou as políticas distributivas em sentido geral, 
tenham seu fundamento fortemente fi ncado no princípio da 
cidadania, no cidadão como titular inalienável de direitos. 

Ou seja, os direitos sociais, civis, políticos e culturais, 
em senso amplo, constituem patrimônio irrenunciável do 
universalismo fundador da modernidade como projeto 
emancipatório. Neste sentido, tais políticas repousam nos 
princípios universais da igualdade, da liberdade e da solida-
riedade entre os homens.

Por tudo isso, políticas de promoção da cidadania são 
antes de tudo fatores de progressiva desmercantilização do 
bem-estar dos participantes de uma comunidade política, 
de uma nação. Seu objetivo realmente universalista se con-
substancia na redução progressiva de sua dependência do 
particularismo dos interesses privados, ideologicamente 
chamados “leis de mercado” e assim concebidos como leis 
da natureza.

O mercado capitalista, com sua vocação intrínseca de 
mercantilizar todas as dimensões da vida, foi e sempre será, 
na imagem referida anteriormente feita por Esping-Ander-
sen, o cavalo de Tróia da cidadania (Esping-Andersen, 2000, 
pp. 19 e ss.)5. Seus guerreiros de todos os tipos estarão sem-
pre a postos para trazer para a cena pública a versão de que 

5 Sobre a mesma questão, ver também Crouch, 2003.
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não existem direitos inalienáveis da pessoa humana. Existe, 
sim, como imperativo “natural”, o comércio das necessida-
des básicas da vida humana. 

A justifi cativa retórica disto reside na crença mística de 
que as pessoas são, por natureza, talentosas ou desprovidas 
de talento, com aptidões para a responsabilidade individual 
ou indolentes e pouco aptas a lutar pela vida (Costa, 2005)6. 
Sem receber educação, a pessoa teria que saber ser respon-
sável pela própria vida, para assim estar capacitada a com-
prar ou não, no mercado, sua saúde, sua previdência, sua 
escolaridade, sua habitação e assim por diante.

Esta concepção pressupõe uma visão de natureza huma-
na atemporal, teologiza a história, naturalizando a socieda-
de como forma histórica diversa no tempo. Segundo esta 
lógica, o não cumprimento das leis naturais e eternas do 
mercado revela ausência de talento e de capacitação das 
pessoas para assumir sua própria vida. Logo, devem ser, 
no máximo, assistidas pela institucionalização da caridade 
alheia, que pode assumir várias modalidades de atuação. 
Normalmente, os atos caridosos tomam formas de ações 
privadas dedicadas a minorar a situação de pobreza dos 
“incapazes” de prover sua própria subsistência. 

A pobreza é um destino incontornável, um desígnio da 
natureza ou da providência, ou seja, não se consubstancia 
em uma questão pública; portanto, não é uma questão de 
Estado. Desse modo, liquidando-se a idéia mesma de Esta-
do como instituição reguladora da vida social, o movimen-
to seguinte se trava no cancelamento radical da diferença 
entre mundo público e mundo privado. O privado é sacra-
lizado a tal ponto que dele automaticamente deriva toda 
a virtude. Conseqüentemente, esta sacralização do privado 
reforça e refundamenta a destruição do Estado como ente 
público essencial e potencial de melhoria da vida coletiva.

6 Sobre este assunto, ver também Hirschman, 1992.
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Este ponto do argumento fertiliza abundantemente 
o solo do privatismo mais radical. Deste ponto de vista, as 
políticas estatais serão seletivas, diretamente formuladas por 
agentes de poderes privados, insulados no aparelho estatal, 
sem nenhuma delegação da cidadania para executá-las. 
Estas políticas caracterizam-se, geralmente, pela aceitação 
acrítica da participação, sem disfarces, de agentes privados 
ou dos experts que as elaboram para benefi ciar diretamente 
grandes corporações privadas das quais são diretos repre-
sentantes. As decisões são tomadas sempre em espaços de 
segredo, sem publicização, fora do alcance dos controles 
fundados na soberania popular. A justifi cativa maior para 
que assim seja é a rapidez e a efi ciência dos processos oli-
gárquicos de decisão.

As privatizações das empresas públicas realizadas nos 
decênios dos anos de 1980 e 1990 foram, na sua maioria, 
buscar sua legitimação na formação massiva, via meios de 
comunicação, de retóricas e de consensos também muito 
seletivos. Uma destas retóricas apoiava-se na crença da mal-
dade inata das empresas públicas e na bondade inata das 
empresas privadas. Repetiu-se ad nauseam: tudo o que é regi-
do pelo Estado por natureza é inefi ciente; e, inversamente, 
tudo o que é regido pelo interesse privado é efi ciente, pois 
obedece aos ditames da natureza humana.

Apropriando-se muito livremente de Carl Schmitt, em 
seu livro Teologia política (1985), a sacralização do privado, 
como dogma secular, constituiu uma das linhas de força da 
teologia política de certo liberalismo econômico. Estes prin-
cípios foram resgatados como orientação às formulações das 
políticas privatizantes e mercantilizadoras dos direitos de 
cidadania nos dias que correm. Ganharam status de princípio 
reorganizador da modernidade. O suposto resgate do moder-
no se fez através da retórica privatista e mercadológica.

Os serviços públicos e suas realizações práticas, que 
foram bastante desenvolvidos ao longo do século XX e 
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representaram um componente fundamental no processo 
de democratização da política, deixaram de ser pensados 
como direitos públicos dos cidadãos e se transformaram em 
bens a serem vendidos no mercado como qualquer outra 
mercadoria a sujeitos privados supostamente soberanos em 
suas decisões de consumo. 

Esta confi guração moral e ética destruiu as bases morais 
e políticas da idéia mesma de direitos de cidadania. O mer-
cado foi sistematicamente fundido com a noção de socieda-
de, transformou-se mesmo em seu sinônimo. Interesses de 
mercado passaram a ser equivalentes aos interesses nacio-
nais ou da sociedade. Nesta lógica, não são mais cabíveis os 
cidadãos, apenas são cabíveis os consumidores maximizado-
res do auto-interesse. 

O “triunfo dos interesses egoístas” passou a ser visto 
como fundador do melhor dos mundos possíveis. Afi nal, a 
racionalidade instrumental, ligada unicamente aos cálculos 
que fetichizam o mais vulgar individualismo, tornou-se um 
cânone interpretativo, um princípio organizativo da retóri-
ca dominante; mais que isto, uma apologética pura e sim-
ples de interesses privados poderosos.

