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APRESENTAÇÃO

Herdeira de uma tradição de publicações anteriores – a Revista 
de Cultura Contemporânea e a Revista de Cultura e Política, respec-
tivamente, de 1978 e 1979 –, com este número Lua Nova com-
pleta oitenta edições. Tendo seu primeiro fascículo publicado 
em abril de 1984, o periódico tem se destacado por constituir-
-se em espaço onde são acolhidas polêmicas que marcam a 
área de Ciências Sociais. Manter uma revista ao longo de vinte 
e seis anos evidentemente representa um enorme desafio, que 
vem sendo enfrentado pelas sucessivas diretorias do Cedec. As 
dificuldades desse processo, no entanto, só puderam ser ven-
cidas graças à boa receptividade de nosso público-alvo.

Este número apresenta sete artigos que giram em tor-
no de temas analisados de modo articulado: soberania, 
democracia e mudança. Philippe Schmitter examina as pos-
sibilidades de transferência da experiência de integração 
europeia para outras regiões. Mostra que a unidade, que se 
estende temporal e espacialmente, constitui-se em processo 
que não se explicita apenas pelos fatos; é necessário avaliar 
as ideias que fundam as interpretações sobre os mesmos. 
No desenrolar da unificação, reforçam-se os regionalismos, 
fenômeno importante a ser compreendido, cujos caminhos 
precisam ser abordados teoricamente.

Carlos Sávio Teixeira analisa o pensamento de Man-
gabeira Unger mostrando que a busca de uma perspectiva 
para a mudança institucional é o eixo em torno do qual se 
desenvolve a dimensão explicativa de sua obra.

As novas configurações mundiais levaram Ernesto Laclau 
e Chantal Mouffe a retomar a noção gramsciana de hegemo-
nia e propor outra abordagem. O artigo de Ana Rodrigues 
Cavalcanti Alves assinala as semelhanças e diferenças entre 
essas perspectivas, que permitem observar como se dão as 
disputas hegemônicas em novos espaços sociais.
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O contraste entre as teses de Huntington e Fukuyama, 
inseridas em dois momentos importantes de transformação 
do mundo contemporâneo, 1968 e 1989, é apresentado 
por Natália Nóbrega de Mello. Nessa comparação, a autora 
recupera o contexto da produção das obras e a alternância 
entre os polos teóricos da democracia e da estabilidade.

Pablo Sanges Ghetti propõe refl exão crítica a respeito 
do lugar de Os sertões na história do discurso sobre a questão 
nacional brasileira. Para tanto, enfrenta a complexidade da 
narrativa de Euclides da Cunha discutindo com a bibliogra-
fi a que analisa sua obra principal e propondo nova perspec-
tiva para o debate. Aponta, desse modo, a inter-relação entre 
messianismo e construção da nacionalidade brasileira.

O artigo de Eunice Ostrensky mostra como Hobbes 
usou o conceito de autorização política para neutralizar dis-
cursos de seus adversários políticos. A questão da represen-
tação ocupa o centro da análise.

Quais são os desafi os colocados pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em tempos de glo-
balização é a questão que organiza o artigo de Fábio Souza 
da Cruz. O autor resgata a história dessa mobilização mos-
trando os desafi os políticos enfrentados e aponta sua estru-
tura nos dias atuais. 

Assim, a partir de vários ângulos de abordagem e diver-
sas perspectivas analíticas as questões de soberania, demo-
cracia e mudança podem ser pensadas em conjunto.

O EDITOR
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Lua Nova, São Paulo, 80: 9-44, 2010

A experiênciA dA integrAção europeiA e seu 
potenciAl pArA A integrAção regionAl*

Philippe C. Schmitter

A experiência recente da Europa na integração – pacífica 
e voluntária – de Estados nacionais previamente soberanos 
numa única organização transnacional, a União Europeia, 
é de longe a tentativa mais significativa e de maior alcance 
em direção ao regionalismo. É, portanto, a que pode ofere-
cer com maior probabilidade lições para aquelas regiões do 
mundo que estão apenas começando esse processo históri-
co complexo e sem precedentes.

Temos apenas um instrumento que pode nos ajudar a 
transferir conhecimento e lições de uma região para outra: 
a teoria. Apenas captando os conceitos genéricos, as hipó-
teses confirmadas e os processos observados subjacentes 
à experiência europeia que podemos ter a expectativa de 
contribuir para a compreensão das condições sob as quais a 
“formação de comunidades” regionais pode ter sucesso em 

* Tradução de Plinio Dentzien. Este ensaio foi escrito originalmente como parte de 
uma pesquisa mais ampla no campo embrionário do “inter-regionalismo”, isto é, a 
comparação de organizações transnacionais em diferentes regiões do mundo. Agra-
deço a colaboração de Sunyhuk Kim e Andrés Malamud por muitas das melhores 
ideias aqui contidas. As eventuais interpretações equivocadas são todas minhas.
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outros lugares. E, mesmo assim, dadas as diferenças substan-
ciais entre as normas culturais, as experiências históricas, as 
estruturas sociais, a localização geoestratégica e os regimes 
políticos dessas regiões do mundo, há razões de sobra para 
cautela na transferência de tais lições.

A diversidade de teorias sobre a integração europeia
Infelizmente, não existe teoria dominante sobre por que e 
como funciona a integração regional europeia. É surpre-
endente que um processo que foi estudado em um nível 
tão concreto de detalhe continue a gerar tanta controvérsia 
abstrata. Há relativamente pouco desacordo sobre os fatos 
e mesmo sobre as motivações dos atores, mas ainda não há 
uma única teoria que possa explicar adequadamente a dinâ-
mica (ou até mesmo a estática) de um processo tão com-
plexo de mudança na relação entre Estados nacionais pre-
viamente soberanos e economias nacionais cada vez mais 
interdependentes.

A teoria, ou melhor, a abordagem com que tenho sido 
associado, e que apresentarei na segunda parte deste artigo 
com o intuito de formular as lições que podemos extrair da 
experiência da integração europeia, é a chamada “neofun-
cionalista”, que pode ser localizada no canto inferior direito 
da Figura 1. No estabelecimento da dinâmica da integra-
ção adicional, ela dá maior ênfase ao papel de atores não 
estatais – especialmente ao “secretariado” da organização 
regional envolvida e aqueles movimentos sociais e asso-
ciações de interesses que se formam em âmbito regional. 
Os Estados membros, que colocam os termos do acordo 
inicial, continuam como atores importantes no processo, 
mas não determinam exclusivamente a direção e o alcance 
da mudança subsequente. Ao contrário, são os burocratas 
regionais, aliados a um conjunto cambiante de interesses 
auto-organizados e paixões, que buscam explorar os inevi-
táveis “transbordamentos” e “consequências não previstas” 
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que ocorrem quando os Estados concordam em delegar 
certo grau de responsabilidade supranacional para reali-
zar uma tarefa limitada; assim, descobrem que satisfazer tal 
função tem efeitos externos sobre outras de suas atividades 
interdependentes. Segundo essa teoria, a integração regio-
nal é um processo intrinsecamente esporádico e conflituo-
so, mas que, em condições de representação democrática e 
pluralista, envolve cada vez mais os governos nacionais em 
pressões regionais e termina por resolver os conflitos entre 
esses governos pela concessão de maior alcance e atribuição 
de maior autoridade às organizações regionais que eles cria-
ram. Eventualmente, seus cidadãos começarão a deslocar 
suas expectativas para a região e a satisfação dos mesmos 
aumentará a probabilidade de que a integração socioeconô-
mica venha a se transformar em integração política1.

Entre os estudiosos da Comunidade Econômica Euro-
peia/Comunidade Europeia/União Europeia, o funciona-
lismo não é, de forma alguma, incontestável em sua capaci-
dade de explicar ex post ou captar ex ante o caminho sinuoso 
da integração europeia. Na verdade, ele tem sido o mais 
frequentemente mal-entendido, caricaturado, ridiculariza-
do e rejeitado de todas as teorias. 

Se houvesse uma teoria dominante entre os cientistas 
políticos norte-americanos, ela tenderia a ser o chamado 
“intergovernamentalismo”. Isto muito provavelmente por-
que a maioria daqueles que estudaram a União Europeia 
nos Estados Unidos abordaram-na da perspectiva das rela-
ções internacionais, na qual a ortodoxia reinante, o neor-
realismo, traduz-se, quase sem modificações, para o idioma 
e os pressupostos do intergovernamentalismo. Para essa 

1 O locus classicus da discussão é o livro de Ernst Haas (1958), seguido da apresen-
tação mais sistemática de seus supostos, conceitos e hipóteses nos capítulos 1 e 2 
de Beyond the Nation-State (Haas, 1964). Em pelo menos duas ocasiões (Haas, 1971; 
1975), ele rejeitou sua criação. Mais recentemente, tentei ressuscitá-la em Schmit-
ter (2003). 
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perspectiva, a mensagem é simples: o poder importa e o 
poder de Estado, associado ao interesse nacional, importa 
absolutamente! A direção e o ritmo da integração regional 
serão determinados pela interação de Estados soberanos, 
que controlam não só o início do processo de integração, 
mas também todos seus estágios subsequentes. Que o pro-
cesso se mova para frente ou para trás ou se estagne depen-
de do cálculo dos interesses nacionais e do poder relativo 
que pode ser mobilizado em cada questão específica. Sob 
nenhuma circunstância, esse processo poderia transformar 
a natureza de seus Estados membros; seu propósito é forta-
lecê-los e não enfraquecê-los2.

Os europeus tendem a tratar a União Europeia da pers-
pectiva da política comparada. Isso ajuda a explicar por que, 
enquanto não concordam sobre uma teoria dominante a 
respeito de como e por que funciona sua integração, optam 
por linhas de pesquisa diferentes daquelas predominantes 
nos Estados Unidos. Por exemplo, a abordagem original, 
posterior à Segunda Guerra, foi o federalismo, tomado de 
empréstimo, deve-se admitir, da experiência norte-america-
na. Há muito mantido à margem, como impulso ideológi-
co foi recentemente ressuscitado com a convocação, pela 
União Europeia, da Convenção sobre o Futuro da Europa e 
a elaboração do Tratado que Estabelece uma Constituição 
para a Europa3. 

Uma quarta abordagem “genérica”, atualmente bem 
representada em alguns lugares da Europa, enfatiza a natu-
reza regulatória das políticas da União Europeia. Note-se que 
ela também baseia grande parte de sua inspiração nos Estados 

2 Assim como o neofuncionalismo poderia ser rotulado de “teoria de Berkeley” 
da integração regional, o intergovernamentalismo tem sido consistentemente as-
sociado com pesquisadores de Harvard. Stanley Hoffmann (1966) realizou a salva 
de abertura, e a mais recente foi a de Andrew Moravcsik (1998). 
3 Michael Burgess (1989) produziu a formulação padrão (ainda que antiga) sobre 
o tema.
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Unidos, ou melhor, na prática governamental de “agências 
reguladoras independentes”, mas projeta suas noções e obser-
vações para o nível supranacional. Como o neofuncionalismo, 
dá atenção às micro e médias relações entre atores subnacio-
nais e, desse modo, evita a ênfase exclusiva que o intergo-
vernamentalismo dá aos tratados e que o federalismo dá às 
constituições; mas nega qualquer potencial transformador 
à regulação supranacional. Esta é compreendida como um 
imperativo tecnocrático gerado por economias e sociedades 
altamente interdependentes, mas não como algo que muda-
ria a natureza básica ou a autonomia da política nacional4.

Contudo, como se pode ver na Figura 1, há muitas 
outras candidatas para a tarefa de explicar e, assim, produ-
zir lições genéricas sobre integração regional. Especialmen-
te desde que foi relançada em meados dos anos 1980 com o 
Ato Único Europeu, a União Europeia se tornou mais uma 
vez um lugar muito vívido de especulação teórica. Raramen-
te se passa um ano sem que alguém não apareça com uma 
nova teoria e até, de modo mais surpreendente, não consi-
ga convencer outro grupo de pesquisadores a produzir um 
volume coletivo exaltando suas virtudes. A “análise de regi-
mes internacionais”, a “abordagem regulatória”, o “intergo-
vernamentalismo liberal”, a “abordagem das redes de polí-
ticas”, a “tese da fusão”, a “governança em múltiplos níveis”, 
o “institucionalismo”, o “racionalismo”, o “construtivismo”, 
o “reflexivismo” e o “pós-modernismo” seguiram-se uns a 
outros ao longo dos últimos anos e encontram seu lugar em 
algum ponto da Figura 1. E essas disputas sobre conceitos 
e supostos não é meramente acadêmica. Como veremos, é 
possível extrair lições muito diferentes para outras regiões 
do mundo a partir de cada uma dessas teorias ou aborda-
gens. Uma das principais tarefas de qualquer pesquisador 
que tente avaliar as perspectivas da integração regional em 

4 Giandomenico Majone (1966) foi quem melhor formulou esse argumento.
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qualquer lugar é selecionar a teoria (ou as teorias) na Figu-
ra 1 que é (são) a(s) mais oposta(s) às peculiares condições 
dessa região embrionária.

Em minha opinião, todas as teorias de integração regio-
nal podem ser colocadas dentro de um espaço de proprie-
dades bidimensional formado pelas seguintes variáveis:

1. Ontológica: se a teoria presume um processo que repro-
duz as características existentes dos Estados membros 
participantes e do sistema interestados de que eles fazem 
parte, ou presume um processo que transforma a nature-
za desses Estados nacionais soberanos e de suas relações 
entre si; e

2. Epistemológica: se a evidência coletada para monitorar 
esses processos foca principalmente os eventos políti-
cos dramáticos ou as prosaicas relações socioeconômi-
cas e culturais.

A Figura 1 preenche esse espaço de propriedades com 
“ismos” da vida real que foram aplicados em diferentes 
momentos do tempo e a partir de diferentes perspectivas dis-
ciplinares para explicar a dinâmica (e a estática) da União 
Europeia. De maneira apropriada, encontramos o funcio-
nalismo, com suas versões neo e neoneo, no canto inferior 
direito da distribuição. Sua ontologia é transformativa, pois 
ele supõe que tanto os atores como os “jogos que eles jogam” 
mudarão significativamente no curso do processo de inte-
gração; sua epistemologia se enraíza na observação de trocas 
graduais, normais e (em termos amplos) não obstrucionistas 
entre uma ampla gama de atores. Seu oponente histórico, o 
realismo, com suas modificações intergovernamentais puras 
e intergovernamentais liberais, opõe-se diametralmente a 
ele, dado que seus principais pressupostos são os de que os 
atores dominantes continuarão sendo os Estados nacionais 
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soberanos perseguindo seus interesses nacionais unitários 
e controlando o ritmo e os resultados através de revisões 
perió dicas de suas mútuas obrigações derivadas de trata-
dos. O federalismo é outra opção transformadora, mas ele 
também se apoia em “momentos” episódicos em que uma 
multidão de atores (e não só seus governos) concorda sobre 
um novo formato constitucional. Seu oposto polar é o que 
chamei de “regulacionismo”. Ele partilha com o intergover-
namentalismo a hipótese de um continuísmo fundamental 
nos atores com apenas uma mudança ascendente no nível 
em que ocorre a regulação. Os Estados membros, porém, 
permanecem os mesmos, assim como sua motivação e sua 
influência predominante sobre o processo. O foco empíri-
co difere na medida em que, como o funcionalismo, ele dá 
ênfase quase que exclusivamente às trocas socioeconômicas 
e à administração “normal” de suas consequências.

No centro do espaço de propriedades da Figura 1, 
encontra-se uma coisa enorme e amorfa chamada “institu-
cionalismo”. Ele atribui orgulhosamente a si mesmo a maior 
parte do crescimento da teorização recente sobre a integra-
ção europeia e regional em geral e imediatamente alerta o 
leitor para o fato de que há muitas versões diferentes “de 
si mesmo”. Em minhas contas, há seis: 1) uma “racional”, 
que se sobrepõe frouxamente ao intergovernamentalismo 
liberal em sua insistência sobre atores unitários, cálculos 
marginalistas e compromissos críveis; 2) uma “legal”, que 
sublinha o papel gradual e intrusivamente federalista das 
decisões e precedentes jurídicos; 3) uma “histórica”, que 
põe ênfase na “aderência” das identidades e na “dependên-
cia dos caminhos trilhados” por parte das instituições, mas 
não é insensível a processos menos óbvios de mudança; 4) 
uma “epistêmica”, que foca as comunidades normativas e 
profissionais que se reúnem em torno de arenas específi-
cas de questões e influenciam a feitura e implementação 
de regulações; 5) uma “política”, que situa uma fonte de 
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transformação potencial na criação de redes interpessoais 
de políticos importantes e sua autonomia relativa em rela-
ção a seus seguidores; e, finalmente, 6) uma “sociológica”, 
que se sobrepõe ao neofuncionalismo em sua ênfase sobre 
a formação de associações transnacionais de classe, setoriais 
e profissionais e na contestação gerada pelos movimentos 
sociais globais e regionais. É discutível que alguma ou todas 
essas tendências mereçam o título de teoria. O instituciona-
lismo enquanto tal tem apenas um conteúdo mínimo (“as 
instituições importam” é o lema que parece capturá-lo e 
esgotá-lo), mas pelo menos alguns de seus subtipos mere-
cem o rótulo de “abordagem”.

No próprio centro dessa coisa amorfa chamada “insti-
tucionalismo”, na Figura 1, aparece a “Governança em Múl-
tiplos Níveis” (GMN). A GMN pode ser definida como um 
arranjo para tomar decisões duradouras que envolve uma 
multiplicidade de atores – privados e públicos – politica-
mente independentes, mas de outras maneiras interdepen-
dentes, em diferentes níveis de agregação territorial, em 
negociações/deliberações/implementações mais ou menos 
contínuas, e que não atribui competências exclusivas sobre 
as políticas e nem afirma uma hierarquia estável de autori-
dade política a qualquer um desses níveis.

Opto por sublinhar também a natureza “policêntrica” 
tanto como os “múltiplos níveis” da União Europeia a fim de 
incluir a dimensão funcional ao lado da territorial. A Gover-
nança Policêntrica (GP) pode ser definida como um arranjo 
para tomar decisões permanentes entre uma multiplicidade 
de Estados membros, que delegam autoridade sobre tarefas 
funcionais a um conjunto de agências dispersas e relativa-
mente autônomas que não são controladas – de jure ou de 
facto – por uma única instituição regional coletiva.

GMN tornou-se o rótulo onipresente e mais aceitável 
que se pode atribuir à União Europeia contemporânea. Até 
seus próprios políticos a usam! Penso que sua popularida-
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de entre os teóricos pode ser atribuída à sua neutralidade 
descritiva e, portanto, à sua compatibilidade putativa e vir-
tual com qualquer das teorias institucionalistas e até mesmo 
várias de suas predecessoras mais extremas. Para os políti-
cos, ela tem a vantagem singular de evitar o termo contro-
verso “Estado” (especialmente, “Estado supranacional”) e, 
portanto, soa menos proibitiva e ameaçadora. Por exemplo, 
o surgimento da GMN + GP a partir do processo da inte-
gração europeia pode ser (em parte) explicado por quase 
todas as teorias na Figura 1.

doze lições a partir da experiência europeia
As “lições” esboçadas abaixo foram extraídas principal, mas 
não exclusivamente, de uma leitura neofuncionalista do cur-
so sinuoso da integração europeia. Com uma restrição mui-
to importante: ainda estou convencido de que essa aborda-
gem oferece a melhor compreensão desse processo a longo 
prazo. O início da integração regional, em qualquer lugar, 
requer um acordo explícito entre governos. Ninguém pode 
negar que as instituições e esferas de competência adotadas 
inicialmente terão um impacto contínuo em sua trajetória 
subsequente. Além disso, há grande probabilidade de que 
os Estados nacionais que concordam com esse tratado fun-
dador fazem-no com a expectativa de que ele protegerá e 
até fortalecerá sua soberania, mas não a transformará. O 
que acontece depois de iniciado o processo de integração, 
e que gera consequências previstas e imprevistas, pode ser 
uma questão inteiramente diferente.

1. A integração regional é um processo e não um produto. 
Uma vez iniciada, a integração pacífica e voluntária de Esta-
dos nacionais previamente soberanos pode seguir múltiplas 
direções e produzir efeitos secundários e terciários não 
imaginados por aqueles que a iniciaram. Precisamente por-
que é uma ocorrência tão pouco frequente, ninguém pode 

10095-LN80_meio_af6.indd   18 9/29/10   2:40:51 PM



19

Philippe C. Schmitter

Lua Nova, São Paulo, 80: 9-44, 2010

predizer quão longe ela irá e qual será eventualmente seu 
resultado. Além disso, quando Estados nacionais assumem 
um compromisso sério de formar uma “região”, é provável 
que mudem seus motivos para fazê-lo. Eles podem começar 
com razões neoestratégicas e de segurança (a Europa Oci-
dental o fez) e então encontrar outras aplicações para sua 
associação, por exemplo, a prosperidade econômica e, de 
modo mais recente e conflitante, a unidade de ação polí-
tica. Não há garantia de que o esforço inicial terá sucesso 
(de fato, a maior parte das tentativas de integração regional 
fracassou). Dependendo das condições prevalentes entre e 
dentro dos Estados membros, ele pode “transbordar” – para 
usar o jargão do neofuncionalismo. Contudo, sob certas 
condições (e a Europa Ocidental parece tê-las preenchido), 
os atores têm maior chance de resolver os inevitáveis con-
flitos de interesse que surgem do processo de integração, 
o que amplia as tarefas e aumenta a autoridade de suas ins-
tituições supranacionais comuns. Esse é, essencialmente, o 
núcleo da abordagem neofuncionalista.

2. A integração regional tem que começar em algum lugar e, nas 
condições contemporâneas, o melhor lugar para isso é numa área 
funcional com visibilidade política relativamente baixa, área essa 
com que aparentemente se pode lidar em separado e que pode gerar 
benefícios significativos para todos os participantes. 
Depois de experimentar sem sucesso a rota “direta” de 
integração através de instituições políticas ou militares, os 
europeus tentaram a segunda melhor rota, a indireta; e isso 
(mais ou menos) funcionou. O ponto de partida contem-
porâneo será provavelmente diferente (os europeus come-
çaram com carvão e aço; ninguém hoje em dia chegaria a 
pensar nessa combinação), mas a estratégia é bem captada 
pela frase de Jean Monnet: “petits pas, grands effets”; numa 
tradução livre, “pequenos passos, grandes efeitos”. Quer-se 
uma tarefa concreta que possa ser administrada em con-
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junto com poucas controvérsias iniciais, mas que é suficien-
temente ligada a outras (“engrenagem” é a palavra usada 
para isso) de forma a gerar efeitos secundários sobre outras 
áreas de cooperação potencial. A aposta é que os conflitos 
gerados pela tentativa de realizar essa tarefa inicial serão 
resolvidos de maneira positiva. No caso da União Europeia, 
a integração setorial foi seguida pela liberação do comércio 
e pela Política Agrícola Comum e, apenas tardiamente, pela 
integração monetária. Em outros lugares, a sucessão pode 
ser diferente, mas o ponto importante é a necessidade de 
se começar com algo que envolva cooperação para resolver 
problemas concretos de maneira positiva. Apenas a libera-
ção comercial – as chamadas “Áreas de Livre Comércio” – 
dificilmente produzem tais efeitos de “transbordamento”5.

3. A integração regional é dirigida pela convergência de interesses, 
e não pela formação de uma identidade. 
Regiões internacionais são construções artificiais. Elas são 
produzidas, não descobertas. Alguns dos conjuntos de Esta-
dos nacionais que mais compartilham em termos de idioma, 
religião, cultura e experiência histórica foram os que tiveram 
menos sucesso na criação e desenvolvimento de organizações 
de integração regional; por exemplo, o Oriente Médio, as 
Áfricas do Norte, Ocidental e Oriental, a América Central e 
a do Sul. Ironicamente, foi a Europa – com seus múltiplos 
idiomas, culturas nacionais firmemente estabelecidas e uma 
terrível experiência de conflitos armados – a que mais avan-
çou, embora seja importante observar que o processo de sua 
integração regional tenha se tornado cada vez mais contro-

5 Em outro lugar, defini a hipótese do “transbordamento” da seguinte maneira: 
“Tensões a partir do ambiente global e/ou contradições geradas pelo desempe-
nho passado (dentro da organização) dão surgimento a um desempenho não pre-
visto na perseguição dos objetivos acordados. Essas frustrações e/ou insatisfações 
podem resultar na busca de meios alternativos de alcançar os mesmos objetivos, 
isto é, induzir ações para revisar suas estratégias respectivas em relação ao escopo 
e nível da tomada de decisões regional.” (Schmitter, 1970, p. 243).
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verso e ninguém tenha sido capaz de discernir onde, quando 
e com quem ele acabará. Quando nada, a União Europeia 
demonstra que foi possível “fazer a Europa sem europeus”. 
Frustraram-se aqueles que previam que o esforço combinado 
para resolver problemas concretos, o aumento da interdepen-
dência econômica ou a comunicação social mais fácil através 
das fronteiras nacionais, produziriam um declínio das iden-
tidades nacionais e uma mudança de lealdades. É certo que 
a importância das identidades nacionais diminuiu (exceto 
em relação a partidas de futebol) e que os europeus parecem 
confortáveis com identidades múltiplas e sobrepostas, as quais 
também descendem a níveis subnacionais e ascendem a níveis 
supranacionais. É certo também que os estilos de vida pessoal, 
os modos de comportamento social e as normas de ação 
política convergiram dentro da Europa. Se isso foi produto 
do processo de integração ou de uma difusão mundial mais 
ampla centrada nos Estados Unidos, está em debate. Aqueles 
que, como Ernst Haas, previram uma mudança de lealdades 
para o nível supranacional estão desapontados; aqueles que, 
como eu, esperavam uma mudança de modo que apenas se 
chamasse a atenção para o nível da União Europeia, se dão 
por satisfeitos quando a integração introduz um foco de inte-
resse duradouro e significativo. Independentemente de saber 
como, quando e até mesmo se o regionalismo transcenderá 
as identidades nacionais, o importante neste meio tempo é 
que os europeus sabem, compreendem e aceitam que muitos 
de seus interesses só podem ser satisfeitos por processos que 
transcendem as fronteiras nacionais.

4. A integração regional pode ser pacífica e voluntária, mas não é 
linear nem isenta de conflitos.
A estratégia neofuncionalista (também conhecida no dialeto 
euro como “o método de Monnet”) envolve focar tanto quan-
to possível as questões menos controversas e de baixa visibili-
dade, aquelas que podem ser separadas da política normal, 
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isto é, da partidária. À medida que surgem conflitos de interes-
ses, eles são decompostos e em seguida recompostos nos cha-
mados “pacotes”, que prometem benefícios para todos e que 
compensam os prováveis perdedores com pagamentos laterais 
em outros domínios. De modo independente das regras for-
mais – mesmo agora, quando o voto qualificado da maioria 
se aplica a uma gama cada vez mais ampla de questões –, é 
feito todo o esforço para se alcançar um consenso. Quando 
tal solução não pode ser encontrada, a tomada de decisão do 
processo de integração hiberna por um período indetermina-
do. Nesse meio tempo, os processos de troca expandida con-
tinuam a produzir seus efeitos intencionais e não intencionais 
e, eventualmente, os participantes voltam à mesa. O aspecto 
mais visível do processo costuma ser a negociação periódica 
de novos tratados. Por mais importantes que sejam, eles não 
são nada além da manifestação superficial de um processo 
muito mais extenso que facilitou virtualmente as trocas entre 
indivíduos, empresas e associações em todos os domínios da 
vida social, econômica e política e que resultaram na criação 
de grande número de organizações públicas e privadas em 
escala europeia. A persistência dessa estratégia é altamente 
problemática. A União Europeia esgotou as arenas de baixa 
visibilidade para coordenação política e as questões que ela 
enfrenta agora (por exemplo, harmonização fiscal, requisitos 
para vistos e asilo, cooperação policial, políticas externas e de 
segurança comuns), podem ser muito controversas. A cres-
cente dificuldade com a ratificação de tratados aprovados por 
todos os governos membros é um claro sinal de “politização” e 
de sua penetração pela política partidária doméstica.

5. A integração regional deve começar com um pequeno número 
de Estados membros, mas deve desde o começo anunciar que está 
aberta a adesões futuras.
Além disso, é desejável que esse grupo inicial forme uma 
“área central”, para usar o termo de Karl Deutsch: devem 
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ser espacialmente contíguos e ter uma alta taxa de inter-
câmbio entre eles. Se a área funcional e os membros forem 
bem escolhidos, isso deve resultar num aumento significati-
vamente maior nas trocas entre si e um tratamento discrimi-
natório daqueles deixados de lado. Desde que concordem 
sobre a distribuição interna dos benefícios e não se gerem 
facções permanentes (o que não é tarefa fácil), seu “suces-
so” relativo atrairá os Estados vizinhos que escolheram não 
participar da região em seu estágio inicial. O processo de 
incorporação de novos membros coloca grande peso sobre 
as instituições, mas se torna um símbolo manifesto de que 
vale a pena unir-se à região. É especialmente crucial a capa-
cidade de proteger o já adquirido durante essa ampliação 
e não diluir o conjunto acumulado de obrigações mútuas 
como meio de satisfazer interesses específicos dos novos 
Estados membros. É importante lembrar que as “regiões” 
não são preexistentes em algum sentido cultural, social ou 
econômico. Elas têm que ser criadas politicamente a partir 
da “matéria-prima” existente.

6. A integração regional envolve inevitavelmente Estados nacio-
nais de tamanho e recursos de poder muito diferentes.
Como é um processo voluntário, os membros maiores e 
mais poderosos não podem simplesmente impor sua von-
tade – como fariam num sistema imperial. Eles têm que 
respeitar os direitos e a presença das unidades menores e 
mais fracas. No mínimo, isso implica firmes garantias sobre 
a continuação da existência deles, isto é, que o processo 
de integração não fará com que sejam “amalgamados” nos 
maiores. Isso parece exigir que as unidades menores sejam 
sistematicamente sobrerrepresentadas nas instituições 
regionais. Além disso, há um papel distintivo e positivo para 
os Estados menores no processo de integração, especial-
mente quando podem atuar como “Estados amortecedo-
res” entre os maiores. Não é coincidência que os cidadãos 
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daqueles Estados menores e menos desenvolvidos, quando 
entraram na União Europeia, tenderam a ser os seus mais 
fortes apoiadores.

7. A integração regional, porém, requer liderança, isto é, atores que 
sejam capazes de tomar iniciativas e estejam dispostos a pagar uma 
parte desproporcional dos custos delas.
A experiência europeia sugere que esse papel é mais bem 
desempenhado por um duopólio (França e Alemanha) do 
que por uma única potência hegemônica (Alemanha) ou 
por um tripólio (Alemanha, França e Grã-Bretanha). Ade-
mais, é crucial que esses atores regionais líderes aceitem 
subutilizar seus recursos imediatos de poder (não obstante 
o neorrealismo e o intergovernamentalismo) a fim de inves-
tir na estratégia de longo prazo de legitimar o empreen-
dimento como um todo. Felizmente para a integração da 
Europa, o hegemon potencial (Alemanha) tinha acabado 
de sofrer uma derrota desastrosa na Segunda Guerra e se 
inclinava a minimizar seu papel. A França, a antiga grande 
potência, achou essa tarefa mais difícil e sua tendência a se 
automaximizar tem repetidamente ameaçado o processo de 
formação de consenso.

8. A integração regional requer um secretariado com poderes supra-
nacionais limitados, mas potenciais.
Essa organização não só não deve ser percebida como ins-
trumento de um dos membros (hegemônico), mas deve 
também ter certa medida de controle sobre a agenda do 
processo como um todo. A Comissão da União Europeia 
é composta de membros selecionados por um processo 
obscuro, firmemente enraizado na nomeação pelos gover-
nos nacionais. Porém, presume-se que, uma vez aprovados, 
devam seu comprometimento ao processo supranacional 
de integração e, portanto, não recebam instruções do corpo 
que os escolheu. Há evidência de que, por mais defeituoso 

10095-LN80_meio_af6.indd   24 9/29/10   2:40:51 PM



25

Philippe C. Schmitter

Lua Nova, São Paulo, 80: 9-44, 2010

que seja o procedimento de nomeação, os comissários ten-
dem a adquirir a perspectiva “do colegiado” e a agir como 
agentes supranacionais. Além disso, o presidente da Comis-
são Europeia pode, sob circunstâncias admitidamente inu-
suais, não apenas afirmar seu monopólio na introdução de 
novas medidas, mas também desempenhar um papel proati-
vo na determinação de quais devem ser tais medidas.

9. A integração regional requer que os Estados membros sejam 
democráticos.
Este é um fator que todas as teorias da integração europeia 
supõem. Também era suposto pelos primeiros proponentes 
até que, no início da década de 1960, a Espanha de Franco 
solicitou ingresso como membro da Comunidade Econômi-
ca Europeia, o que fez com que explicitamente se estipulasse 
que a “democracia doméstica” era um prerrequisito para o 
ingresso na organização. No Tratado de Amsterdã, amplia-
ram-se os prerrequisitos para cobrir o respeito aos direitos 
humanos e ao Estado de direito. Obviamente, ao se trans-
ferir as lições da integração para fora da Europa, isso não 
pode mais ser suposto: todas as demais regiões do mundo 
têm virtualmente dentro delas algumas não democracias.