A soma desses elementos conduziu os “grandes” mais 
uma vez à elaboração de uma teologia política avessa a 
qualquer elemento de solidariedade social. Na mesma 
seqüência de argumentos, apresentaram o popolino como 
destinado mesmo ao desemprego e à penúria, pois ele não 
sabe, por indolência e inépcia, realizar escolhas racionais. 
Cumprindo os desígnios da mãe natureza, se tornaram 
defi nitivamente “inempregáveis” ou, como diria o sociólo-
go francês Robert Castel numa expressão menos perversa, 
estas pessoas se constituem em “interinos permanentes” 
(1998, pp. 528 e ss.).

Por fi m, o Estado defi nitivamente foi assaltado pelos 
interesses dos “grandes”. Sua dimensão pública foi consi-
derada perniciosa à razão e à “boa ordem”. Em conseqüen-
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cia destas crenças tornadas forças políticas poderosas, as 
políticas de autolimitação das capacidades de realização 
estatal, justifi cadoras de sua “desconstrução”, danifi caram 
gravemente a coesão social das nações e deixaram sob risco 
a estabilização de seus processos democráticos (Habermas, 
2001, p. 67).

A desconstrução sistemática dos direitos sociais, como 
retórica e como prática política, realizada em vários países, 
foi efetuada com maior ou menor sucesso exatamente na 
proporção das resistências maiores ou menores dos sujei-
tos políticos prejudicados por ela. As tradições políticas e 
organizacionais funcionaram claramente como motores da 
memória pública das lutas pela conquista e preservação dos 
direitos.

Aceitando que a cidadania democrática é vivida como 
sentimento e costume encarnados em instituições garanti-
doras de sua efetivação, pode-se dizer que é este o movimen-
to fundamental que confi gura o coração da democracia. 
Por isso não é exagerado afi rmar que, na desconstrução do 
princípio da cidadania como princípio articulador da liber-
dade e da igualdade, se confi rmou a desconfi ança de Karl 
Polanyi. A de que a democracia política e social edifi cada ao 
longo do século vinte como reação à violência do mercado 
capitalista (chamado por ele de “moinho diabólico”) é de 
fato incompatível com certo funcionamento do mercado.

De fato, as conquistas legislativas asseguradoras de 
direitos, feitas em ritmos e compassos políticos muito diver-
sos entre si nas diferentes sociedades, foram conquistas das 
lutas sociais, derivadas da luta permanente de resistência 
de milhões de homens e mulheres à barbárie representa-
da pelo mercado capitalista. Polanyi advertira que o mer-
cado capitalista transforma homens, terras e tudo mais em 
mercadorias vendáveis; portanto, não pode ser fundamento 
sagrado da democracia. Ao contrário, será sempre seu cava-
lo de Tróia (Polanyi, 1987; 1980b, cap. 5, p. 79). 
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Conceda-se, ainda uma vez, a palavra a Karl Polanyi, 
que sintetiza bem o dilema moral e político de um tempo 
atravessado pelas questões que debatemos acima:

“O abandono da utopia do mercado coloca-nos face a face 
com a realidade da sociedade. Ela é a linha divisória entre o 
liberalismo de um lado, o fascismo e o socialismo de outro. 
A diferença entre esses dois não é basicamente econômica, 
é moral e religiosa. Mesmo quando professam economias 
idênticas, eles não são apenas diferentes, mas são, também, 
manifestações de princípios opostos. E a liberdade é, 
mais uma vez, o ponto extremo no qual eles se separam. 
A realidade da sociedade é aceita tanto por fascistas 
como por socialistas, com a mesma fi nalidade com que o 
conhecimento da morte moldou a consciência humana. 
O poder e a compulsão fazem parte dessa realidade e não 
seria válido qualquer ideal que os banisse da sociedade. 
Se a idéia da liberdade pode ser mantida ou não, em face 
desse conhecimento, é o tema sobre o qual eles divergem. 
É a liberdade uma palavra vazia, uma tentação, destinada 
a arruinar o homem e suas obras, ou o homem pode 
reafi rmar a sua liberdade em face desse conhecimento e 
lutar para que a sociedade a atinja sem cair num ilusionismo 
moral? Essa questão afl itiva resume a condição do homem. 
[...] A descoberta da sociedade é, portanto, o fi nal ou o 
renascimento da liberdade” (Polanyi, 1980b, p. 251)7.

A descoberta da sociedade pode signifi car então o reco-
nhecimento da diversidade da vida e da pluralidade dos 
sujeitos viventes e dos seus interesses e, conseqüentemente, 
das infi nitas possibilidades expressivas na formação de suas 
identidades políticas, sociais e culturais. Por outro lado, o 
reconhecimento da sociedade pressupõe outro reconheci-

7 Ver ainda sobre sua crítica ácida e radical à dita sociedade de mercado, 1980a.
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mento: o dos espaços visíveis nos quais os diversos sujeitos 
sociais possam comparecer a fi m de poder dizer quem são e 
o que desejam para suas vidas. Estamos falando, ainda uma 
vez, de esfera pública, de espaço de reconhecimento públi-
co e de produção de legitimidade às demandas dos diferen-
tes indivíduos e grupos sociais.

Nesta medida, a trama societária pode mostrar-se mui-
to mais densa e espessa que o reducionismo expresso na 
utopia de mercado. Nela, não há lugar para direitos do 
homem, mas somente para a produção e circulação de 
mercadorias que se encarnam e se expressam em todas as 
relações sociais. Dessa ótica, a liberdade é, de fato, uma 
palavra vazia.

No tocante à sociedade como portadora de múltiplas 
dimensões vitais, uma das mais importantes e que confl ita 
com a lógica do mercado se consubstancia na formação 
das identidades dos sujeitos sociais. Tanto aquelas vincula-
das ao espaço físico de certo território, como uma naciona-
lidade, ou a que ultrapassa esta determinação para ganhar 
outras, como, por exemplo, a de cidadão, ser genérico, 
cidadão do mundo.

A identidade política, cultural e de gênero é fruto de 
uma produção ininterrupta no tempo, uma construção rea-
lizada durante um longo processo de enfrentamento cole-
tivo entre o novo e o velho; portanto, um processo no qual 
os sujeitos sociais se encaram para poder dizer quem são e 
o que desejam da vida. Isto, de per se, supõe uma tempora-
lidade que é sempre tridimensional porque se refere a três 
modalidades de tempo: o tempo da memória, o tempo do 
projeto e o tempo do desejo e do futuro. Somente a políti-
ca, como fazer coletivo, como linguagem unifi cante, pode 
juntar estas três temporalidades, pois somente através dela 
é possível o reconhecimento das diferenças e a civilização 
mínima do confl ito. Sua dimensão civil, simbólica, concede 
a medida e o sentido do poder e da luta por ele.
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Neste sentido, demanda instituições visíveis e agasalha-
doras de suas práticas específi cas. Em outras palavras, exige 
esfera pública como espaço garantido, legítimo e legitimador 
de encontro e de confl itualidade. Somente assim se pode 
restituir aos homens e mulheres a sociedade como espaço 
de vivência e de reconhecimento do outro como igual e 
diverso. E os direitos podem ser atribuídos aos homens, ou 
brotam dele, apenas na medida em que ele é o fundamento 
do cidadão (apud Agamben, 2004, pp. 135 e ss.).