Há (pelo menos) três razões pelas quais a democracia 
é necessária: 1) Apenas governos que têm forte legitimida-
de em suas sociedades nacionais podem assumir os “com-
promissos críveis” que são necessários para que eles parti-
cipem de acordos, para ratificá-los de maneira conclusiva e 
para monitorar sua eventual implementação. No presente 
contexto, o único problema com respeito à legitimidade 
doméstica na Europa é a democracia parlamentar liberal. 
2) A presença de um governo democraticamente responsá-
vel em todos os Estados membros é uma garantia suplemen-
tar de que nenhum deles recorrerá à força na resolução de 
disputas. Qualquer tentação que os governos mais pode-
rosos tenham de extrair concessões, ameaçando membros 
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recalcitrantes mais fracos, dificilmente seria apoiada por 
seus próprios cidadãos. 3) Se os neofuncionalistas estiverem 
certos, um elemento chave que levará adiante o processo 
de integração será a formação de associações de interesses 
e de movimentos sociais transnacionais e a intervenção dos 
mesmos na formação de políticas supranacionais. Apenas 
em democracias nacionais os cidadãos terão as liberdades 
necessárias para organizar tais formas de ação coletiva e 
criar vínculos com outras através das fronteiras nacionais. 
O fato de que, até a recente ampliação, todos os Estados 
membros eram não só democracias, mas praticavam formas 
semelhantes de democracia parlamentar (exceto pela Fran-
ça, com seu sistema semipresidencial) não parece ter sido 
importante; talvez porque também tinham sistemas muito 
diferentes de partidos e grupos de interesse, para não falar 
de governos de esquerda e de direita.

10. A integração regional parece possível com membros que estão 
em diferentes níveis de desenvolvimento e de riqueza per capita. 
No começo, na Comunidade Econômica Europeia, apenas a 
Itália era marcantemente mais pobre e menos desenvolvida. 
A subsequente incorporação de Irlanda, Grécia, Portugal e 
Espanha reconfirmou a capacidade de a União Europeia 
não só acomodar essa óbvia fonte de tensão, mas também 
reagir a ela. Através de uma combinação de políticas – der-
rogações seletivas na entrada, fundos regionais e estruturais, 
subsídios agrícolas, além da pura dinâmica de mercados 
competitivos mais amplos –, ela promoveu um padrão que 
poderia ser chamado de “convergência ascendente”. Aque-
les Estados membros (e mesmo suas regiões subnacionais 
menos desenvolvidas e mais pobres) que entraram sob con-
dições menos favoráveis tenderam a se dar melhor a partir 
de então e seus padrões de vida convergiram em direção da 
norma da União Europeia (e, em um caso, o da Irlanda, o 
ultrapassaram), sem, no entanto, diminuir o desempenho 
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dos Estados membros mais favorecidos. A recente adição 
de dez membros testará severamente esse padrão tão afor-
tunado. As diferenças iniciais na pobreza e subdesenvolvi-
mento são maiores do que nas ampliações anteriores e, em 
alguns casos, contribuem para isso as diferenças estruturais 
na administração e nas relações de propriedade enraizadas 
na transição do socialismo “real” para o capitalismo “real”. 
De qualquer modo, e ao contrário do pressuposto doutri-
nário segundo o qual a integração num mercado ampliado 
inevitavelmente aumentaria a distância entre unidades ricas 
e pobres (ver as histórias nacionais da Itália ou da Espanha), 
até aqui a União Europeia provou o oposto: a integração 
regional pode não só lidar com diferenças econômicas 
nacionais no ponto de partida, mas também diminuí-las ao 
longo do tempo.

11. A integração regional é basicamente um processo endógeno, 
mas pode ser vulnerável a forças exógenas de modo crítico, especial-
mente em seus estágios iniciais.
Uma vez que um subconjunto de Estados nacionais con-
corda em criar uma “região”, aceitando certas obrigações 
mútuas, e adotando uma organização comum de poderes 
específicos, seu sucesso ou fracasso ulterior é primeira-
mente uma questão de trocas entre esses Estados mem-
bros, e depois da influência de atores não estatais dentro 
de suas fronteiras e cada vez mais através delas. Obviamen-
te, quanto mais poderes os Estados membros delegarem 
à organização regional, mais importante será o papel de 
suas lideranças e de sua administração. A experiência 
europeia, contudo, sugere que, em seus estágios iniciais, 
a integração regional pode depender muito de poderes 
externos. Mais precisamente, é duvidoso que o processo 
tivesse mesmo começado com a Comunidade do Carvão 
e do Aço em 1952 e com a Comunidade Econômica em 
1958 sem a benevolente intervenção dos Estados Unidos. 
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Aqui é onde a perspectiva “realista” e seu primo “intergo-
vernamental” são especialmente relevantes. De forma pre-
sumível, existe uma configuração de poder e interesses no 
sistema mundial mais amplo que determina se e quando 
um ator hegemônico exógeno concluirá que prefere seus 
rivais mais integrados que desintegrados. Isso parece con-
trário à doutrina do divide et impera, a saber, quanto mais 
forte você é, mais você deve querer que seus oponentes 
estejam divididos para que não se reúnam para contestar 
o domínio estabelecido. Obviamente, o imperativo mais 
importante no caso da Europa Ocidental nos anos 1950 era 
o temor da União Soviética. Mas agora que esse imperativo 
não existe mais (e ainda não foi substituído pelo temor 
da China), a implicação parece clara: os Estados Unidos 
provavelmente verão menos favoravelmente os movimen-
tos pela integração regional – pelo menos daqueles de que 
não participem ou que não possam controlar.

12. A integração regional, pelo menos até que esteja bem-estabeleci-
da, é consumidora e não produtora de segurança internacional.
Para dar sentido a essa afirmação, é preciso distinguir os 
pactos regionais de defesa e as organizações de integração. 
Em geral produto de uma potência hegemônica que expan-
de sua capacidade de defesa sobre aquela de outros que 
lhe são subordinados (por exemplo, os Estados Unidos e a 
Otan, a União Soviética e o Pacto de Varsóvia), os primeiros 
estão orientados exclusivamente para a proteção da sobe-
rania externa de seus participantes por meios militares; já 
o propósito das últimas é superar ou, pelo menos, reunir a 
soberania interna de seus participantes, removendo as bar-
reiras às trocas econômicas, sociais e políticas. Na Europa 
Ocidental, participação nas duas não coincidia e não era 
definitivamente obrigatória. A Comunidade Econômica 
Europeia/Comunidade Europeia/União Europeia teve 
sorte, em suas primeiras décadas, por existir “à sombra da 
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Otan” e, portanto, por não ter que acrescentar a segurança 
externa à sua agenda já controvertida. Com o colapso da 
barreira entre a Europa Ocidental e a Oriental e o fim da 
Guerra Fria, o papel da Otan se tornou cada vez mais ambí-
guo e os Estados membros da União Europeia começaram 
– contra a resistência dos Estados Unidos – a elaborar sua 
própria capacidade para a segurança coletiva. Dada a enor-
me dificuldade de tal tarefa, é certamente positivo que suas 
instituições regionais “civis” já estejam bem-estabelecidas 
e reconhecidas – ainda que nem sempre amadas. O que é 
ainda mais fundamental para o sucesso da integração regio-
nal é a existência entre os Estados membros daquilo que 
Karl Deutsch et al. (1957) chamaram de uma “comunidade 
pluralista de segurança”6. Isso não requer instituições for-
mais comuns, como uma aliança militar viável (de fato, ela 
pode existir com membros aliados e neutros), mas envolve 
um entendimento firme e confiável, ainda que informal, de 
que, sob nenhuma circunstância previsível, seus membros 
usarão ou ameaçarão usar força militar na resolução de dis-
putas entre si. “Democracia doméstica” em todos os Estados 
membros é parte dessa garantia mútua (ao lado do respeito 
ao Estado de direito), mas é a prática diária de negociar e 
alcançar o consenso dentro das organizações regionais que 
torna crível esse entendimento.

doze observações sobre a aplicação das lições europeias 
a outros lugares
Até agora nossa análise foi resolutamente eurocêntri-
ca. Nossa (discutível) suposição foi a de que, se qualquer 
região transnacional quiser tornar-se integrada, ela deverá 
aprender a partir do padrão europeu e segui-lo. Além dis-
so, definimos (sub-repticiamente) a integração em termos 
europeus, isto é, 

6 Ver também Richard W. Van Wagenen (1952). 
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como e por que eles [Estados nacionais] se mesclam, se 
fundem e se misturam voluntariamente a seus vizinhos 
para perder os atributos factuais da soberania em troca de 
ganhar novas técnicas de resolver conflitos entre si (Haas, 
1971, p. 6). 

A esta definição clássica de Ernst Haas, apenas acrescentaría-
mos que eles o fazem criando instituições comuns e perma-
nentes capazes de tomar decisões obrigatórias para todos os 
membros. Qualquer coisa além disso – aumentar os fluxos 
de comércio, encorajar contatos entre elites, tornar mais 
fácil que as pessoas se comuniquem ou se encontrem atra-
vés de fronteiras, promover símbolos de identidade comum 
– pode tornar mais provável que a integração venha a ocor-
rer, mas nenhuma delas faz isso “pra valer”.

Sob essas suposições, outras regiões do mundo (incluin-
do as Américas do Sul e Central) até agora fizeram pouco 
progresso em direção à integração. Houve momentos de 
maior cooperação, solidariedade e identificação regional, 
mas não criaram um legado institucional de maior signifi-
cação, nem tiveram sucesso em diminuir aqueles “atributos 
factuais da soberania” mencionados por Haas. Só contes-
tando e mudando a definição do que constitui integração 
regional é que se poderia dizer que foi feito progresso nes-
sas outras partes do mundo.

Diversos autores fizeram essa afirmação, a saber, de 
que há algum padrão “latino-americano”, “asiático” ou 
“africano” de regionalismo que pode não se parecer ao 
padrão “institucional” europeu, mas que ainda assim seria 
capaz de resolver problemas regionais afirmando a coesão 
regional e construindo uma identidade regional. Discor-
damos. Acreditamos que essa é uma extensão equivocada 
da definição de “integração regional”. A integração regio-
nal deve ser conceitualmente distinguida da cooperação 
ou colaboração regional não institucional e geralmente 
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errática. Isso não quer dizer que isso seja impossível, ape-
nas que será necessário aplicar as lições da Europa com 
muito cuidado.

1. A integração regional é um processo e não um produto.
Na busca da integração regional em outros lugares, como 
foi o caso com a integração europeia, nunca devemos 
supor que sabemos para onde estamos indo. Não só a 
finalidade política, mas também as econômicas ou sociais 
são imprevisíveis no momento da partida. O processo de 
integração regional, se ocorrer, é incerto e fortuito. Entre-
tanto, ele deve ser pacífico, voluntário e – o que é mais 
importante – transformador. O processo deve alterar a 
motivação e os cálculos dos Estados nacionais, ampliar as 
tarefas funcionais que realizam coletivamente, aumentar 
a autoridade e a capacidade das instituições supranacio-
nais e estimular a formação das associações de interesses 
e dos movimentos sociais através dos Estados membros. 
A esse respeito, um dos maiores problemas das Áreas de 
Livre Comércio (ALCs), que são atualmente tão populares 
nas novas adesões à Zona Euro, é que elas “parecem” ser e 
podem de fato ser “autossuficientes”. Tais áreas dificilmen-
te gerarão qualquer dos efeitos que se espera que um pro-
cesso de integração produza, descritos na primeira parte 
deste texto. Ademais, a maior parte dos objetivos que se 
espera que as ALCs alcancem já são realizadas pelo Acor-
do Geral sobre Tarifas e Comércio e Organização Mundial 
do Comércio. Em suma, as ALCs regionais não são mais 
tão regionais. O chamado “regionalismo aberto”, baseado 
numa série de ALCs sobrepostas, faz pouco ou nada para 
promover a integração.

2. A integração regional tem que começar em algum lugar e o 
melhor deles, nas condições contemporâneas, é o de uma área fun-
cional de visibilidade política relativamente baixa, com a qual, 
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aparentemente, pode-se lidar em separado; o que pode gerar benefí-
cios significativos para todos os participantes. 
Para que a integração regional avance, é necessário que os 
Estados membros tenham sucesso em promover a resolu-
ção coletiva de problemas concretos de maneira positiva. 
Essa é a principal lição proferida pelo teórico funcionalista 
original da integração, David Mitrany (1946). Desde o iní-
cio, a integração não deve se ocupar somente da remoção 
de barreiras (integração negativa), mas também da criação 
de políticas comuns para regular e distribuir benefícios 
(integração positiva) (Scharp, 1996, pp. 15-39). Em rela-
ção à distribuição dos benefícios, a melhor, é claro, alcan-
ça o “ótimo de Pareto”, quando todos ganham e ninguém 
perde. Mas isso é muito pouco realista. A distribuição de 
benefícios pode ser (e quase sempre é) desproporcional 
em certos momentos, mas é fundamental assegurar uma 
distribuição proporcional ou “justa” a longo prazo. Ato-
res participantes devem ser encorajados a pensar em ter-
mos de ganhos absolutos e não relativos. É extremamente 
importante selecionar uma área funcional que seja, no 
começo, indiscutivelmente “dissociável” e “interconec-
tada”. Dissociável significa que a área deve ser capaz de 
se manter à parte e de gerar benefícios suficientes por si 
mesma. “Interconectada” significa que a área pode gerar 
efeitos secundários que requerem atenção e engendram 
coalizões de apoio positivas através das fronteiras. A libera-
lização do comércio é uma forma de integração “puramen-
te negativa” e dificilmente produz efeitos de “transborda-
mento” de modo a contribuir para a integração regional. 
Além disso, as ALCs geram resistência demais por causa 
de interesses específicos (e às vezes com boas conexões) e 
deixam em aberto múltiplas oportunidades para fraudes e 
evasões em sua aplicação.

Será difícil encontrar o equivalente contemporâneo ao 
“carvão e aço” que deu início à Comunidade Econômica 
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Europeia/Comunidade Europeia/União Europeia no come-
ço dos anos 1950. Poderá ser o transporte (uma área fun-
cional) ou, melhor, transporte e energia (duas áreas funcio-
nais altamente inter-relacionadas). Em abstrato, elas parecem 
satisfazer todas as condições acima mencionadas, isto é, baixo 
nível de controvérsia, separabilidade e interconectividade.

3. A integração regional é dirigida pela convergência de interesses 
e não pela formação de uma identidade. 
Regiões internacionais não existem, ainda onde tenham 
sido criadas e administradas como tais por uma potência 
colonial. Língua e religião comuns não parecem ser de 
grande ajuda. Antes, podem ser até um impedimento, por-
que ocultam diferentes “seitas” da mesma religião ou diale-
tos da mesma língua. Devemos ser igualmente cuidadosos 
em relação à noção de complementaridade dos economis-
tas. A integração regional é um processo intrinsecamente 
dinâmico e gera especializações imprevistas e ascendentes, 
além de novas divisões do trabalho entre seus participantes. 
Daí que os padrões de comércio preexistentes podem não 
ser um bom indicador do potencial de gerar novas formas e 
níveis de interdependência.

É também importante que os Estados-nação se unam 
com uma motivação convergente, mas não idêntica. Eles 
devem “acertar” a integração por razões diferentes e com 
diferentes expectativas. Isso fornecerá o potencial futuro 
para criar “pacotes”, que incluirão uma variedade de ganhos 
entre os participantes. Também os aumentos substanciais 
em comunicação social através das fronteiras nacionais 
parecem não ter (à Karl Deutsch) efeito automático sobre 
a integração. A diminuição na comunicação pode levar a 
identidades separadas, mas seu aumento não produz uma 
identidade comum. Ao contrário do que em geral se acredi-
ta, os antagonismos nacionais previamente intensos podem 
ser úteis para a integração – desde que haja um forte motivo 
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para superá-los (em geral devido à existência de um novo 
inimigo comum). Mas os que aspiram à regionalização em 
outros lugares do mundo devem lembrar que identidade ou 
lealdade à região como um todo são um produto eventual e 
não um prerrequisito para a integração. Muito pode ser rea-
lizado, em outras palavras, antes que surja uma identidade 
ou lealdade comum.

4. A integração regional pode ser pacífica e voluntária, mas não é 
linear nem isenta de conflitos. 
Desde o início, todos os participantes devem reconhecer a 
existência de conflitos entre eles. Mas isso não é o bastante: 
eles também devem esperar que esses conflitos sejam resol-
vidos pacificamente. Na verdade, a existência de conflitos 
é inevitável e pode ser explorada. Sem os conflitos, a inte-
gração regional não avançaria. De maior importância é a 
resposta à pergunta: Qual é o método esperado para resol-
ver esses conflitos? Quem elabora a fórmula vencedora? 
Uma das sugestões transferíveis da experiência europeia 
seria a de usar os conflitos (geralmente sobre a desigual-
dade na distribuição dos benefícios) para expandir – e não 
para contrair – o alcance e o nível da autoridade regional 
comum (supranacional). Muitos conflitos (mas não todos) 
só podem ser resolvidos aumentando os poderes do secre-
tariado regional ou expandindo o alcance das atividades 
comuns (ou ambos), com compensações laterais aos per-
dedores. A regra da unanimidade é crucial no primeiro 
estágio, para dar segurança aos perdedores potenciais 
(especialmente se receberem volumes muito desiguais dos 
benefícios iniciais). Mas essa restrição pode ser afrouxada 
quando o avanço do processo de integração regional e das 
relações de confiança mútua entre os Estados nacionais 
membros for suficiente, de tal modo que uma firme crença 
na resolução pacífica de conflitos futuros possa ser gerada 
e alimentada.
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5. A integração regional deve começar com um pequeno número 
de Estados membros, mas deve desde o começo anunciar que está 
aberta a aderentes futuros. 
A Comunidade Econômica Europeia começou original-
mente com seis membros, mas estava aberta a outros. Não 
se deve presumir que a exclusão inicial é definitiva, embo-
ra seja útil para fins distributivos e de tomada de decisão 
ter um pequeno número no começo. A demonstração do 
“sucesso” da ampliação subsequente pode ser importante, 
assim como a perda de membros pode ser devastadora. Ao 
escolher os Estados membros, há dois fatores a considerar: 
1) contiguidade espacial (“área central”) e 2) intercâmbio 
inicial relativamente alto (“relação de aceitação relativa”). O 
último é importante porque aumenta a “inveja” dos de fora. 
A regra da unanimidade, com tolerância, deve ser mantida 
na admissão de novos membros. A ambiguidade deliberada 
sobre fronteiras “regionais” também pode ser útil.

6. A integração regional envolve inevitavelmente Estados nacio-
nais de tamanho e recursos de poder muito diferentes. 
A clivagem de interesses fundamental no processo de inte-
gração tende a ser baseada no tamanho e no nível relativos 
de desenvolvimento. Essas características devem ser acomo-
dadas em regras institucionais como, por exemplo, a sobrer-
representação dos países menores, ao criar programas espe-
ciais para membros menos desenvolvidos. Deve haver uma 
garantia implícita ou explícita de que a integração regio-
nal não significa assimilação dos membros pequenos pelos 
maiores, ou dos menos desenvolvidos pelos mais desenvolvi-
dos. O contrário é verdadeiro: a integração é muitas vezes a 
melhor garantia de sobrevivência para os Estados pequenos 
ou menos desenvolvidos. O melhor resultado imaginável é 
a “convergência”, onde os membros mais fracos em desem-
penho econômico e político se descobrem crescendo rapi-
damente e tornando-se mais seguros relativamente àqueles 
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fortes e estáveis. A questão mais difícil é a de como assegurar 
que os últimos concordem com tal redistribuição de renda 
e poder. O papel central nesse processo deve ser desempe-
nhado pelo processo de adjudicação no nível regional (por 
exemplo, a Corte Europeia de Justiça). Isso assegurará que 
os grandes atores não dominem os pequenos. Também o 
secretariado da organização regional deverá desempenhar 
um papel proativo no controle das iniciativas e na monta-
gem de coalizões que combinem tanto atores fracos como 
fortes. A compensação simbólica deve ser feita por meio de 
recursos como o do número de comissários e o da rotação 
da presidência da Comissão. Uma política de “garantias” 
deve também ser formulada não só contra a assimilação, 
mas também contra a desintegração intranacional. Regiões 
subnacionais devem receber apenas papéis limitados, e só 
com aprovação nacional. Além disso, as óbvias compensa-
ções que favoreçam os pequenos Estados também podem 
ser feitas por meio de instituições regionais.

7. A integração regional, porém, requer liderança, isto é, atores 
capazes de tomar iniciativas e dispostos a pagar uma parte despro-
porcional do custo delas. 
Isso está obviamente relacionado à questão anterior de tama-
nho e desenvolvimento. No padrão europeu, essas duas cliva-
gens não coincidem, mas se atravessam. Alguns países peque-
nos são ricos e alguns grandes (relativamente) pobres. Em 
outros lugares, a situação pode ser mais complicada, isto é, 
quando os padrões iniciais de clivagem forem cumulativos. As 
perguntas importantes a responder são: 1) Por que o poder 
hegemônico, ou os dois ou três hegemons, desejariam pagar 
um preço mais alto para induzir os Estados menos favore-
cidos a participar?; e 2) O que pode induzi-los a subutilizar 
sua vantagem de poder inicial, permitindo mesmo que ela 
seja reduzida? No caso da dupla hegemônica, a estabilidade 
é importante, mas às vezes provoca estranheza entre os que 
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chegam mais tarde. Um único hegemon “imperial” dentro da 
região pode ter um efeito inibidor no início – por exemplo, 
os Estados Unidos na Nafta ou o Brasil no Mercosul – espe-
cialmente se ele mostrar não ser “generoso” na concessão 
de benefícios aos outros.

8. A integração regional requer um secretariado com poderes limita-
dos, mas potencialmente supranacionais. 
Os poderes chave do secretariado, no caso da União Euro-
peia, incluem: 1) controle sobre a iniciativa de novas pro-
postas; 2) controle sobre a distribuição de posições em seu 
quase-gabinete (a Comissão Europeia); 3) discrição orça-
mentária; 4) potencial para levar os Estados membros para 
a Corte Europeia de Justiça; 5) possível monopólio de posi-
ção de rede e de informação, especialmente em relação a 
atores subnacionais (funcionais e territoriais); 6) alianças 
com o Parlamento Europeu; e 7) competência suficiente 
e independente para lidar com os “pacotes” e acordos nas 
diferentes áreas. Construir, financiar e equipar com pessoal 
um secretariado regional será provavelmente uma das prio-
ridades em qualquer projeto regionalista viável e, até aqui, 
todas as tentativas de estabelecer um secretariado com tais 
poderes supranacionais fracassaram. Nenhuma instituição 
regional existente, com exceção da União Europeia, tem 
qualquer um dos poderes listados acima.

9. A integração regional requer que os Estados membros sejam 
democráticos. 
Que os Estados membros sejam democráticos assegura 
que eles não usarão de força entre si, especialmente uma 
vez que a integração tenha progredido e suas respectivas 
sociedades civis tenham estabelecido inter-relações. Algu-
mas garantias de legitimidade de governo e de tendência 
“centrípeta-centrista” na competição partidária são também 
essenciais para que os compromissos permaneçam não só 
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constantes através dos partidos, mas também profundamen-
te enraizados nas expectativas dos cidadãos. Deve-se notar, 
entretanto, que o paradoxo central da integração regional 
é que, embora ela requeira democracia, pelo menos nos 
primeiros estágios, essas democracias nacionais não devem 
estar atentas ou interessadas demais no processo de inte-
gração. Isso sugere que – nesses estágios iniciais – a existên-
cia de não democracias pode não ser necessariamente tão 
deplorável. Antes, a integração regional poderia ser promo-
vida inicialmente pela cooperação entre autocracias estáveis 
e previsíveis e por democracias, na medida em que elas con-
fiem entre si suficientemente para manter os compromissos 
e não recorram à força ou mesmo à ameaça do uso de força 
na resolução de disputas. Subsequentemente, a expansão da 
integração para novas áreas e seu aprofundamento, incluin-
do mais poderes para seu secretariado, poderá promover a 
democratização através de todos os Estados.

10. A integração regional parece possível com membros em diferen-
tes níveis de desenvolvimento e de riqueza per capita. 
A experiência europeia mostra não só que a integração 
regional é possível entre Estados nacionais membros 
com diferentes níveis de desenvolvimento, mas também 
que a convergência ascendente é possível para os países 
mais pobres e menos desenvolvidos. Em outras palavras, 
a integração não só pode lidar com disparidades regio-
nais em seu ponto de partida, mas também diminuí-las ao 
longo do tempo. Virtualmente todas as regiões do mun-
do são compostas por países de níveis muito diferentes 
de desenvolvimento e de riqueza per capita. Os membros 
mais pobres e menos desenvolvidos devem ser persuadi-
dos e convencidos de que sua participação nas iniciativas 
de integração regional é a melhor e mais segura estratégia 
para alcançar as economias mais avançadas da região e 
competir com elas.
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11. A integração regional é um processo basicamente endógeno, 
mas pode ser criticamente vulnerável a forças exógenas, especial-
mente em seus estágios iniciais. 
A experiência europeia sugere fortemente que em seus 
primeiros estágios a integração pode ser altamente depen-
dente de poderes externos. Em particular, é extremamen-
te duvidoso que o processo tivesse chegado a começar sem 
a intervenção benevolente dos Estados Unidos. Na maio-
ria das outras regiões do mundo, a influência dos Estados 
Unidos é maior devido à estrutura das alianças bilaterais 
gerada pela Guerra Fria e, após o término desta, mais tar-
de reforçada por sua hegemonia militar e econômica. Nas 
presentes condições, a tolerância, compreensão, concor-
dância ou cooperação dos Estados Unidos parece essen-
cial para o sucesso de qualquer movimento em direção da 
integração regional. Até agora, os Estados Unidos têm sido 
relativamente desatentos ou indiferentes aos vários proje-
tos de integração, a menos que tenham um papel domi-
nante neles.

12. A integração regional, pelo menos até que esteja bem-estabeleci-
da, é consumidora e não produtora de segurança internacional. 
Para muitas regiões do mundo, esta é a lição mais valiosa 
que vem da Europa. Sua integração foi desde o começo pre-
dicada sobre a existência prévia de uma putativa “comuni-
dade de segurança” composta pelos países democráticos e 
essa condição foi também assegurada pela grande impor-
tância da Otan e dos Estados Unidos no fornecimento de 
um “guarda chuva de segurança” concreto para a região. 
Em outros lugares, a situação hoje é muito diferente a esse 
respeito: a maioria das regiões transnacionais inclui algu-
mas não democracias, e abundam conflitos potencialmente 
violentos entre Estados membros potenciais. Animosidades, 
tanto históricas quanto contemporâneas, estão endemica-
mente presentes e são reacendidas erraticamente, muitas 
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vezes como resultado de disputas políticas internas. Até que 
tenham sido resolvidas ou que tenham sua probabilidade 
reduzida, apenas os projetos regionais que deliberadamen-
te excluam um ou ambos os Estados têm alguma chance 
de sucesso. Contudo, se tais esforços de exclusão tiverem 
sucesso, eles podem tornar-se úteis depois na resolução de 
conflitos quando a parte (ou as partes) excluída sofra rela-
tivamente às incluídas.

Uma estratégia para integração regional em (quase) 
qualquer lugar
1. Selecionar uma tarefa funcional (ou melhor, duas inter-
relacionadas). A tarefa escolhida deve ser dissociável, mani-
festamente difícil de realizar dentro dos limites de um só 
Estado nacional, e capaz de gerar benefícios concretos para 
todos os participantes num período relativamente curto de 
tempo. Duas tarefas funcionais são uma solução melhor 
porque compensações podem ser negociadas entre elas.

1.1. Essa tarefa “dissociada” deve ter suficientes 
consequên cias possíveis de modo que, ao satisfazê-las coleti-
vamente, os atores gerarão novas dificuldades em áreas rela-
cionadas. Esse potencial de “transbordamento” será mais 
fácil de explorar se, no acordo original, os Estados nacionais 
participantes tiverem concordado em estabelecer um secre-
tariado relativamente autônomo e com equipe internacio-
nal com um mínimo de autoridade supranacional, isto é, se 
for capaz de tomar decisões sem a necessidade constante do 
apoio unânime dos Estados membros.

1.2. O “transbordamento” é também mais provável se 
as tarefas envolverem uma variedade de agências estatais 
relativamente autônomas – e, especialmente, não só minis-
térios de relações exteriores que normalmente tentariam 
monopolizar as transações intergovernamentais – e se essas 
agências tiverem equipes técnicas e não só pessoal politica-
mente indicado.
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1.3. O desenvolvimento conjunto de infraestrutura de 
energia e transporte poderia fornecer um conjunto de fun-
ções apropriadas e aparentemente dissociadas nas circuns-
tâncias atuais. O acordo sobre essas áreas não precisa exigir 
qualquer compromisso explícito de integração adicional, 
mas essas funções muito provavelmente gerarão pressão 
para tal “transbordamento”. A ironia é que essas duas áreas 
funcionais figuraram entre as últimas em que a União Euro-
peia foi capaz de gerar consenso e assumir ação coletiva.

2. Selecionar uma área central de unidades fisicamente 
contíguas com linhas de comunicação e intercâmbio e, se 
possível, motivos convergentes de cooperação.

2.1. Começar com o menor número de membros que 
sejam capazes de gerar benefícios materiais significativos 
em virtude de suas ações coletivas. Fazer com que seja 
relativamente fácil que outros Estados participem, mas 
apenas se concordarem em aceitar plenamente o que já 
tiver sido decidido. Não prejudica se a participação em 
tal organização regional também gerar uma melhora no 
status de seus membros em relação a outros Estados nacio-
nais e regiões transnacionais.

2.2. Insistir no status igual e na soberania nacional de 
todos os participantes e renunciar a qualquer pretensão de 
utilizar essa cooperação funcional como mecanismo de uni-
ficação política. Em outras palavras, a “construção da região” 
deve ser claramente separada da “construção da nação”.

3. Distribuir as agências regionais de tal forma que a maio-
ria delas se localize em Estados membros menores ou menos 
desenvolvidos, mas com um secretariado composto conjun-
tamente por pessoas de todos os Estados membros.

4. A integração crescerá se a tarefa inicial (ou as tarefas ini-
ciais) e a delegação (ou delegações) inicial de autoridade 
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forem suficientes para atrair a atenção de interesses não 
estatais e der incentivos a que formem associações transna-
cionais de interesses ou movimentos sociais, demandando 
acesso às deliberações do secretariado regional. Isso obvia-
mente depende de que todos os membros sejam democra-
cias com direitos políticos e civis semelhantes.

5. Começar por projetos discretos e de baixa visibilidade 
a fim de não atrair a ira dos Estados Unidos, que provavel-
mente não terão a mesma “inclinação benévola” que tive-
ram nos casos da Comissão Europeia do Carvão e do Aço e 
da Comunidade Econômica Europeia. E, no entanto, buscar 
convencer os Estados Unidos de que tais esforços eventual-
mente contribuirão positivamente para seu objetivo mais 
amplo de segurança na região.

6. Estar preparados para pensar eventualmente, mas não 
incorporar imediatamente, o “dilema da segurança”.

7. Qualquer que seja a tarefa, e quaisquer que sejam os 
poderes da organização funcional, a integração ganhará na 
medida em que os atores nacionais e regionais envolvidos:

7.1. Desenvolverem relações de confiança mútua;
7.2. Desfrutarem de melhor status em seus respectivos 

governos e na comunidade internacional mais ampla;
7.3. Derem lições de resolução de problemas concretos 

a partir da cooperação;
7.4. Gerarem prêmios materiais significativos para os 

governos participantes e seus cidadãos;
7.5. Participarem na condição de igualdade formal no 

esforço, o que efetivamente significa que os Estados meno-
res e mais fracos devem estar sobrerrepresentados na admi-
nistração e tomada de decisões regionais;

7.6. Distribuírem os benefícios iniciais da cooperação 
e da interdependência de forma que não aquinhoem des-

10095-LN80_meio_af6.indd   42 9/29/10   2:40:52 PM



43

Philippe C. Schmitter

Lua Nova, São Paulo, 80: 9-44, 2010

proporcionalmente os Estados maiores ou mais fortes; em 
outras palavras, os poderes hegemônicos devem estar dis-
postos a subsidiar os outros, mas não a fazê-lo abertamente.

Fazendo tudo isso, os interessados na integração regio-
nal terão uma chance razoável de promovê-la (para além da 
simples cooperação) em qualquer lugar do mundo. O que 
não quer dizer que será fácil. 

philippe c. schmitter 
é professor emérito do Instituto Universitário Europeu.
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experimentAlismo e democrAciA em unger
Carlos Sávio Teixeira 

A experiência de dupla frustração do pensamento progres-
sista nos últimos dois séculos – de um lado, a incapacidade 
de implantação de uma ordem pós-capitalista a partir das 
regras democráticas e sem recurso à violência e, de outro, 
as dificuldades para a manutenção da ordem socialista, mes-
mo quando fundada no autoritarismo político – represen-
ta uma das circunstâncias mais desafiadoras para qualquer 
teoria política que se pretenda transformadora. O experi-
mentalismo institucional proposto por Roberto Mangabeira 
Unger deve ser entendido como uma resposta a essa dupla 
frustração. Para levar a cabo sua empreitada, ele avança na 
direção da imaginação programática: a formulação de um 
conjunto sistemático de ideias com potencial para gerar 
uma dinâmica capaz de iniciar a ruptura das estruturas ins-
titucionais restritivas que organizam a economia e a política 
na forma como as conhecemos hoje1. 