Neste momento, a sociedade, como espaço e tempo do 
múltiplo e do diverso, de lugar de homens plenos de necessi-
dades e carências também múltiplas e diversas, triunfa sobre 
a nudez e a frieza da homogeneização própria do mercado.

Cidadania, Estado e Nação: problemas de conceituação
As considerações teóricas realizadas até este ponto servem 
fundamentalmente para apoiar as linhas de refl exão possí-
veis de serem desenvolvidas como embasamento à pesquisa 
em curso sobre a cidadania no Brasil de hoje.

Em primeiro lugar, e ainda no que diz respeito à cida-
dania, participo do ponto de vista de Giovanni Moro, isto 
é, de concebê-la também como um ponto de observação 
imprescindível de diferenças, analogias e desafi os comuns. 
E ainda como lugar central de processo social gerador de 
profundas tensões e dinâmicas transformadoras da vida das 
pessoas e das instituições políticas e sociais de uma socieda-
de (Moro, 2004). 

Seu percurso foi e é longo e difícil. A consolidação da 
cidadania, como processo político institucional e como fon-
te de cultura democrática, está na dependência do nível 
geral de construção de uma esfera pública democrática e 
republicana ainda mais complexa, pois sujeita aos ataques 
mais imprevistos daqueles que personifi cam os interes-
ses poderosos, sempre atentos à destruição de direitos em 
nome da efi ciência econômica dos mercados. A construção 
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de cidadãos através de políticas estatais voltadas para esta 
tarefa constitui um campo de provas decisivo à construção 
de uma Nação democrática, como de democratização da 
própria democracia.

Nesta medida, os vínculos de pertinência tradicionais 
que ligam os co-nacionais, como a língua e as tradições 
culturais, se reforçam como laços comunitários de uma 
nacionalidade se o Estado implementar políticas de cida-
dania destinadas a realizar políticas de solidariedade social 
e cultural indispensáveis à realização de justiça distributiva 
e de transferências de rendas aos membros e componentes 
da nação. As dotações de recursos destinados a garantir a 
subsistência dos pobres podem, potencialmente, torná-los 
titulares efetivos de direitos sociais.

Os direitos sociais são decisivos para dotar as pessoas de 
capacitação mínima para a constituição de sujeitos políticos 
demandantes de recursos públicos para atender às várias 
necessidades da vida. Além disto, possibilitam o que Amar-
tya Sen chamou, como se viu anteriormente, de functionings, 
ou seja, o movimentar as capacidades operacionais de uma 
pessoa para desenvolver suas habilidades naturais e adquiri-
das. Sublinha ainda o autor indiano: 

“A capacidade de uma pessoa depende de vários fatores, 
que incluem suas características pessoais e os arranjos sociais 
postos à sua disposição para desenvolvê-las e ampliar suas 
capacidades potenciais. Donde a liberdade que desfruta não 
é somente questão daquilo que realmente consiga obter, 
mas está referida às opções que teve oportunidade de eleger. 
Para isto as políticas públicas devem garantir-lhe a satisfação 
e encaminhamento de desenvolvimento das capacidades 
básicas para viver e atuar na vida. Afi nal, [...] a liberdade de 
uma pessoa representa a liberdade de desfrutar de várias 
possibilidades de bem-estar. [...] O signifi cado desta liberdade 
se liga estreitamente à capacitação para satisfazer certas 



171

Walquiria Leão Rego

Lua Nova, São Paulo, 73: 147-185, 2008

habilitações crucialmente importantes à capacidade de existir 
e atuar até certos níveis adequadamente plausíveis do viver 
em sociedade” (Nussbaum e Sen, 1994, pp. 318-349).

A identifi cação de níveis aceitáveis de certas capacida-
des básicas signifi ca identifi car também uma renda adequa-
da para se chegar aos níveis de capacidades minimamente 
aceitáveis para a vida, abaixo dos quais se pode considerar 
que as pessoas padecem de privações escandalosas (Nuss-
baum e Sen, 1994, pp. 67 e ss. e 318-349). 

Neste caso, nenhuma vida comunitária sobrevive, e as cli-
vagens sociais e culturais tornam-se por demais desagregado-
ras, pois inviabilizam qualquer pacto de convi vên cia cívica.

A cidadania, como processo de aquisição de direitos e 
de capacidades para seu gozo por parte das pessoas, por-
tanto, como direito e capacidade para participar da heran-
ça material e cultural da civilização, funda a possibilidade 
de implementação de processos políticos democráticos 
incessantes de expansão e normatização de novos direitos. 
Isto faz com que os cidadãos experimentem mais plena-
mente sua condição de partícipes de uma comunidade 
humana integrada e coesa que pode ser uma Nação, mas 
que tenha como medida padrões universais de valores e de 
bem-estar material.

Neste sentido, a atualização democrática do Estado-
Nação reside ainda na sua função histórica de conferir 
direitos amplos de cidadania, garantindo-os juridicamente 
através de sua constitucionalização como direitos inaliená-
veis e universais dos homens e mulheres viventes em uma 
comunidade nacional. Os direitos estarão radicados em 
valores e exigências normativas civilizatórias dignas da con-
dição de cidadão, de ser genérico, de membro da comuni-
dade humana universal e não reduzido na sua humanidade 
e transformado apenas em consumidor dos bens e serviços 
oferecidos pelo mercado.
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A discussão da problemática da cidadania ainda requer 
que se precise a natureza normativa dos diferentes conteúdos 
dos direitos e a relação existente entre eles nas suas diversas 
dimensões. Para tanto, a pesquisa solicita imperativamente 
que se conheçam, ou melhor, se esclareçam quais pontos 
de partida se consideram legítimos e irrenunciáveis para 
se começar a considerar um programa governamental de 
transferência de renda, uma política pública voltada para a 
geração de cidadãos. 

Afi nal, uma teoria normativa da cidadania, como adver-
te Salvatore Veca (1990), faz parte de nosso vocabulário de 
moralidade e de política. Os seus termos constituem de fato 
um novo léxico: liberdade, direitos, igualdade, autonomia, 
dignidade, justiça, eqüidade, solidariedade e bem-estar. 
Portanto, urge se perguntar quais são os caracteres cruciais 
da cidadania que, como diria Esping-Andersen (2000), se 
encaminham para a desmercantilização do cidadão. 