1 Após o colapso do socialismo real alguns esforços no âmbito do pensamento de 
esquerda, ainda que muito marginais, identificaram a agudeza do problema teóri-
co de não haver no interior da tradição “socialista” uma reflexão verdadeiramente 
institucional (Anderson, 2004, pp. 231-233). O exemplo mais notável dessa limita-
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Mas é importante destacar, logo de início, que o pensa-
mento de Unger, em seu esforço de unir explicação e pro-
posta, recupera grande parte da agenda teórica do século 
XIX. Essa agenda, politicamente abrangente e moralmente 
radical, foi abandonada quase por completo no curso da 
segunda metade do século passado e tornou-se praticamen-
te ininteligível no início deste século2. A agenda recupera-
da por Unger baseava-se na imaginação e construção de 
uma ordem social sem as divisões excludentes de classes 
sociais como antevista no projeto dos socialistas ou, pelo 
menos, a criação de um mundo social capaz de pôr as desi-
gualdades econômicas num patamar que não inviabilizasse 
padrões mínimos de sociabilidade, a exemplo do projeto 
de muitos liberais3. 

ção talvez esteja nas reflexões de Nove (1989) sobre o “socialismo de mercado” e 
em todo o debate desencadeado por elas. Em que pese o fato de as discussões do 
livro se aterem basicamente aos preconceitos não investigados sobre o que estaria 
do outro lado do capital, seguido da análise do perfil de uma econo mia socialista 
sob controle democrático, a problematização da principal alternativa institucional 
à ordem capitalista experimentada no século XX não foi capaz de abrir espaço 
para o retorno da confiança na possibilidade de reconstrução das instituições.
2 Muitos intérpretes contemporâneos do pensamento político e social do século 
XIX descartam o seu radicalismo institucional e moral porque não conseguem 
desassociar o acoplamento de muitas das ideias de pensadores como Karl Marx e 
John Stuart Mill a um conjunto de determinismos que de fato as marcaram. Em 
Marx, por exemplo, eles se apresentam na ideia de sucessão histórica dos modos 
de produção e, em Mill, na suposição de uma convergência natural entre a eman-
cipação política e o progresso econômico. Mas é possível separar o joio do trigo e 
retomar a verdadeira “agenda perdida” do ocidente. 
3 No caso da perspectiva socialista mesmo antes do surgimento da ampla constru-
ção teórica de Marx e Engels, o denominado “socialismo utópico” expressou em 
grande estilo muitas das principais questões desta agenda abrangente. No campo 
liberal, por exemplo, uma figura da estatura de John Stuart Mill chegou ao fim da 
vida determinado a elaborar um projeto intelectual de estudo sistemático do so-
cialismo, concluindo em sua autobiografia que “o problema social do futuro que 
consideramos agora será unir a maior liberdade de ação com uma propriedade 
comum das matérias-primas do globo, e uma igual participação de todos em todos 
os benefícios do trabalho combinado” (Mill apud Anderson, 2002, p. 198). Até 
mesmo pensadores refratários ao trato direto das questões políticas e céticos a res-
peito de mudanças estruturais democratizadoras, como Weber e Durkheim, não 
se furtaram a deixar a sua marca nas discussões de temas como o do socialismo. 
Para uma apreciação analítica da agenda substantiva do “socialismo utópico”, ver 
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Em segundo lugar, é necessário destacar que Unger 
leva a sério e até as últimas consequências a tese compar-
tilhada por quase todos os grandes pensadores sociais des-
de Montesquieu, de que as instituições fundamentais do 
mundo moderno contêm uma ambiguidade constitutiva. 
Na verdade, o próprio racionalismo ocidental é imanen-
temente ambíguo. O mercado pode criar riquezas com 
uma eficiência extraordinária, mas produzir, ao mesmo 
tempo, desigualdades de vários tipos e, da mesma forma, 
o Estado pode agir orientado das mais diversas maneiras, 
a depender da correlação de forças políticas que esteja no 
controle de seus poderes e recursos. A conclusão é a de 
que a “função” resultante da operação de grandes arranjos 
institucionais como estes – mercado e Estado – que dão 
forma às sociedades modernas e contemporâneas é sem-
pre, em última instância, política. Afinal, não há a forma 
natural de existir, nem muito menos de operar, o mercado 
e o Estado4. 

Teixeira (2002). Sobre as preocupações “socialistas” de Stuart Mill, ver Mill (2001), 
livro que conta com uma bela introdução de Paul Singer. Quanto à “recaída socia-
lista” de Durkheim e Weber, ver Fridman (1993). 
4 Nesse ponto cabe salientar, mais uma vez, a importância que Unger atribui ao 
papel das ideias na política. Embora reconheça que sozinhas não têm o poder de 
mudar o mundo, tampouco sem elas se encontra inspiração e razão para esforços 
de reorientação do mundo prático. Por isso, para ele as transformações socioeco-
nômicas do capitalismo “pós-administrado”, impostas às empresas e aos Estados, 
têm resultado numa reorganização em bases conservadoras porque a esquerda, 
na defensiva, reluta em apresentar uma necessária alternativa progressista. O mais 
grave é que a falta de imaginação institucional da esquerda é geralmente “com-
pensada” por uma confusão acerca da política transformadora: pensam que antes 
da definição da tarefa – e das ideias que a definem – vem a definição do agente. 
Disso resulta a obsessão com o “basismo” e com o “acúmulo de forças”. Em seus 
escritos programáticos, Unger tenta preencher essa lacuna e, ao mesmo tempo, 
o imaginário da esfera pública (que foi colonizada e empobrecida pela ideologia 
liberal triunfante após o colapso do socialismo real e pela correlata desmoraliza-
ção intelectual da esquerda), apresentando um conjunto alternativo de propostas 
práticas de operação de quase todos os domínios da economia e do Estado, sem-
pre após crítica detalhada dos principais argumentos a favor do neoliberalismo e 
da globalização nos termos em que os conhecemos. Esse é, especialmente, o caso 
de Unger (1999). 
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O experimentalismo é, entre outras coisas, uma prática 
coletiva de descoberta e de aprendizagem. No pensamento 
de Unger, essa ideia é, primeiro, ancorada na visão de que 
o possível não está predeterminado e que há uma relação 
íntima entre o entendimento do real e a imaginação desse 
possível. O possível que conta é o que está adjacente e, nes-
se sentido, a escolha das instituições será decisiva para per-
mitir o processo coletivo de descobri-lo e construí-lo. Este 
é o significado mais profundo da definição ungeriana da 
democracia como organização institucional do experimen-
talismo coletivo. 

Essa ideia do experimentalismo está ligada a um tema 
que exerce um papel importante no pensamento pro-
gramático de Unger: a relação entre a transformação e 
a crise. Todas as instituições contemporâneas – inclusi-
ve as formas institucionais dominantes para a organiza-
ção da economia de mercado, da democracia política e 
da sociedade civil – constroem uma situação na qual a 
mudança continua a depender da crise. Nas sociedades 
modernas, as guerras e os colapsos econômicos foram o 
principal incentivo para as grandes transformações. Todo 
o pensamento programático de Unger pode ser definido 
como um esforço de afirmar teoricamente que os maiores 
interesses materiais, morais e intelectuais estão envolvidos 
na tarefa de construir uma sociedade que faça com que a 
mudança dependa menos da crise e, consequentemente, 
torne o impulso transformador endógeno às estruturas da 
sociedade e da cultura. 

Para Unger, os grandes interesses da humanidade 
expressos nas principais doutrinas de emancipação surgi-
das na modernidade aspiram à construção de um mundo 
no qual possamos nos engajar sem que percamos, assim, a 
capacidade de resistência e de transcendência: os interesses 
materiais de libertação das forças produtivas da sociedade, 
os interesses morais de enfraquecer ou subverter as hierar-
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quias sociais (inclusive e principalmente as hierarquias de 
classe) e o interesse espiritual de construir um mundo no 
qual a participação não tenha como preço a rendição a ele. 
O desafio é que isso exige a construção de um conjunto de 
instituições – econômicas, políticas e sociais – e de práticas 
de discurso e de discussão que, ao banalizarem e ao uni-
versalizarem o experimentalismo, atenuem o vínculo entre 
transformação e crise. E o problema é que sequer começa-
mos a construí-las (Unger, 2007). 

As instituições políticas e econômicas fundamentais do 
mundo moderno foram desenhadas de maneira a dificultar 
transformações. Um exemplo concreto são as instituições 
do presidencialismo norte-americano teorizadas por James 
Madison. Elas combinam o princípio liberal da fragmen-
tação do poder com o princípio conservador da constru-
ção de uma mecânica de freios e contrapesos deliberada e 
explicitamente elaborada para criar uma espécie de tábua 
de correspondências entre a ambição transformadora de 
qualquer projeto político e a severidade dos obstáculos 
constitucionais que aquele projeto deve transpor para ser 
executado (Unger, 2001b, pp. 123-124). Esse exemplo tem 
suas implicações melhor compreendidas quando se anali-
sa a situação dos Estados Unidos sob a presidência Roose-
velt: mesmo com uma grave depressão econômica e com 
uma guerra entre seus “aliados”, os Estados Unidos tiveram 
imensas dificuldades para avançar no seu projeto transfor-
mador (Rauchway, 2008). 

O que Unger propõe em suas ideias constitucionais, 
por exemplo, é a manutenção do princípio liberal da frag-
mentação do poder, mas descarta o seu princípio conser-
vador da desaceleração da política. Ele indica soluções 
constitucionais concretas que permitiriam transformar o 
regime presidencialista ao “parlamentarizá-lo” em alguma 
medida e convertendo-o, por assim dizer, numa máqui-
na para acelerar a transformação da política. Este é um 
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exemplo real, entre muitos outros, de como, na prática, 
se enfraqueceria esse vínculo entre mudança e crise e se 
instauraria instituições que dependeriam menos da crise e 
propiciariam mudanças. 

A ideia do experimentalismo pode também ser colo-
cada de uma forma mais abstrata e geral. Pode-se imagi-
nar duas classes de atividades: as atividades rotineiras, que 
tomamos dentro de um arcabouço de instituições e premis-
sas ideológicas que aceitamos como dadas, e as atividades 
extraordinárias, por meio das quais desafiamos e transfor-
mamos partes desse arcabouço institucional ou doutrinário. 
Experimentalismo significa diminuir a distância entre essas 
duas classes de atividades de tal forma que as atividades 
extraordinárias de transformação do contexto surjam como 
um desdobramento mais contínuo das atividades rotineiras. 
Nesse sentido, o experimentalismo é e não é um progra-
ma. O experimentalismo é uma dinâmica cuja prática se 
orienta por interesses, assim como um processo intelectual-
mente informado e um movimento moralmente inspirado. 
A temática do experimentalismo é, sem dúvida, a grande 
ponte entre o pensamento social e o pensamento filosófico 
de Unger. 

democracia e ciências sociais
Para Unger, as democracias contemporâneas representam 
um momento de concessão, de meio-termo e de compromis-
so na história universal desse sistema político. No entanto, é 
mero fetichismo institucional imaginar que este momento 
seria o seu ponto final. Na verdade, todas as democracias 
atuais continuam a fazer com que as mudanças dependam 
das crises, especialmente das grandes, que tomam a forma 
de conflitos militares e de colapsos econômicos e que assim 
traem o impulso que permite defini-la como a organização 
institucional do experimentalismo coletivo. A ideia de expe-
rimentalismo democrático se desenvolve com o objetivo de 
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responder ao desafio teórico e prático de imaginar institui-
ções e processos que, ao partir da sociedade atual e de suas 
contradições, possam caminhar rumo a um conjunto de 
experiências individuais e coletivas que realizarão melhor 
as aspirações e os interesses práticos em nome dos quais as 
estruturas estabelecidas se justificam e, ao fim e ao cabo, fra-
cassam5. Portanto, um dos requisitos do experimentalismo 
institucional transformador é o de um ambiente intelectual 
estimulante e com algum grau de abertura a inovações teóri-
cas para aproveitar o potencial criado por esse fracasso. Nes-
se contexto, não deixa de ser surpreendente identificar-se o 
surgimento de uma arraigada cultura antiexperimentalista 
no âmbito daquilo que Hirschman (1992) chamou de “a 
retórica da reação”. Perfeitamente justificada entre conser-
vadores e reacionários, ela desconcerta e, até certo ponto, 
choca os progressistas6. O que Hirschman expõe com extre-

5 Embora exista quase um consenso entre as interpretações que as estruturas 
das sociedades contemporâneas “fracassam” em satisfazer as necessidades para 
as quais foram organizadas, essa convergência se dá por razões completamente 
distintas: de um lado, os progressistas acusam a frustração com a sua incapaci-
dade de satisfazer interesses tangíveis e a impaciência com o contraste entre 
ideais democráticos e realidades práticas não democráticas; de outro, os conser-
vadores se irritam com sua crônica dificuldade que têm em estabilizar, de fato, 
a ordem social. 
6 A tese básica de Hirschman em seu famoso ensaio é a de que desde a Revolu-
ção Francesa emergiram três grandes ondas de discursos de reação aos progra-
mas políticos destinados a superar as desigualdades socioeconômicas. O primei-
ro destes discursos é o da perversidade, segundo o qual “qualquer ação proposi-
tal para melhorar um aspecto da ordem econômica, social ou política só serve 
para exacerbar a situação que se deseja remediar”; o maior expoente dessa visão 
é Edmund Burke. A segunda “retórica” reativa é a da futilidade, que “sustenta 
que as tentativas de transformação social serão infrutíferas, que simplesmente 
não conseguirão ‘deixar a sua marca’”; o autor mais proeminente dessa visão 
é Tocqueville. E o terceiro tipo de reação baseia-se na tese da ameaça, a qual 
argumenta “que o custo da reforma ou mudança proposta é alto demais, pois 
coloca em perigo outra preciosa realização anterior”; nesse caso a mais ruidosa 
expressão intelectual foi a do liberal Friedrich Hayek em seus ataques ao welfare 
state. (Houve outras formas de adesão, com razões distintas, à tese da ameaça, 
como a do próprio sociólogo inglês T. H. Marshall, cujo esquema tripartite de 
interpretação da evolução sucessiva da cidadania inspirou temporalmente o es-
tudo de Hirschman.) No capítulo 6 de sua inspirada obra, o autor reorienta sua 
investigação da retórica reacionária para a retórica progressista, encontrando, 
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ma sutileza é a constituição de toda uma atmosfera intelec-
tual cuja principal característica se manifesta no desprezo 
para com mudanças democráticas7. 

Para além dos extremos das teses e perspectivas rea-
cionárias e conservadoras, de um lado, e suas contrapar-
tes radicais e progressistas, de outro, sempre houve, na era 
moderna, outro grande “continente” intelectual nas discus-
sões sobre o que é e o que deve caracterizar uma sociedade 
democrática: o pensamento liberal. Na verdade, do ponto 
de vista teórico-normativo, o liberalismo exerceu desde seu 
surgimento com Hobbes e sucessores a hegemonia neste 
debate. Até o século XIX, as grandes contribuições teóri-
cas dos liberais se voltaram para o problema da constituição 
de um governo legítimo preocupado com os direitos e as 
liberdades individuais. No século XIX, o utilitarismo, uma 
de suas mais radicais expressões, acrescentou a ideia de que 
as instituições deveriam desenvolver as potencialidades do 
homem, transformando em lema o trinômio: lei, ordem e 
liberdade. No século XX, os herdeiros liberais preocupa-
dos com a questão democrática voltaram-se para o esforço 

surpreendentemente, riquíssimo manancial de argumentos semelhantes aos dos 
reacionários. Para as passagens citadas, ver Hirschman (1992, pp. 15-16). 
7 Neste caso, “mudanças democráticas” significam transformação do fundo causal 
da sociedade que, mesmo operada de maneira parcial, pode alterar a apropriação 
dos principais recursos disponíveis pelas classes e grupos sociais – e no interior 
deles pelos indivíduos que os compõem – e mexe também com os limites ins-
titucionais da ordem social, fazendo-o sem recorrer à violência. Apenas a título 
de exemplo, descrevo para ajudar no raciocínio algumas circunstâncias concretas 
escolhidas arbitrariamente de uma lista muito mais ampla de possibilidades: 1) 
efetivação do princípio de participação dos empregados nos lucros das empresas; 
2) redefinição da parte da renda nacional que se destina para o capital e para o 
trabalho, atrelando esse processo aos aumentos de produtividade; 3) mudanças 
na forma de tributação do capital em troca de contrapartidas definidas. O clima 
criado somente pela tentativa de dar esses passos já altera expectativas e emula 
ambições. Mais adiante, especialmente num contexto de avanços nesses primeiros 
passos, podemos nos dirigir a níveis sucessivos de reconstrução institucional. Mas 
essas “mudanças democráticas” requerem um desenho institucional propício e efi-
ciente para responder a estas demandas. 
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de descrição de como funcionam as democracias de mas-
sa, passando, progressivamente, a expressar ceticismo e até 
mesmo decepção com relação a ela8. 