E, por fi m, poderia se afi rmar que um ideal exigente 
de cidadania pode gerar critérios e princípios para as ins-
tituições, para as políticas e, afi nal, para a ação coletiva e a 
reforma social.

Nesta medida, apenas foram expostos alguns elementos 
do campo problemático e, portanto, do campo de tensão 
teórica e política ineludíveis para a constituição do espaço 
avaliativo fundamental à analise do atual programa estatal 
de transferência de renda – o Programa Bolsa Família como 
potencial político de cidadania. 

O Programa Bolsa Família é uma política de cidadania?
Qualquer ponto de partida para conceituar adequadamen-
te um objeto de investigação empírica obedece a certos cri-
térios de temporalidade e de espacialidade, sem os quais se 
repetem fórmulas abstratas e vazias de conteúdo histórico.

No caso brasileiro, que se pretende pesquisar e analisar, 
uma palavra deve ser dita: os programas sociais do governo 
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atual chegaram muito tarde. O sofrimento social e politica-
mente evitável de milhões de brasileiros faz parte de nossa 
paisagem como coletividade humana. Sua enormidade e 
iniqüidade são constitutivas de nossa formação como Esta-
do-Nação. Desde então permanece jogando sua sombria 
realidade sobre os desdobramentos futuros do país.

A industrialização e conseqüente modernização no sécu-
lo XX foram realizadas sem nenhuma política, digna deste 
nome, de justiça distributiva. Os processos seculares de con-
centração de renda, advindos ainda de nossa experiência 
colonial e escravista, legaram ao país toda a sorte de iniqüi-
dades distributivas e de exclusões das grandes maiorias da 
vida política e da cidadania democrática. 

A cultura do privilégio, como acesso exclusivo a certas 
conquistas da civilização, teve sempre entre nós um lugar 
destacado na gramática moral e política do país. Confor-
mou hábitos e costumes na vivência concreta do nosso pro-
gresso material.

A retórica distributivista existiu sempre como retórica 
eleitoral, mas nunca conseguiu efetivar-se politicamente 
em um conjunto articulado de políticas públicas com vis-
tas a promover a cidadania democrática. Sua história na 
modernização econômica do país foi sempre a de veículo 
de uma incessante postergação de decisões políticas para 
efetivar políticas distributivistas. Políticas públicas voltadas 
para a feitura de consistentes investimentos estatais direcio-
nados a encaminhar algumas soluções destinadas a reduzir 
ao máximo o impacto das imensas desigualdades sociais 
foram sistematicamente adiadas em nome de “impossibili-
dades técnicas”.

Desse modo, a “era dos direitos” no Brasil, como cultu-
ra e como moralidade pública, tardou e tarda ainda. Com 
veemência está a solicitar ordenamentos políticos e institu-
cionais mais adequados à consecução de políticas de cida-
dania entre nós. 
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O cidadão, no Brasil, além de ser um personagem tar-
dio, quando começa a se expandir, de modo lento e tortuo, 
encontra diante de si um ambiente hostil que tem a forte 
presença dos ideólogos do mercado, vaticinando sua con-
dição de personagem fora de moda. A cidadania social é 
considerada por muitos coisa do passado e, mais do que 
isto, uma instituição inviável economicamente, pois one-
rosa. Cidadania não combina com modernidade e assim 
por diante. O mundo privado e seus imperativos sistêmi-
cos impelem a pensar e agir no sentido da mercantilização 
completa da grande conquista da civilização ocidental que 
são os direitos sociais.

Bolsa Família: direito fundamental ou assistencialismo?
Diante destas questões que se interpenetram e se articulam 
de modo complexo, como equacionar o Programa Bolsa 
Família no interior de um quadro democrático mais amplo? 
Trata-se de política compensatória diante da impotência 
política do governo de fazer funcionar com efi cácia uma 
sociedade salarial, fundada no pleno emprego, com sua 
seqüência de direitos sindicais, trabalhistas, formadores da 
cidadania democrática? 

Concretamente, sob certos aspectos, pode ser conside-
rada uma compensação assistencialista. Mas importa inda-
gar de que assistencialismo se trata. Que conseqüências tem 
para as populações mais miseráveis do país? Possui algum 
sentido emancipatório ou se trata apenas de uma medida 
de amortização de confl itos? É um meio de administrar os 
pobres ou ainda possui caráter maléfi co de uma esmola 
estatal de natureza perversa à formação de cidadãos?

Todas estas perguntas precisam ser respondidas. Toda-
via, prescreve a cautela analítica que se fi xe, ao menos em 
parte, na busca de outras dimensões que podem estar con-
tidas na experiência do Programa Bolsa Família. Importa 
ressaltar que a titularidade do benefício foi colocada na 
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mão das mulheres. São as mulheres que têm sob seu contro-
le, mediante senha pessoal, o Cartão da Cidadania – Bolsa 
Família.

Neste ponto, vale a pena lembrar um aspecto relevan-
te para os fi ns do debate que estamos desenvolvendo. As 
mulheres chegaram ao mundo dos direitos e da cidadania 
muito tardiamente. Isto, de per se, teve conseqüências polí-
ticas profundas sobre a vida democrática em geral. Ainda 
não foram adequadamente avaliados os efeitos sobre as 
mulheres, que são detentoras de responsabilidades educa-
tivas sobre as novas gerações, da ausência de cultura públi-
ca radicada em valores cívicos democráticos e republica-
nos, deste tardio ingresso nas prerrogativas do universo da 
cidadania.

Certamente, as primeiras impressões sobre o mundo 
fornecidas aos fi lhos por pessoas destituídas de civic cultu-
re confi guram um profundo défi cit de cultura democrática 
em qualquer sociedade. O movimento feminista colocou a 
nu esta questão. A educação feminina não está voltada para 
a formação de cidadãos democráticos e republicanos. Os 
valores veiculados por ela estiveram sempre muito mais vol-
tados para a reprodução de sujeitos privados. Como mulhe-
res, sua educação sempre se pautou normativamente para 
a vida privada e doméstica. E, ainda mais do que isto, este 
pathos se projeta para a vida pública.

Lembro aqui uma rápida observação de Tocqueville 
que, em suas lembranças sobre a revolução de 1848 na Fran-
ça, relata um episódio doméstico que envolve sua cunhada, 
nas suas palavras, excelente pessoa, mas péssima cidadã. 
As duas valorações e suas respectivas ações podem ser e 
normalmente são antinômicas. As investigações feministas 
demonstraram à exaustão que esta antinomia, de modo 
diverso nas diferentes sociedades, se mantém viva e atuante 
ainda nos dias de hoje, conformando grave lacuna formati-
va da cidadania em geral.
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O mundo doméstico das mulheres, independentemen-
te da proveniência de classe social, é culturalmente voltado 
para a valoração suprema das virtudes privadas. São comu-
mente exaltados valores ligados à vida privada destituídos 
de conteúdos ligados aos princípios da autonomia moral e 
do autogoverno, com isto formando pessoas avessas a deve-
res e direitos públicos. Sua dinâmica se processa em senti-
do oposto à compreensão normativa do que é um cidadão 
democrático. O resultado deste processo é a reprodução de 
sujeitos modelados para a dominação, no caso masculino, e 
para o servilismo, no caso das mulheres.

Ambas as subjetividades são formadas de maneira a 
encontrar grandes difi culdades para a vida democrática 
que supõe, entre tantas coisas, relações igualitárias entre os 
sexos. Seu refl exo no mundo público não tem como não ser 
negativo.

Por tudo isto, a estrada da cidadania para as mulheres 
sempre foi feita de muitos outros caminhos, exatamente 
porque são várias as modalidades de sua exclusão da vida 
pública. As exclusões se superpõem antes mesmo da exclu-
são propriamente política. Giovanna Zincone fala em exclu-
são no plano pré-político, referindo-se à dominação econô-
mica e cultural sofrida pela mulher na família que, como 
observamos acima, porta conseqüências graves na vida 
política democrática, pois, como primeiras pedagogas dos 
futuros adultos, tendem a reproduzir este padrão formativo 
(Zincone, 1992, p. 189; 1989).

Nancy Fraser comenta o caráter híbrido da exclusão 
que atinge muitas categorias sociais. Referia-se explicita-
mente aos negros e às mulheres. Seu raciocínio pode ser 
estendido às várias situações vividas por outros grupos 
sociais, étnicos e culturais. Segundo a autora, estas catego-
rias sociais constituem o que chama de coletividades ambiva-
lentes, ou seja, portam traços de exclusão duplos, trazendo 
para o âmbito mais amplo da vida duplas marginalizações. 
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Por isso, exigem políticas de reconhecimento que contem-
plem as várias dimensões das injustiças econômicas, sociais 
e culturais que as vitimam. Nos limites deste trabalho, não 
considero oportuno fazer uma discussão sobre a comple-
xa problemática do reconhecimento, que, no entanto, é 
importantíssima para a questão da cidadania. Contudo, não 
há como não anotar, por exemplo, que o reconhecimento 
dos direitos de cidadania das mulheres implica o reconheci-
mento do que Fraser, muito apropriadamente, sublinhou: o 
reconhecimento das duplas injustiças que as atingem. Logo, 
a reparação delas tem de ser feita por políticas públicas de 
cidadania que atuem fortemente naquelas dimensões fun-
dantes de suas ambivalências como coletividades. Concre-
tamente, precisam de políticas públicas que lhes forneçam 
renda no âmbito econômico e social, e, simultaneamente, 
de políticas culturais e educacionais voltadas à mudança dos 
paradigmas valorativos da sociedade. Seria o único modo 
de alterar substantivamente a formação de subjetividades 
dominadas, como ainda o de modifi car as estruturas de pre-
conceitos, de sentimentos e estereótipos que sustentam as 
exclusões e marginalizações múltiplas sofridas pelas “coleti-
vidades ambivalentes” (Fraser, 1997, pp. 22 e ss.).

A marginalização cultural aliada à econômica atua 
como elemento restritivo à fruição de direitos civis e polí-
ticos por parte destes sujeitos sociais. As restrições à experi-
ência da vida regida por direitos e prerrogativas democráti-
cas de expressão e direito de voz na sociedade limitam sig-
nifi cativamente sua constituição como sujeitos capacitados 
politicamente a formular e ampliar demandas cívicas.

Desta feita, a experiência das mulheres na vida pública 
carrega na grande maioria das vezes a difi culdade de utili-
zar suas capacidades humanas argumentativas e persuasivas. 
Ou seja, este défi cit de capacidade funcional tem origem 
na vida privada resultante da dominação e exploração a 
que são submetidas. Um dos mais gritantes impedimentos, 
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anotado por vários autores, deita raízes na difi culdade de 
as mulheres desenvolverem “habilidades retóricas”, con-
dição fundamental para poder participar plenamente na 
vida pública. Afi nal, somos seres de fala; logo, a habilitação 
comunicativa é crucial para a constituição mesma da nossa 
humanidade comum.

Ainda nesta linha argumentativa, Susan Moller Okin mos-
tra outras facetas do problema, donde sua afi rmação que 

“a vida pública é para as mulheres menos distinta da pessoal 
e doméstica que para os homens. Sua experiência em 
cada uma afeta radicalmente suas possibilidades na outra. 
Idealmente o cidadão que sabe buscar o argumento mais 
persuasivo tem muito mais oportunidade de conseguir o 
que pretende. Acontece que [...] freqüentemente se retira, 
se priva o discurso das mulheres de toda a autoridade. [...] 
Por causa da passada e da presente divisão do trabalho 
no lar, para as mulheres o público e o privado não são 
em absoluto e de muitas maneiras, âmbitos separados e 
distintos” (Okin, 1987, pp 110 e ss.). 

Nesta medida, afi rma-se para as mulheres uma espé-
cie de perpetuação de um círculo vicioso de não direitos, 
de não cidadania e de não participação igualitária na vida 
pública. Na visão de Okin, uma das causas disto reside no 
fato de o discurso político dominante ocultar o fato políti-
co de que a família é também uma instituição política. Isto 
ocorre por muitas razões, mas sobretudo, por seu poder 
designatório de papéis e funções aos seus componentes, 
fazendo-o de modo invasivo e totalitário, legitimado pela 
tradição e pelos costumes. Com isto, além de plasmar sub-
jetividades muito diferentes entre homens e mulheres, a 
questão principal reside na destituição nelas da capacida-
de retórica e outras para a participação mais plena na vida 
pública (Okin, 1987). 
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Amartya Sen e Marta Nussbaum lembram que as mulhe-
res em geral e as pobres em especial vivenciam, na socie-
dade, um sistemático processo cultural e político de expro-
priação das funções humanas que as capacitam para a ação 
pública e para a fruição de direitos (capability). Nussbaum 
realça, ainda, que “a desigualdade de condições sociais e 
políticas se traduz para as mulheres em desigualdade de 
capacidades humanas” (2002, pp. 52 e ss.).