Se, na dimensão teórica, o quadro interpretativo domi-
nante em relação à democracia e suas possibilidades é o de 
certo pessimismo resignado, cosmopolita e sofisticado das 
chamadas “teorias democráticas”, na outra ponta, muitas 
pesquisas mostram que, na maioria dos países do mundo, 
centrais ou periféricos, o grosso da população nutre senti-
mento de desinteresse pela vida política. A política contem-
porânea é decidida por uma maioria de pessoas que não 
acredita em política9. O mais grave é que este quadro se 
repete tanto sob a política liberal quanto sob uma política 
baseada no intervencionismo estatal. E o mais curioso de 
toda essa circunstância é que as democracias de massa con-

8 É praticamente impossível tentar referir-se ou resumir, ainda mais numa nota, 
todas as questões e seus quase infinitos desdobramentos. Por isso, as referências 
baseiam-se naquelas correntes que mais importância tiveram no processo de “es-
tratificação” contemporânea das ideias liberais a respeito da ordem democrática. 
Assim temos, de um lado, os chamados pluralistas e os defensores da democracia 
representativa liberal que a veem como o melhor arranjo institucional possível 
para garantir “democracia”. E, de outro lado, os críticos implacáveis dessa mesma 
democracia representativa liberal, sejam eles de extração marxista ou de linhagem 
conservadora elitista. Entre esses extremos surgiram estudos como os dedicados 
ao fenômeno do corporativismo. O cerne das análises passou a girar, em linhas 
gerais, em torno dos seguintes temas: 1) a democracia é um fim ou um meio?; 2) 
quais as atribuições e responsabilidades do Estado?; 3) qual a natureza do Estado 
e da sociedade numa ordem democrática?; 4) quais as relações entre Estado e 
sociedade? (Held, 1987). 
9 A ciência política dominante apressou-se em produzir inúmeras teses e milha-
res de estudos empíricos para tentar explicar o desinteresse pela política, sendo 
muitos deles destituídos de senso crítico a respeito das premissas institucionais 
da sociedade que estudavam. No fundo, a ideia compartilhada é a de que a des-
crença na política resulta, de um lado, da própria natureza da política e de sua 
impotência e, de outro, reflete o longo aprendizado humano com o processo 
custoso e demorado de repartição de custos e benefícios (Sartori, 1994). Numa 
versão mais radical dessa mesma interpretação, há os que enxergam a apatia 
dos indivíduos em relação à vida pública contemporânea como um aspecto fun-
cional de um dado essencialmente positivo. Um cientista político inglês chegou 
a escrever um artigo numa revista de prestígio com o título “Em defesa da apa-
tia” (Jones, 1954). 
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temporâneas foram organizadas para dificultar, em larga 
escala, a emergência dos projetos de transformação institu-
cional que exigem a mobilização política dos cidadãos, com 
a promessa de que, ao instituir uma política prática “pós-
ideológica”, os problemas práticos se resolveriam mais facil-
mente. E, paradoxalmente, até mesmo para os que seriam 
os beneficiários imediatos dessa política, pelo método de 
negociação entre minorias organizadas que a caracteriza, o 
nível de insatisfação é elevado10. 

Portanto, esse desinteresse da população pela política 
é, em boa medida, uma profecia anunciada por esses inte-
lectuais, profecia que eles mesmos trataram de cumprir: 
quase toda reflexão sobre democracia durante a maior par-
te do período de expansão do sufrágio até hoje tem como 
um de seus principais eixos o esforço de separar a demo-
cracia da luta por igualdade – ou, dito de outra forma, 
sempre insistiu em conceber liberdade somente ligada à 
propriedade privada. Primeiro, foram os liberais que a defi-
niram apenas como igualdade perante a lei; em seguida os 
socialistas que, ao denunciarem o formalismo da igualdade 
liberal, condenaram também a democracia; e, em terceiro, 
o ataque mais frontal, desferido pela teoria das elites. Esta 
última afirmava que a igualdade (mesmo a formal) é uma 
quimera e uma impossibilidade, e que enquanto os ideais 
igualitários estiverem associados à democracia esta também 
será impossível. Num contexto como este, não surpreende 
que a chamada teoria democrática acabe incorporando o 

10 Em artigo que se dedica à investigação das razões do fenômeno da apatia e 
alheamento político, Epstein (2001, p. 16) sugere que “um determinado sis-
tema político em que a probabilidade de mudança significativa resultante de 
eleições e negociações foi reduzida a um mínimo” acarreta imobilismo político 
que, por sua vez, leva ao crescente desinteresse e descrença na política. Portan-
to, identifica o desenho institucional como o responsável pela apatia política. 
O artigo se debruça sobre a situação na democracia chilena que, inclusive, é 
tomada pela literatura especializada hegemônica como exemplo de ajuste insti-
tucional “bem-sucedido”. 
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argumento elitista. Isso se deu com a publicação do livro 
do economista Joseph Schumpeter Capitalismo, socialismo 
e democracia, em 1942, que passou a partir de então, por 
um conjunto variado de razões, a influenciar os principais 
autores daquela corrente:

Não se trata apenas de uma tendência, entre outras, da 
teoria democrática. É a corrente amplamente dominante, 
que se enraizou no senso comum; é um divisor de águas, 
já que, a partir dela, qualquer estudioso da democracia 
tem que se colocar, em primeiro lugar, contra ou a favor, 
das teses schumpeterianas (Miguel, 2002, pp. 498-499). 

Mas, afinal, o que diz o grande “ídolo” da teoria demo-
crática? Entre outras coisas, o seguinte: 

Dessa forma, o cidadão típico desce a um nível inferior 
de desempenho mental tão logo entre no campo político. 
Ele argumenta e analisa de uma maneira que nós 
prontamente reconheceríamos como infantil dentro da 
esfera de seus reais interesses. Ele torna-se novamente um 
selvagem (Schumpeter, 1966, p. 262, grifo meu). 

Com isso, o autor pretende justificar a tese de que 
democracia só pode ser um método ou um procedimen-
to de escolha dos líderes, já que a maioria das pessoas é 
capaz de, no máximo, escolher dentre algumas opções sele-
cionadas de uma elite formada por indivíduos opostos ao 
“selvagem” comum. A democracia, portanto, não pode ter 
nenhum valor intrínseco ou normativo, e esse é o ponto 
central: como um arranjo desenhado para expressar essa 
concepção, como são os da democracias liberais contempo-
râneas, pode estar livre de todas as implicações normativas 
possíveis? De tal sorte que seria uma enorme surpresa se, a 
despeito da influência decisiva de ideias como esta sobre a 

10095-LN80_meio_af6.indd   55 9/29/10   2:40:53 PM



56

Experimentalismo e democracia em Unger

Lua Nova, São Paulo, 80: 45-69, 2010

principal fonte normativa da democracia contemporânea, 
assim mesmo essa democracia produzisse um arranjo em 
que as pessoas comuns se interessassem pela política. Afinal, 
“a história das ideias nunca é apenas a história das ideias; é, 
também, a história das instituições, da própria sociedade” 
(Finley, 1988, p. 24). 

O aprofundamento da ideia de democracia no pensa-
mento de Unger representa uma reação a esse contexto11. 
O seu pressuposto básico vincula-se à sua visão acerca do 
que define o impulso vital de toda ordem social. Para ele, 
a sociedade (e especialmente aquelas que, como a brasi-
leira, ainda não ostentam elevado grau de cristalização 
institucional) constitui uma espécie de campo de relacio-
namento onde agregados sociais, como instituições, têm 
suas formações garantidas pela regularidade, mas que não 
existem como entidades constitutivas do sistema social12. A 
sociedade é como algo em permanente formação, capaz 
de tanto se fossilizar quanto se abrir a novos processos. 
Assim, a noção de “alternativa” é um momento estratégico 
permanente de vivência humana, não um termo de retó-
rica política:

o movimento browniano da vida social – o surgimento 
da oportunidade desestabilizadora a partir de método 

11 Nas suas palavras, “as modernas concepções de democracia transitam do cí-
nico para o idealístico. No polo idealístico encontra-se uma noção segura de 
soberania popular, qualificada em seu próprio interesse pelas exigências da ro-
tatividade dos partidos nos cargos, hábeis para sobreviverem intactos à transição 
de uma democracia direta para uma democracia representativa. No polo cínico, 
encontra-se a variante do ideal democrático que afirma estar satisfeita com a per-
manente competição entre as elites, conquanto que os concorrentes eventual-
mente contem com apoio popular” (Unger, 1986, p. 27).
12 Do ponto de vista intelectual, essa afirmação significa “libertar a explicação so-
cial de premissas tanto da análise de estrutura profunda quanto da ciência social 
convencional: respeitar a distinção entre estrutura e rotina, negando que a iden-
tidade, realização ou sucessão de contextos formadores seja governada por leis 
de ordem superior ou por restrições econômicas, psicológicas ou organizacionais 
arraigadas” (Unger, 2001, p. 180). 
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de estabilização – oferece a ocasião para influências que 
deem forma à mudança de contexto. Essas influências, 
trabalhando em conjunto ou em oposição, respondem por 
uma possibilidade notável. Contextos […] variam quanto à 
força com que aprisionam as pessoas que se movem dentro 
dele (Unger, 2001, p. 181). 

Portanto, um dos temas centrais do pensamento políti-
co acerca da democracia, a participação política, toma uma 
perspectiva muito especial na obra ungeriana, já que a ques-
tão da estabilidade ou instabilidade causada pela participa-
ção não é encarada como na forma convencional. 

Neste particular, Unger se distancia de boa parte do 
pensamento político: do elitismo de Weber e nele inspi-
rado ao democratismo vago dos marxistas. Para Weber, a 
surpresa da expansão do sufrágio e o crescente vigor da 
organização partidária necessária para lhe fazer par con-
jugam-se com o fenômeno da burocratização que, numa 
espécie de seleção organizativa, impõe-se a outras formas 
de organização tecnicamente inferiores. Essa situação 
tende a se degenerar, do ponto de vista do ideal demo-
crático, por causa da subsunção desse processo político 
à lógica impiedosa do capitalismo: a racionalização cres-
cente da esfera da produção e a expansão da burocracia, 
num contexto de emergência de poderosos e crescentes 
conflitos sociais. Nessa sociedade, segundo Weber, a par-
ticipação democrática e a construção potencial do indiví-
duo cidadão estariam bloqueadas. A política transforma-
se num instrumento de plebiscitos sobre moções de con-
fiança acerca de líderes. A conclusão é que a democracia 
de massa pôs fim ao espaço de debate e reflexão racio-
nal orientada ao interesse público que era o Parlamento 
(Weber, 2002). 

Num extremo não tão oposto ao da narrativa desespe-
rada de aprisionamento de Weber, encontramos as análises 
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críticas da democracia liberal a partir de um ponto de vista 
da construção de um programa “institucional” alternativo 
para a democracia, o socialismo. Embora problematizado 
por muitos, esse programa alternativo não foi, de fato, deli-
neado (Bobbio, 1987). Assim, o que temos são descrições 
dos limites do arranjo institucional burguês. Às formula-
ções clássicas de Marx e Engels, Lênin e Gramsci mais vol-
tadas, no que diz respeito às “instituições políticas”, para 
análises do Estado e suas relações com o processo revolu-
cionário, sobrevieram um conjunto de análises neomarxis-
tas da democracia vinculadas ao exame do funcionamento 
do welfare state. 

Nesse contexto, Miliband (1972) teve papel indutor 
das discussões. A questão central desse autor é a de revelar 
a forma institucional através da qual o controle de classe 
da produção se estende por conexões no interior do Esta-
do e consegue desproporcionalmente se fazer representar 
nas posições centrais de comando. Poulantzas (1977), na 
sua famosa polêmica com Miliband, insiste que o papel 
estrutural do Estado no capitalismo consiste em organizar 
a classe trabalhadora; o Estado, de seu ponto de vista, é 
ao mesmo tempo resultado dos conflitos sociais e agente 
de sua reprodução. Na esteira desses estudos, instaurou-se 
o “debate alemão” sobre o Estado e a democracia: Offe 
(1984), um dos seus representantes mais profícuos, rejeita 
o que chama de “teorias da influência”, numa referência 
a Miliband, assim como as “teorias do constrangimento”, 
referindo-se ao estruturalismo de Poulantzas. Para Offe, a 
distinção entre Estado e economia implicou uma depen-
dência do Estado de recursos da esfera econômica, mas 
mesmo assim o poder político é condicionado por dois 
eixos contrastantes: as regras formais do regime democrá-
tico representativo, que garantem o “acesso” ao poder, e a 
dimensão material da acumulação capitalista, que impõe 
os “limites” a este poder. Disso resultaria uma “autonomia 
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relativa” do Estado político, já que a burocracia se torna a 
mediadora autônoma da luta de classes, embora tenda, em 
geral, a favorecer os capitalistas (Carnoy, 1988).

A democracia experimentalista
O projeto de reconstrução institucional da democracia 
formulada por Unger se exprime especialmente em cin-
co conjuntos de propostas institucionais13. O primeiro diz 
respeito à elevação da temperatura da política. Não pode 
haver uma política de conteúdo institucional rico que seja 
uma política fria, isto é, uma política de baixa mobilização 
da participação. Há uma tendência no pensamento políti-
co conservador de aceitar uma escolha binária entre uma 
política institucional desmobilizadora e uma política anti-
institucional ou extrainstitucional calorosa14. Para Unger, 
é necessário e possível a organização de uma política que 
seja, ao mesmo tempo, energizada e institucional que, des-
sa forma, consiga nos livrar da escolha entre Madison ou 
Mussolini. Para ele, isto se inicia com medidas comezinhas 

13 A premissa central das inovações institucionais da vida social é a de que uma 
economia de mercado democratizada precisa de uma estrutura constitucional 
da política e do Estado que favoreça, ao invés de inibir, a prática permanen-
te da mudança. Isso, por sua vez, requer um arcabouço jurídico institucional 
da política capaz de sustentar níveis razoáveis de engajamento popular e a 
imaginação de um direito público capaz de prover a sociedade civil com ins-
trumentos mais apropriados do que o direito privado de contratos para a sua 
auto-organização. 
14 A versão mais contundente dessa posição é encontrada na ciência política de 
direita dos Estados Unidos que, inclusive, gozou de enorme influência na Amé-
rica Latina especialmente no período da Guerra Fria. O autor mais enfático na 
defesa da concepção de que a mobilização é inerentemente anti-institucional é 
Huntington (1968, p. 79): “A estabilidade de uma sociedade política depende 
da relação entre o nível de participação e o nível de institucionalização política. 
O nível de institucionalização política em uma sociedade com um baixo nível 
de participação pode ser bem mais baixo do que ele é em uma sociedade com 
um nível mais alto de participação, e, mesmo assim, a sociedade com níveis 
mais baixos de ambos pode ser mais estável do que aquela que possui um nível 
mais alto de institucionalização e um nível de participação ainda mais alto. A 
estabilidade política, como argumentamos, depende da razão entre institucio-
nalização e participação”. 
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como o financiamento público das campanhas eleitorais 
e o acesso gratuito ampliado aos meios de comunicação 
em massa não só para partidos políticos, mas também para 
movimentos sociais organizados15. 