Por estas razões, Nancy Fraser insiste na necessidade de 
que o desenho de políticas públicas de cidadania leve em 
conta estas ambivalências constitutivas das diversas coletivi-
dades presentes na sociedade, se se quiser fazer realmente 
das políticas de cidadania um passo importante da luta pela 
emancipação humana de homens e mulheres.

Em face destas refl exões, vale a pena começar a pensar 
o caso do Programa Bolsa Família como potencial progra-
ma de cidadania e, com isso, iniciar outro debate de fun-
damental importância: sua ampliação e transformação em 
renda básica universal e permanente e, por conseguinte, 
a requisição de sua constitucionalização específi ca, como 
direito fundamental dos cidadãos brasileiros.

Nas entrevistas realizadas com as mulheres benefi ciadas 
com a renda advinda do Programa Bolsa Família evidenciou-
se inúmeras vezes durante as entrevistas o sentimento de ver-
gonha e humilhação de seus maridos, sempre desemprega-
dos, ou fazendo trabalhos ocasionais (a expressão local é “tra-
balha de beliscão”). Normalmente, permanecem cabisbaixos, 
falam muito pouco e exibem rostos tristes e ansiosos.

Por várias razões, as entrevistas e conversas realizadas até 
então  mostraram que é possível apreender muitas outras 
facetas da situação da pobreza de mulheres e homens. Con-
tudo, deve-se insistir nas potencialidades emancipatórias 
presentes na dotação de recursos monetários vinculados ao 
programa de transferência estatal de renda. Este é o objetivo 
fundamental que a pesquisa se dispõe a considerar. Além dis-
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so, a investigação exige a formação de um espaço avaliativo 
das possibilidades de autonomização mínima das mulheres, 
as quais transcendem o nível puramente monetário, embora 
este seja o chão concreto de qualquer outra consideração.

O motivo da escolha de uma das regiões mais tradicio-
nalmente miseráveis do país, o alto sertão de Alagoas, foi 
tentar perceber as dimensões morais e éticas presentes nas 
dotações monetárias feitas pelo Estado. Se a aquisição da ren-
da confere um mínimo de dignidade humana às pessoas que 
a recebem, torna-se imperativo lembrar que dignifi cação da 
vida é uma idéia política, um valor democrático inegociá-
vel; portanto fundamental para a redefi nição dos padrões 
da vida política democrática de uma sociedade (Nussbaum, 
2004, pp. 322 e ss.).

Deve ser lembrado, com vigor, que na grande maioria 
das famílias pesquisadas a Bolsa Família vem representan-
do o único rendimento monetário e, mais do que isto, em 
vários casos, constituiu a primeira experiência regular de 
obtenção de rendimento. Antes da obtenção deste rendi-
mento, a vida se resumia à luta diária como fazem os ani-
mais para “caçar comida”.

Diante deste conjunto de fatos, a principal hipótese da 
investigação se organiza no sentido de considerar o Pro-
grama Bolsa Família uma política de cidadania. Seu apro-
fundamento e ampliação como referidos acima constituem 
passo fundamental na luta política pelo aprofundamento 
substantivo da democracia brasileira. Desde que se parta da 
exigência que o debate da agenda democrática brasileira 
possua seu coração na agenda da cidadania.

Sempre é bom lembrar que o liberal sir William Beve-
ridge, em 1942, já havia dito, diante do parlamento britâ-
nico, em seu famoso informe sobre seguro social e serviços 
afi ns, que: “Libertar os homens da miséria é algo que não se 
pode impor e nem oferecer à democracia, senão que deve 
ser conquistado por ela”.
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Deve-se acrescentar que o direito à dotação de recur-
sos materializados em programa estatal como o Programa 
Bolsa Família pode ser inscrito em uma noção de direitos 
fundamentais primários (Ferrajoli, 2002)8 semelhantes aos 
direitos de cidadania defi nidos, por exemplo, por Bertram 
Pickard, que os considera equivalentes ao direito à terra 
e ao direito à vida (apud Pateman, 2004). Do conjunto de 
direitos que conforma a cidadania democrática, o direito à 
vida se confi gura como direito primordial. Sem este direito, 
sequer se confi gura a situação limite da cidadania, que se 
consubstancia no direito da pessoa a ter direitos. 

Desta feita, sem que haja a concessão pelo Estado de 
condições materiais expressas em dotação de recursos efe-
tivos para garantir o direito à vida, emerge com força a este 
respeito a refl exão de Hannah Arendt: a situação destas pes-
soas equivale de fato à sua expulsão da humanidade (Arendt, 
1989, pp. 330-331; Gourevitch, 1986).

A continuidade da investigação terá como linha de for-
ça teórica orientadora da construção das hipóteses e da for-
mulação do modelo explicativo os pressupostos analíticos e 
históricos expostos ao longo destas considerações.

Walquiria Leão Rego 
é professora do Departamento de Ciência Política do IFCH/
Unicamp
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DEMOCRACIA E REGIONALISMO CHEZ JEAN-LOUIS 
QUERMONNE

MARCELO DE ALMEIDA MEDEIROS
Com o intuito de contribuir para o alargamento do espec-
tro de autores não anglófonos na literatura de Ciência 
Política do Brasil, o presente texto visa a (re)visitar a 
questão da Democracia e do Regionalismo em Jean-Lou-
is Quermonne. Ele está constituído de três partes. A pri-
meira situa o autor no cenário da ciência política francesa 
através de expedita biografi a. A segunda promove uma 
análise crítica e comparativa dos trabalhos de Quermon-
ne que versam sobre a temática da Democracia, a saber: 
O governo da França sob a República, Os regimes políticos oci-
dentais e As políticas institucionais. A terceira parte procura 
estudar, também crítica e comparativamente, o pensamen-
to de Quermonne no que toca a problemática do Regio-
nalismo: O sistema político da União Européia, A Europa e o 
federalismo e A Europa em busca de legitimidade. Finalmente, 
o artigo traz algumas refl exões conclusivas apontando a 
importância do pensamento político francês em geral e 
de Jean-Louis Quermonne, em particular, para a ciência 
política contemporânea. 
Palavras-chave: Democracia; Regionalismo; Quermonne: Legi-
timidade.

DEMOCRACY AND REGIONALISM CHEZ JEAN-LOUIS 
QUERMONNE
Aiming at the development of the study of non-anglophone 
authors in the Political Science literature in Brazil, this text 
seeks to approach the issues of both Democracy and Regionalism 
in Jean-Louis Quermonne’s bibliography. It has three parts. The 
fi rst situates the author in the French political science scenario 
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through a brief biography. The second part promotes a critical and 
comparative analysis of Quemonne’s works on Democracy , i.e.: 
Le Gouvernement de la France sous la Vème République, 
Les régimes politiques occidentaux and Les politiques 
institutionnelles. The third part inquires, also critically and 
comparatively, about Quermonne’s thinking on Regionalism: Le 
système politique de l’Union Européenne, L’Europe et le 
fédéralisme and L’Europe en quête de légitimité. Finally, 
this article brings some conclusive considerations, pointing out 
both the importance of the French, in general, and Quermonne’s, in 
particular, political thought.

Keywords: Democracy; Regionalism; Quermonne: Legitimacy.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: POR UMA NOVA 
GRAMÁTICA DO POLÍTICO E DO SOCIAL

MARCUS ABÍLIO PEREIRA E ERNANI CARVALHO 
Neste trabalho, foi mapeado o pensamento de Boaventura 
Santos tomando como base seus estudos em torno da demo-
cracia participativa. Antes, porém, desvendou-se a estrutura 
de sua teoria social como forma de interpretar melhor sua 
proposta de ampliação do cânone democrático. Na pers-
pectiva de Santos, a participação política possui um papel 
fundamental neste processo de redescoberta das práticas 
societárias. É através dela que aqueles deixados à margem 
poderão ser incluídos no processo democrático, colaboran-
do na própria defi nição da comunidade em que estão inse-
ridos. A democracia, então, é um projeto de inclusão social 
e de inovação cultural que se coloca como tentativa de insti-
tuição de uma nova soberania democrática.
Palavras-chave: Teoria democrática; Democracia participativa; 
Boaventura de Sousa Santos.
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BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: FOR A GRAMMAR OF THE 
POLITICAL AND THE SOCIAL
This paper we will map the thought of Boaventura de Sousa Santos 
about participatory democracy. Before that, however, it will be 
important to analyse the structure of his social theory as a way to 
better interpret his proposed expansion of the democratic canon. For 
the Portuguese thinker, political participation has a key role in the 
rediscoverying of societal practices. It is through these practices that 
those individuals left behind could be included in the democratic 
process and therefore having the chance to work in the very defi nition 
of the community to which they are inserted. Democracy, in this 
view, is then a project of social inclusion and cultural innovation 
that arises as an attempt to institute a new democratic sovereignty.

Keywords: Democratic theory; Participatory democracy; Boaventura 
de Sousa Santos.

DA FORMAÇÃO À FORMA. AINDA AS “IDÉIAS FORA DO LUGAR”

BERNARDO RICUPERO 
Uma das formulações mais atacadas, e mal compreendidas, 
da crítica da cultura brasileira é a das “idéias fora do lugar”. 
Este artigo sugere, porém, que a tese, diferente do que acre-
dita a maior parte de seus críticos, não expressa um fato – a 
inadequação de certas referências intelectuais a um dado 
contexto social – mas indica um processo, de formação, que 
se completaria na forma. A preocupação com tal processo 
está presente em diferentes âmbitos da vida brasileira; da 
literatura à economia, passando pela política. Por trás dela 
se encontra a aspiração de se superar defi nitivamente a situ-
ação de subordinação colonial, estabelecendo-se um qua-
dro de maior autonomia, identifi cado com a Nação. Mais 
recentemente, entretanto, tem ganhado força a sensação de 
que a formação não se completará.  



Lua Nova, São Paulo, 73: 189-197, 2008

192

Resumos / Abstracts

Palavras chave: Formação; Forma; Roberto Schwarz; Colônia; 
Nação.

FROM FORMATION TO FORM. STILL THE “MISPLACED IDEAS”
One of the Brazilian cultural critique most attacked and less 
understood thesis is the one about the “misplaced ideas”. The article 
defends, however, that in spite of what most critics believe, the thesis 
does not refer to a fact – the inadequacy of some ideas to certain social 
contexts – but to a process, that is completed with the establishment 
of forms. The concern with this process is present in different aspects 
of Brazilian life, such as literature, economy and politics. What 
explains it would be the desire to end the situation of subordination, 
typical of a colony, and create a more autonomous order, identifi ed 
with the Nation. In the last years, however, it has become more 
common to consider that the process will not be completed. 

Keywords: Formation; Form; Roberto Schwarz; Colony; Nation.

O HUMANISMO CRÍTICO DE EDWARD W. SAID

MARCOS COSTA LIMA
Este trabalho pretende fazer uma abordagem da obra de 
Edward Said capaz de aportar contribuições teóricas para 
o campo da Política Internacional. Para além de uma atu-
alização do conceito de imperialismo, central em sua obra, 
quatro outros temas tratados por ele nos interessam aqui 
diretamente: o primeiro é o presente poder hegemônico 
exercido pelo governo dos Estados Unidos desde o fi m 
da Segunda Guerra Mundial e que nos interpela sobre os 
desafi os de uma interdependência transnacional, sobre a 
construção de uma ordem mundial efetivamente democrá-
tica. O segundo tema é a questão nacional, quando o autor 
aponta os riscos de uma consciência nacional despreparada 
ou ainda desvirtuada após as lutas de independência e liber-
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tação. O terceiro é a sua revolta com os estereótipos e pre-
conceitos contra a civilização árabe-muçulmana, também 
vinculada à ignorância ocidental sobre esta cultura, sobre 
suas contribuições. Em quarto lugar, a visibilidade que dá à 
contribuição intelectual periférica de autores como Eqbal 
Ahmad (paquistanês), Ngugi Wa Thongo (queniano), 
Ali Shariat (iraniano), Wole Soyinka (nigeriano), C. L. R. 
James (de Trinidad-Tobago), Faiz Ahmada Faiz (paquista-
nês), José Martí (cubano), Ranajit Guha (indiano), Aimé 
Césaire (martiniquenho), entre outros.
Palavras-chave: Edward W. Said; Teoria crítica; Política inter-
nacional; Imperialismo e cultura; Nacionalismo; Discursos 
pós-coloniais.

EDWARD W. SAID’S CRITICAL HUMANISM
This paper intends to present an approach to Edward Said’s work 
and to give some light to his unexpected theoretical contributions 
for International Politics. Beyond the effort of updating the concept 
of imperialism, central in his premises, fi ve others themes among 
his books interest us directly. The fi rst one is the present hegemonic 
power exerted by the USA government since the Second World War, 
that interrogates us about the possibilities to build an effectively 
democratic world order. The second is about the national question, 
where the author points out the risks of an unprepared national 
conscience or still depreciated after the fi ghts for independence 
and liberation. The third is his anger against the stereotypes and 
prejudices to the Arab-Muslim civilization, also linked to the 
occidental ignorance about their culture. Fourth, the visibility that 
he gives to the colonial and post-colonial intellectual contributions, 
from authors as Eqbal Ahmad (Pakistan), Ngugi Wa Thongo 
(Kenya), Ali Shariat (Iran), Wole Soyinka (Nigeria), C. L. R. 
James (Trinidad-Tobago), José Martí (Cuba), Ranajit Guha 
(India), among others. 