O segundo conjunto de propostas institucionais conve-
nientes ao estabelecimento dessa democracia de alta ener-
gia vincula-se não com a elevação da temperatura da políti-
ca, mas com a aceleração de seu ritmo. O presidencialismo 
madisoniano, paradigma institucional deste modelo de siste-
ma de governo, foi deliberadamente pensado e organizado 
para desacelerar a política. Ele confunde na sua doutrina e 
na sua estrutura institucional dois princípios que não estão 
necessariamente vinculados: o liberal de fragmentação do 
poder e o conservador de desaceleração da política alcan-
çada por meio do sistema de freios e contrapesos. Tem-se 
uma estrutura de criação intencional de impasses de tal for-
ma que exista uma espécie de tábua de correspondências 
entre o alcance transformador de um projeto político e a 
severidade dos obstáculos constitucionais que esse projeto 
tem de transpor para ser efetivado. A proposta de Unger 
é manter o princípio liberal desse paradigma institucional, 
mas rejeitar o princípio conservador. Ele entende que na 
realidade concreta de um país como o Brasil, por exemplo, 
há um aspecto do presidencialismo que pode ser útil: a pos-
sibilidade aberta por ele da marcha direta rumo ao centro 
do poder. Mas ele traz também um elemento negativo, que 
é a desaceleração deliberada da política16. A ideia norteado-

15 Embora experimentalista, Unger não deixa de anotar que o seu programa im-
plica um conjunto de três grandes riscos: o da política forte com grupos fracos, o 
da ausência do agente da política inclusiva e o do conflito entre as necessidades 
pessoais e as exigências da democracia. Mas mesmo assim observa que “o experi-
mentalismo democrático não deve ser uma versão repetida do ‘republicanismo 
clássico’, com sua tentativa estreita e irrealista de suprimir os interesses privados 
em nome de compromissos públicos. Pretende ampliar a gama de interesses, em 
vez de substituí-lo” (Unger, 1999, p. 186). 
16 Uma objeção que sempre pode ser dirigida a uma proposta desse jaez é que esse 
não é um problema experimentado, por exemplo, pelo nosso presidencialismo. 
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ra de Unger é manter o aspecto desestabilizador do regime 
presidencial e ao mesmo tempo livrá-lo da desaceleração da 
política por iniciativas muito simples e factíveis do ponto de 
vista operacional:

No lugar de estruturas que favorecem impasse ou exigem 
consenso, a democracia mobilizadora coloca técnicas 
constitucionais que facilitam o uso transformador do 
poder político e a execução resoluta de experimentos 
programáticos. Entre tais técnicas pode estar a mistura 
engenhosa das características de sistemas parlamentares 
e presidencialistas de maneira que abram caminhos 
múltiplos para a conquista do poder estatal central; a 
prioridade conferida a propostas programáticas sobre 
a legislação episódica; a resolução de impasse sobre 
a adoção de tais propostas por meio de plebiscitos e 
referendos nacionais; e a atribuição aos diferentes 
poderes do Estado do poder para convocar eleições 
antecipadas simultaneamente para todos os poderes 
(Unger, 2004, p. 200).

O terceiro conjunto de propostas institucionais tem a 
ver com a reconstrução do federalismo. Ela tem basicamen-
te dois aspectos: de um lado, a substituição do federalismo 
de repartição rígida de competências entre os três níveis da 
federação por um federalismo cooperativo que associe os 

Argumenta-se que, muito pelo contrário, não tem havido impasse entre os po-
deres. O problema seria de outra natureza: a preponderância e a sobrecarga do 
executivo sobre o legislativo instauradas pela nova ordem constitucional brasileira 
em 1988. Um dos exemplos mais notáveis seria o poder de legislar por meio das 
medidas provisórias (Figueiredo e Limongi, 1999). Unger responde, ao que parece 
influenciado por uma analogia com o modelo geral, que geralmente os governos 
eleitos com propostas transformadoras na maioria das vezes nem chegam a apre-
sentar essas propostas ao congresso porque não veem nenhuma base de apoio su-
ficiente. Segundo o seu argumento, o impasse, mesmo quando não se manifesta, 
existe veladamente (Unger, 2001b, pp. 179-182). 
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três níveis da federação em experimentos compartilhados17; 
de outro, a ampliação do potencial de uma determinada 
localidade ou setor divergir do modelo jurídico constituído 
e construir um contramodelo que pode vir a ser o modelo 
do futuro. O que inibe essa possibilidade no federalismo 
clássico é que, ao dar liberdade para uma região ou um setor, 
imagina-se a necessidade de oferecer liberdade igual para 
todos. Mas esta circunstância não é necessária. É possível 
imaginar que determinadas localidades ou setores tenham 
poderes extraordinários de divergências. Isso, segundo 
Unger, implicaria a realização da ideologia experimentalis-
ta que inspira o federalismo clássico e que, no entanto, tem 
sido “esquecida”: trata-se da percepção dos estados federa-
dos como laboratórios de inovações. 

Um quarto conjunto de propostas institucionais tem a 
ver com a ideia de construir uma prática e até mesmo um 
poder destinado a resgatar da exclusão grupos subjugados 
que não consigam escapar pelos meios de ação econômi-
ca ou política que lhes são disponíveis através dos instru-
mentos convencionais. Na democracia norte-americana, 
por exemplo, o judiciário construiu determinados tipos 
de mandado para intervir nos sistemas escolares, nas pri-

17 A ideia básica que suscita esta questão resulta da observação de um problema 
característico de países territorialmente extensos e com desigualdades regio-
nais significativas: a necessidade, nestes casos, da compatibilização de padrões 
nacionais de investimento e de qualidade com a gestão local das políticas pú-
blicas. Nestas circunstâncias, é importante que o Estado tenha um bom sistema 
de monitoramento e um sistema de financiamento dessas políticas flexível o 
suficiente para ser capaz inclusive de reorientar temporariamente, de acordo 
com necessidades extraordinárias, recursos e quadros de um local para outro. 
Mas o problema maior é que mesmo depois desses ajustes uma determina-
da área da política pública pode ostentar índices abaixo dos padrões míni-
mos aceitáveis. Nesse caso, qual seria a solução? Para Unger, o Estado tem 
que constituir uma instância ou órgão transfederal que reúna os três níveis 
da federação e que tenha poder de intervenção nessa área da política pública 
que enfrenta dificuldades, saneá-la e devolvê-la consertada ao ente federado 
constitucionalmente responsável. O espírito é fortalecer o experimentalismo 
através da cooperação. 
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sões e nos asilos. É uma forma de reconstrução de cidade-
las localizadas entre despotismos. O problema é que não 
existe no Estado tripartite um agente institucional intei-
ramente apropriado para isto. Unger imagina a radicali-
zação dessa prática e a criação de um agente institucional 
apropriado18.

O quinto conjunto de propostas institucionais se des-
tina não a substituir a democracia representativa, mas 
enriquecê-la com traços de democracia direta sem diluir as 
garantias individuais. A ideia é que, dentro dos complexos 
institucionais que constituem o arcabouço institucional da 
sociedade, aquele que diz respeito à organização da polí-
tica tem uma importância especial porque ajuda a deter-
minar as condições de mudança de todos os outros aspec-
tos da vida social. Democratizar o mercado e aprofundar 
a democracia por um conjunto concreto de inovações ins-
titucionais requer, entretanto, um ambiente institucional 
de associação. Assim, a dimensão associativa, no âmbito da 
sociedade civil, é valorizada, na medida em que seja regula-
da por um direito que deve ser menos que público e mais 
que privado19. 

18 No direito norte-americano, essa prática é designada como o problema da “exe-
cução complexa e das medidas judiciais estruturais”. O seu objetivo é “a reestrutu-
ração de uma organização ou área localizada da prática social que frustre o gozo 
efetivo dos direitos”. Embora interprete essa prática como uma sinalização alvis-
sareira da relação do direito com a sociedade, Unger dirige duas críticas a ela: de 
um lado, o limite de sua aplicação (é mais fácil intervir num asilo de idosos do que 
numa empresa que subcontrata em circunstância semilegal), de outro, o problema 
é a falta de um agente institucional específico. Segundo Unger, “nenhuma socie-
dade, nem mesmo os Estados Unidos, permitirá que uma vanguarda de advogados 
e juízes reconstrua de pouco em pouco suas instituições, sob o pretexto de inter-
pretar o direito” (2004, p. 48). 
19 Uma das objeções à concepção de experimentalismo institucional democrá-
tico é a de que ele encerraria uma mera especulação imaginativa de um futuro 
impalpável, agravado pelo viés elitista ou antipopular da empreitada (Rodri-
guez e Santos, 2005, pp. 18-26). Nesse caso particular, os autores reclamam da 
falta de legitimação dessas propostas por movimentos sociais como, por exem-
plo, o Fórum Mundial Social. Não é difícil supor a resposta de Unger para 
problematizações dessa natureza: a redução da questão ao agente não resolve o 
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O tema da organização da sociedade civil assumiu no 
pensamento contemporâneo dois grandes referenciais. De 
um lado, há a ideia do basismo, a organização dos movi-
mentos sociais como forma de fazer frente aos grandes inte-
resses organizados e, de outro, o que alguns sociólogos cha-
mam de “capital social” – uma forma de organização volun-
tária baseada na confiança com o objetivo de estreitar os 
meios de cooperação. A crítica de Unger a ambos os tipos 
de projetos de organização social é a incapacidade que eles 
têm de perceber os limites que as formas características de 
direito reivindicado ou mobilizado por elas representam 
para seus objetivos. Eles não conseguem enxergar que o 
direito de contrato liberal é o instrumento modelador da 
desigualdade e, consequentemente, da desorganização que 
pretendem superar20.

Essa discussão é mais um exemplo da tese de Unger a 
respeito da necessidade de se superar a tentativa de encon-

problema do conteú do e de sua mensagem – ou, mais propriamente, de sua au-
sência. Na verdade, este é o antigo problema já identificado da quase completa 
falta de propostas dos que lutam pela superação da ordem capitalista. Muitos 
liberais observam de forma sarcástica que “a burguesia não esperou a revolução 
para discutir as grandes linhas do novo estado, da separação entre os poderes à 
relação entre executivo e legislativo, das liberdades civis às políticas” (Bobbio, 
1987, p. 24). 
20 Outra forma de entender o experimentalismo é observá-lo como busca perma-
nente nos materiais institucionais disponíveis de resíduos que, recombinados, 
possam resolver determinado problema para o qual a atual estrutura não tem 
resposta: “suponhamos que definamos amplamente o problema da associação, 
de forma a cobrir toda a estrutura da sociedade civil, em vez de uma definição 
estreita, conforme a tradição liberal, que inclua apenas os aspectos da vida asso-
ciativa dissociados das responsabilidades de produção. Temos aí um problema. 
Depender dos instrumentos voluntaristas do direito privado e societário é muito 
pouco. O apelo a uma estrutura de direito público para a auto-organização da 
sociedade é demais”. E conclui indo ao coração da questão: “Essa sensação de 
demais e muito pouco é mais bem ilustrada pelo exemplo de regimes alternati-
vos de direito trabalhista” (Unger, 1999, p. 176). As sociedades contemporâneas 
têm enorme dificuldade para transformar seus modelos institucionais de orga-
nização da relação entre capital e trabalho; é o caso do Brasil, que jamais refor-
mou o modelo criado por Vargas, há mais de meio século, para atender outras 
circunstâncias e desafios. 
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trar nos dispositivos institucionais herdados do debate 
dominado pelo contraste entre estado e mercado os instru-
mentos necessários à reorganização da estrutura social21. O 
esforço para organizar a parte majoritária das sociedades 
contemporâneas requer também uma reforma da relação 
da sociedade civil com o Estado no que diz respeito à provi-
são das políticas públicas. Unger define os serviços públicos 
ofertados pelo Estado, em quase todos os países, como uma 
espécie de “fordismo administrativo”, pela sua excessiva 
padronização, ao que se associa a falta de qualidade; embo-
ra não descuide que essa questão não se restringe ao estilo 
de organização como apregoam os liberais em seu jargão 
sobre gestão. Rejeita, portanto, como falta de imaginação 
institucional a ideia de que a alternativa a este “fordismo 
administrativo” seja a provisão privada desses serviços22. 

O projeto de democracia defendido por Unger exige 
uma instituição em que, se a democratização do mercado 

21 O experimentalismo de Unger tem uma premissa em relação ao tema do Esta-
do: não faz sentido reformar o Estado para em seguida decidir o que fazer com 
ele depois de reformado. As reformas do Estado ocorrem no bojo de uma dis-
cussão profunda acerca da ordem social que se quer desenhar. Nas palavras de 
um estudioso de seu pensamento: “Assim, o Estado pensado por Unger distan-
cia-se do Estado que a ciência política presentemente desenha. Não se trataria 
de estado promulgador de leis ou agente que componha conflitos qualificados 
por pretensões resistidas, a valer-se da retórica dos processualistas. O Estado, o 
que pode parecer paradoxal, seria o êmulo da remoção dos obstáculos da ação 
progressista. O Estado, na percepção de Unger, é o corretor-intermediador” 
(Godoy, 2008, p. 52). 
22 Todo o conjunto de propostas institucionais voltadas para a reorganização da 
esfera política e da organização da sociedade civil – em bases jurídicas mais am-
plas – permite compreender porque a “teoria social de Unger representa um es-
forço para teorizar a ‘experiência desordenada’. Ele investiga e incentiva formas 
de relacionamento humano prático e apaixonado que recombinem atividades 
tradicionalmente associadas a diferentes nações, classes, comunidades, e papéis 
sociais. Por meio dessa recombinação e inovação em escala mundial, ampliamos 
nosso sentido coletivo do possível. Essa sensibilidade aumentada, por sua vez, 
ajuda a dar apoio às disposições institucionais do programa de democracia com 
autonomia de Unger. Dessa maneira, o programa institucional de Unger e sua 
visão da mudança da forma como as pessoas se associam, se reforçam mutua-
mente” (Cui, 2001, p. 15). 
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e o aprofundamento da democracia falharem, ainda assim, 
a sua principal promessa – a oportunidade de engrandeci-
mento para as pessoas comuns – não terá sido traída pelo 
experimentalismo:

Uma democracia precisa educar os jovens em uma 
diversidade de pontos de vista e de julgamentos, a certa 
distância crítica do aqui e agora. Não pode se contentar 
com uma celebração da diversidade cultural ou com a 
pretensão da igualdade das culturas. Temos, de fato, de 
encontrar o poder da percepção e da inspiração onde eles 
estiverem. Contudo, não há razões para supor que elas 
estejam apenas naquelas tradições em relação às quais, 
como indivíduos, sociedades ou culturas, reconhecemos 
uma relação genealógica. Da mesma forma que, para o 
experimentalismo democrata, a diversidade que podemos 
construir no futuro é mais importante do que a diversidade 
que herdamos do passado, assim também somos capazes de 
encontrar genealogias, em vez de apenas herdá-las (Unger, 
1999, p. 184).

Concluo com uma observação a respeito da relação 
entre a especificidade e a universalidade desse conjunto 
de propostas institucionais. A questão que se coloca é se 
essas ideias são para o mundo ou se apenas dizem respei-
to a uma realidade circunscrita. A posição mais cômoda 
e modesta, adotada pela maioria das reflexões de muitos 
progressistas contemporâneos, é a afirmação de que a 
ortodoxia dominante hoje é universal, mas as alternati-
vas devem ser locais. Essas alternativas locais seriam com-
postas por uma combinação de elementos da ortodoxia 
universal e de adaptações locais. Unger rejeita comple-
tamente essa visão, entre outros motivos, porque enten-
de que uma ortodoxia universal só pode ser combatida 
com eficácia por uma alternativa também universalizante 
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como foram, nos últimos dois séculos, o liberalismo e o 
socialismo (Unger, 1999). 

Essa perspectiva parte de uma interpretação acerca da 
natureza analógica dos problemas enfrentados pelas socie-
dades contemporâneas, sejam as mais desenvolvidas ou as 
que estão em desenvolvimento. O núcleo central de seus 
desafios é similar, embora as realidades possam ostentar 
distinções muitas vezes significativas. Por isso, para Unger, 
essas ideias têm uma dupla justificativa: de um lado, os 
problemas de uma sociedade como a brasileira a que esse 
conjunto de inovações institucionais responde seria ape-
nas uma manifestação brasileira de problemas universais 
e, de outro lado, elas se apresentam como um imperativo 
da necessidade de romper a camisa de força de institui-
ções que amarram um país com as características do Bra-
sil. Portanto, a construção de um caminho para o mundo 
pode se ajustar a uma variação desse caminho geral. Assim 
há uma dialética entre realizar essas inovações num país 
como o Brasil e ajudar a construir a semente de uma alter-
nativa universal. 

carlos sávio teixeira
é doutor em ciência política pela FFLCH/USP e professor 
da UFF.
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o conceito de hegemoniA: de grAmsci  
A lAclAu e mouffe

Ana Rodrigues Cavalcanti Alves

A noção de hegemonia foi criada no seio da tradição mar-
xista para pensar as diversas configurações sociais que se 
apresentavam em distintos pontos no tempo e no espaço. 
Apesar de ter suas origens na social-democracia russa e em 
Lênin, é Gramsci que apresenta uma noção de hegemonia 
mais elaborada e adequada para pensar as relações sociais, 
sem cair no materialismo vulgar e no idealismo encontra-
dos na tradição. A noção de hegemonia propõe uma nova 
relação entre estrutura e superestrutura e tenta se distanciar 
da determinação da primeira sobre a segunda, mostrando 
a centralidade das superestruturas na análise das socieda-
des avançadas. Nesse contexto, a sociedade civil adquire um 
papel central, bem como a ideologia, que aparece como 
constitutiva das relações sociais. Deste modo, uma possível 
tomada do poder e construção de um novo bloco histórico 
passa pela consideração da centralidade dessas categorias 
que, até então, eram ignoradas. 