Keywords: Edward W. Said; Critical theory; International politics; 
Imperialism and culture; Nationalism; Post-colonial rhetoric.
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SEGURANÇA INTERNACIONAL E NORMATIVIDADE: É O 
LIBERALISMO O ELO PERDIDO DOS CRITICAL SECURITIES 
STUDIES? 

RAFAEL DUARTE VILLA
O surgimento, e afi rmação, de uma corrente de estudos 
críticos em segurança internacional plantou fi rmemente 
a idéia de que os problemas de segurança internacional 
não estão meramente relacionados com aspectos objetivos 
que ameaçam os Estados, mas esses problemas estão rela-
cionados estreitamente com as relações entre indivíduo 
e emancipação humana. Assim, a condição de segurança 
em sentido forte tem, como precondição, a emancipação 
humana. Porém, em que condições esse overlap entre segu-
rança internacional e emancipação acontece? A tese des-
te artigo é problematizar essas condições, que escapam ao 
diálogo endógeno dos critical securities studies (CSS). E que 
uma pista para operacionalização pode ser procurada nos 
diálogos entre a teoria crítica cosmopolita e a teoria liberal 
cosmopolita. Essa interseção, ou continuum, aponta a tese 
do artigo, é possível se os CSS atentam para dimensões do 
liberalismo político que têm sido negligenciadas, especial-
mente a democracia pensada em bases transnacionais e as 
possibilidades da sociedade civil trans  na  cionalizada.
Palavras-chaves: Critical securities studies; Teoria crítica; Cosmo-
politismo liberal; Democracia transnacional
.

INTERNATIONAL SECURITY AND NORMATIVITY: IS 
LIBERALISM THE CRITIAL SECURITIES STUDIES’ LOST LINK?
The appearance and consolidation of a critical studies approach on 
international security fortifi ed the claim that international security 
problems are not merely related to objective threats to states, but are 
in deep connection with the relationship between the individual and 
human emancipation. In those terms, a solid security condition 



Lua Nova, São Paulo, 73: 189-197, 2008

195

Resumos / Abstracts

is primarily preconditioned by human emancipation. However, 
in what conditions do international security and emancipation 
overlap? The present article intends to explore the question, a topic 
that is not tackled by the endogenous debate of critical security studies 
(CSS). An interesting path to be followed seems to be the dialogue 
between cosmopolitan critical theory and cosmopolitan liberal 
theory. This article argues that an intersection, or continuum, of 
these two theories would be possible if CSS focused on dimensions 
of political liberalism that have been neglected, especially to think 
about a transnational-based democracy and the possibilities of a 
transnationalized civil society. 

Keywords: Critical security studies; Critical theory; Liberal 
cosmopolitism; Transnational democracy. 

NOAM CHOMSKY E O PODER DA RETÓRICA GLOBAL EM FACE 
DAS INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS

JAYME BENVENUTO LIMA JR.
Polêmico, misto de intelectual e ativista político, Avram 
Noam Chomsky tem sido um ferrenho crítico da política 
internacional desde os anos 1960, e muito em particular 
de seu próprio país, os Estados Unidos, o qual acusa de 
desenvolver um programa de globalização imperial, com 
sérias conseqüências para a cidadania de milhões de seres 
humanos do planeta. Este artigo ressalta a contribuição 
de Chomsky na análise de situações recentes relacionadas 
a confl itos humanitários em diversas partes do mundo. 
Ao construir um painel em que descreve quase à exaustão 
os chamados “crimes terríveis” cometidos na “nova era”, 
Chomsky lança luzes sobre o discurso político de governan-
tes, representantes de organizações internacionais, jornalis-
tas e autores no campo da política internacional, visando 
revelar o que nem todos conseguem ou querem ver. 
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Palavras-chave: Noam Chomsky; Retórica global; Intervenções 
humanitárias.

NOAM CHOMSKY AND THE POWER OF GLOBAL RHETORIC ON 
HUMANITARIAN INTERVENTIONS
A controversial author, mix of an intellectual and an activist, Avram 
Noam Chomsky has been a hard critic of international politics since 
the years 1960, and especially of his own country, the United States 
of America, which accuses of developing a program of imperial 
globalization, with serious consequences for citizenship of millions of 
human beings on the planet. This paper emphasizes the contribution of 
Chomsky on the analysis of situations related to recent humanitarian 
confl icts in many parts of the world. By making a panel on which he 
describes nearly to exhaustion the so-called “terrible crimes” committed 
in the “new era”, Chomsky casts light on the political discourse of 
governors, representatives of international organizations, journalists 
and authors in the fi eld of international politics, seeking to reveal 
what not everyone can or want to see.

Keywords: Noam Chomsky; Global rhetoric; Humanitarian 
interventions.

ASPECTOS TEÓRICOS DAS POLÍTICAS DE CIDADANIA: UMA 
APROXIMAÇÃO AO BOLSA FAMÍLIA

WALQUIRIA L. REGO.
O artigo visa a três objetivos. O primeiro, destacar muito 
rapidamente a história recente das teorias dos direitos e da 
cidadania. O segundo é uma tentativa de compreender o 
sentido das tensões existentes nas relações entre o Estado e 
a sociedade civil, a participação política, o mercado e a justi-
ça distributiva. Este conjunto problemático será examinado 
no âmbito mais amplo da questão democrática. Finalmente, 
estabelecer as conexões entre as bases normativas de algu-
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mas teorias da cidadania para construir o quadro conceitual 
de uma pesquisa em curso sobre a atual política de transfe-
rência de renda focada nas pessoas mais pobres, pelo Pro-
grama Bolsa Família cujo foco são as mulheres pobres.
Palavras-chave: Teorias da cidadania; Direitos e justiça distribu-
tiva; Questão democrática; Bolsa Família.

SOME THEORETICAL ISSUES FROM CITIZENSHIP POLICIES: AN 
APPROACH TO BRAZIL’S FAMILY GRANT
This article has three objectives. The fi rst is to point out very briefl y 
the recent history of the rights and citizenship theories. The second 
is an attempt to understand the meaning of the tensions between 
the State and civil society, and political participation, market and 
distributive justice. This problematic whole is seen from the wider 
range of the democratic question. Finally, the article sets out the 
connections between the normative basis of some citizenship theories 
in order to build up a framework for a research in course about the 
Brazilian government income program (the ‘‘Family Grant’’) whose 
focus is poor women.

Keywords: Citizenship theories; Rights and distributive justice; 
Democratic question; Family Grant.
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