Entretanto, nas últimas décadas surgiu uma nova abor-
dagem da hegemonia que tem como objetivo expandir a 
noção gramsciana para pensar a configuração social do 
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capitalismo tardio e observar como se desenvolvem as dispu-
tas hegemônicas nesse novo espaço social. Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe, em Hegemonia e estratégia socialista, aponta-
ram os limites e ambiguidades da noção de hegemonia em 
Gramsci e formularam um novo conceito a partir da junção 
da lógica política gramsciana e um conjunto de categorias 
do pós-estruturalismo. Desse modo, o presente trabalho tem 
como objetivo central discutir o conceito de hegemonia em 
Gramsci e em Laclau e Mouffe, apresentando as semelhan-
ças e diferenças das duas perspectivas.

De acordo com Anderson (1989), Gramsci está situado 
no momento de transição entre a primeira geração do mar-
xismo e o marxismo ocidental1. O problema central que 
perpassa a tradição do marxismo ocidental é a tentativa de 
responder por que a revolução proletária não aconteceu no 
Ocidente e quais as condições que favoreceram a eclosão 
de uma revolução na Rússia. Gramsci aponta as diferenças 
estruturais nas formações sociais do Oriente e do Ocidente 
e a necessidade de adotar estratégias políticas distintas das 
que foram adotadas na Rússia, já que o capitalismo avan-
çado nos países ocidentais possibilitou também o fortaleci-
mento das superestruturas (Coutinho, 1992). A partir destas 
reflexões, Gramsci elabora sua noção de hegemonia, sen-
do considerado o teórico marxista que mais insistiu nessa 
questão e que deu uma grande contribuição ao marxismo 
(Gruppi, 1978; Macciochi, 1976). 

A maior dificuldade de conquista do poder nas socie-
dades capitalistas avançadas já havia sido observada por 
Lênin e, muito embora ele nunca tenha falado diretamen-

1 Esta segunda geração do marxismo é caracterizada principalmente pelo seu dis-
tanciamento do proletariado e por uma postura mais acadêmica e próxima da 
universidade. É importante enfatizar que Gramsci teve um afastamento forçado da 
vida política, já que foi preso pelo governo Mussolini em 1926 devido à sua ativi-
dade política como um dos fundadores e dirigente máximo do Partido Comunista 
Italiano, bem como à sua oposição aberta ao fascismo.
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te sobre hegemonia, Gramsci atribui a ele a origem deste 
conceito e tem grande influência em seu pensamento e 
em sua ação política (Coutinho, 1992). Segundo Luciano 
Gruppi (1978, p. 1), “o ponto de contato mais constante 
e mais enraizado de Gramsci com Lênin seria o conceito 
de hegemonia”. 

Hugues Portelli (1977, p. 63) cita um artigo de Lucia-
no Gruppi, “Lenin e il concetto di egemonia”, que chama 
a atenção para os pontos de aproximação do conceito de 
hegemonia em Gramsci e Lênin, como a sua base de classe, 
a sua organização intelectual, a necessidade de ampliar a 
base social da classe fundamental e a análise da correlação 
de forças na disputa pela hegemonia. No entanto, Portelli 
aponta diferenças fundamentais nas noções de hegemonia 
destes autores. Enquanto Lênin se refere apenas à ditatu-
ra do proletariado ao falar de hegemonia, enfatizando seu 
caráter coercitivo, Gramsci destaca a importância de formar 
uma classe dirigente que se mantenha pelo consentimen-
to das massas e não apenas pela força coercitiva. Ademais, 
Gramsci sublinha a importância da direção cultural e ideo-
lógica, o que é considerado por Portelli como o maior pon-
to de ruptura entre os dois autores; afinal, Lênin insiste no 
caráter puramente político da hegemonia. Nas palavras de 
Portelli (1977, p. 65), 

o problema essencial para ele [Lênin] é a derrubada, pela 
violência, do aparelho de Estado: a sociedade política é o 
objetivo e, para atingi-lo, uma prévia hegemonia política é 
necessária: hegemonia política porque a sociedade política é 
mais importante, em suas preocupações estratégicas, do que 
a civil […] Gramsci, ao contrário, situa o terreno essencial 
da luta contra a classe dirigente na sociedade civil: o grupo 
que a controla é hegemônico e a conquista da sociedade 
política coroa essa hegemonia, estendendo-a ao conjunto 
do Estado (sociedade civil mais sociedade política). A 
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hegemonia gramscista é a primazia da sociedade civil sobre 
a sociedade política. 

Apesar dessa diferença fundamental, Gramsci tenta 
dar continuidade à noção de hegemonia leninista a partir 
do princípio teórico-prático que, segundo ele, foi a gran-
de contribuição de Lênin à filosofia da práxis, na medida 
em que fez progredir a doutrina e a prática política. Deste 
modo, a consolidação de um aparato hegemônico remete à 
necessidade de unificação entre teoria e prática, à formula-
ção de uma nova concepção do mundo. 

Gramsci afirma que é muito comum um determinado 
grupo social, que está numa situação de subordinação com 
relação a outro grupo, adotar a concepção do mundo deste, 
mesmo que ela esteja em contradição com a sua atividade 
prática. Ademais, ele ressalta que esta concepção do mundo 
imposta mecanicamente pelo ambiente exterior é desprovi-
da de consciência crítica e coerência, é desagregada e oca-
sional. Dessa adoção acrítica de uma concepção do mundo 
de outro grupo social, resulta um contraste entre o pensar 
e o agir e a coexistência de duas concepções do mundo, 
que se manifestam nas palavras e na ação efetiva. Gramsci 
(1978a, p. 15) conclui, portanto, que “não se pode destacar 
a filosofia da política; ao contrário, pode-se demonstrar que 
a escolha e a crítica de uma concepção de mundo são, tam-
bém elas, fatos políticos”. 

Ele afirma que o problema de toda concepção do mun-
do que se transformou em um movimento cultural, produ-
zindo uma atividade prática, é justamente conservar a uni-
dade ideológica de todo bloco social. A Igreja Católica, por 
exemplo, sempre lutou pela unidade doutrinal de toda a 
“massa religiosa” para que, em seu seio, os estratos intelec-
tuais não se destacassem dos “homens simples” e não se for-
massem duas religiões. Neste sentido, um movimento filo-
sófico que pretenda ter alguma solidez cultural deve evitar 
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essa separação entre os intelectuais e a massa. Este princípio 
de unidade é semelhante ao que deve existir entre teoria e 
prática: os intelectuais devem participar da vida prática do 
grupo social que representam e do qual fazem parte, tor-
nando coerentes os problemas levantados pelo grupo em 
sua atividade prática e formando um bloco social e cultural, 
constituindo o que Gramsci chama de intelectual orgânico 
(1978a, p. 16). Entretanto, 

diferentemente da posição católica, a posição da filosofia 
da práxis não busca manter os “simplórios” na sua filosofia 
primitiva do senso comum, mas busca conduzi-los a uma 
concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do 
contato entre os intelectuais e os “simplórios” não é para 
limitar a atividade científica e para manter a unidade no 
nível inferior das massas, mas justamente para forjar um 
bloco intelectual-moral, que torne politicamente possível 
um progresso intelectual de massa e não apenas de 
pequenos grupos intelectuais (Gramsci, 1978a, p. 18).

Para Gramsci, a consciência crítica é obtida através de 
uma disputa de hegemonias contrastantes, primeiro no 
campo da ética, depois no âmbito político, culminando, 
finalmente, numa elaboração superior de uma concepção 
do real. Por isso, ele enfatiza a necessidade de se conceber 
o desenvolvimento político do conceito de hegemonia não 
apenas como progresso político-prático, mas também 

um grande progresso filosófico, já que implica e supõe 
necessariamente uma unidade intelectual e uma ética 
adequadas a uma concepção do real que superou o senso 
comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites 
ainda restritos (Gramsci, 1978a, p. 21). 

Em outra passagem afirma que 
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a realização de um aparato hegemônico, enquanto cria 
um novo terreno ideológico, determina uma reforma das 
consciências e dos métodos de conhecimento, é um fato de 
conhecimento, um fato filosófico (Gramsci, 1978a, p. 52). 

Assim como Lênin, Gramsci acredita que a classe operá-
ria não chega a essa consciência crítica de maneira espon-
tânea, não se torna independente “por si” sem se organi-
zar; esta organização deve partir “de fora” e remete dire-
tamente à questão política dos intelectuais, na medida em 
que, para Gramsci, não existe organização sem intelectu-
ais. Estes representam o elemento de ligação teórico-práti-
ca, o nexo que liga a estrutura à superestrutura. A impor-
tância de uma orientação externa ao grupo social se deve 
à necessidade de que a nova concepção do mundo não se 
limite à relação imediata operário-patrão, mas que possa 
abranger as relações de todas as classes sociais entre si e 
suas relações com o Estado; que proporcione uma visão 
global da sociedade e não a experiência imediata do pro-
letariado (Gruppi, 1978, p. 36).

Nesse contexto, Gramsci (1978c) ressalta a importância 
do partido político no mundo moderno, pois, segundo ele, 
no partido, os elementos de um grupo social econômico 
superam o momento do seu desenvolvimento histórico e 
se tornam agentes de atividades gerais, de caráter nacional 
e internacional. O partido político é visto por ele como o 
moderno príncipe de Maquiavel, responsável pela forma-
ção de uma vontade coletiva. No entanto, diferentemente 
do que propôs Maquiavel, o príncipe do mundo moderno 
não pode ser um indivíduo concreto, mas um elemento 
complexo da sociedade que manifeste a concretização de 
uma vontade coletiva reconhecida e fundamentada parcial-
mente na ação. Segundo Gramsci, este organismo comple-
xo já é determinado pelo desenvolvimento histórico e é o 
partido político; “a primeira célula na qual se aglomeram 
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germes de vontade coletiva que tendem a se tornar univer-
sais e totais” (Gramsci, 1978b, p. 6).

As razões dos sucessivos fracassos na tentativa de for-
mação de uma vontade coletiva nacional-popular se devem 
à predominância de uma postura econômico-corporativista 
por parte de determinados grupos sociais, o que impede 
a ampliação da sua base social (Gramsci, 1978b). Lênin já 
havia mostrado que a tarefa básica do partido operário era 
justamente contribuir para a superação de uma consciência 
sindicalista na classe operária e fornecer os elementos teóri-
cos para que essa consciência se elevasse ao nível da totalida-
de (Coutinho, 1992, pp. 103-104). Gramsci segue, mais uma 
vez, a linha leninista e define como condições necessárias 
ao surgimento de uma vontade coletiva nacional-popular 
não apenas a existência de grupos urbanos desenvolvidos 
no campo industrial que alcançaram certo nível de cultura 
histórico-política, mas também a adesão das massas campo-
nesas e sua participação na vida política. Nesse sentido, o 
moderno príncipe tem como função não apenas criar uma 
vontade proletária, mas uma vontade coletiva nacional-po-
pular, e também organizar uma reforma intelectual e moral 
que possibilite, assim, a superação dos princípios corporati-
vos (Gramsci, 1978b, pp. 7-9).

Ademais, Gramsci afirma que o partido político é a for-
ma mais adequada de aperfeiçoar os dirigentes e a sua capa-
cidade de direção. Muito embora cada partido político seja 
expressão de um único grupo social, em determinadas con-
dições ele deve exercer uma função de equilíbrio entre os 
interesses do seu grupo e de outros grupos sociais, amplian-
do a sua base social e fazendo com que o seu desenvolvi-
mento se processe com o consentimento e o apoio dos gru-
pos aliados, e até mesmo de grupos antagônicos (Gramsci, 
1978b, p. 22).

A ampliação da base social da classe fundamental, atra-
vés de um sistema de alianças e a conquista de outros gru-
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pos pelo consenso, constitui aspectos fundamentais para o 
estabelecimento de um aparato hegemônico. Desse modo, 
Gramsci aponta que a questão da hegemonia não deve ser 
entendida como uma questão de subordinação ao grupo 
hegemônico; pelo contrário, ela pressupõe que se leve em 
conta os interesses dos grupos sobre os quais a hegemonia 
será exercida, que estabeleça uma relação de compromis-
so e que faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa. 
Entretanto, ele aponta que esses sacrifícios nunca envolvem 
os aspectos essenciais do grupo hegemônico, pois se a hege-
monia é ético-política, ela é também econômica (Gramsci, 
1978b, p. 33). 

Outro ponto importante na discussão sobre o estabele-
cimento de um aparato hegemônico é que 

o recurso às armas e à coerção é pura hipótese de método 
e a única possibilidade concreta é o compromisso já que a 
força pode ser empregada contra os inimigos, não contra 
uma parte de si mesmo que se quer assimilar rapidamente 
e do qual se requer o entusiasmo e a boa vontade (Gramsci, 
1978b, p. 33). 

Portelli (1977) observa, no entanto, que a hegemonia 
não é exercida sobre toda a sociedade, mas somente sobre 
as classes aliadas, e para conter as classes opositoras a classe 
dirigente usa da força. É por isso que se pode falar de uma 
classe dirigente e dominante ao mesmo tempo. Nas palavras 
de Gramsci (2002, pp. 62-63),

a supremacia de um grupo se manifesta de dois modos, 
como “domínio” e como “direção intelectual e moral”. 
Um grupo social domina os grupos adversários, que visa a 
“liquidar” ou a submeter inclusive com a força armada, 
e dirige os grupos afins e aliados. Um grupo social pode e, 
aliás, deve ser dirigente já antes de conquistar o poder 
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governamental (esta é uma das condições fundamentais 
inclusive para a própria conquista do poder); depois, 
quando exerce o poder e mesmo se o mantém fortemente 
nas mãos, torna-se dominante, mas deve continuar a ser 
também [dirigente].

Portelli (1977, p. 69) aponta que o aspecto essencial 
da hegemonia é justamente a criação de um bloco ideo-
lógico que permite à classe dirigente manter o monopó-
lio intelectual, através da atração das demais camadas de 
intelectuais. Ele ressalta, no entanto, que esse monopólio 
ideológico garante não apenas que a classe fundamen-
tal exerça sua função dirigente, mas também sua função 
dominante, como no caso do “transformismo”, o qual 
seria a absorção dos intelectuais dos grupos inimigos e a 
decapitação da sua direção política e ideológica. Gramsci 
(2002) exemplifica o processo de transformismo ao falar 
do Risorgimento na Itália, que ele percebe como uma 
“revolução passiva”. Segundo ele, o Partido de Ação não 
conseguiu imprimir ao movimento do Risorgimento um 
caráter popular, porque foi atraído e influenciado pelo 
partido dos moderados. 

Nesse sentido, se as classes subalternas pretendem criar 
um novo bloco histórico, devem desenvolver seu próprio 
aparato hegemônico, com uma direção política e ideológi-
ca própria. Portanto, o primeiro passo seria romper com o 
sistema hegemônico da classe dirigente e a ideologia domi-
nante (Portelli, 1977). Além disso, o novo grupo social em 
emergência deve formar sua própria camada de intelec-
tuais, que está ligada à vida prática do grupo, e por isso, 
pode fornecer uma concepção do mundo coerente com 
essa prática e dar clareza da função histórica desse grupo 
– seus intelectuais orgânicos. Gramsci (1978c) aponta que 
todo grupo social que se desenvolve no sentido do domínio 
deve tentar assimilar os intelectuais tradicionais, os repre-
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sentantes da estrutura econômica anterior e elaboradores 
do sistema hegemônico da classe dominante.

A importância de se combater a classe dirigente, primei-
ramente, no campo ideológico, decorre da percepção de 
Gramsci da centralidade que a sociedade civil assumiu nos 
Estados avançados. Na sua análise sobre as formações econô-
mico-sociais do Oriente e do Ocidente, Gramsci percebe que 
a sociedade civil se mostra pouco estruturada no primeiro 
caso e com uma estrutura muito poderosa no segundo. Desse 
modo, a estratégia utilizada pelos bolcheviques na tomada 
do poder na Rússia, marcada pela predominância da coer-
ção, por uma “guerra de movimento”, não poderia ocorrer 
no Ocidente. Portanto, as batalhas no Ocidente devem ser 
travadas no âmbito da sociedade civil, numa “guerra de posi-
ção” em que se visa à conquista 

de posições e de espaços, da direção político-ideológica e 
do consenso dos setores majoritários da população, como 
condição para o acesso ao poder de Estado e para a sua 
posterior conservação (Coutinho, 1992, p. 89). 

Essa relação equilibrada que se observa no Ocidente 
entre Estado e sociedade civil impossibilita a superestima-
ção do papel das catástrofes econômicas imediatas no pro-
cesso de desagregação do bloco dominante e uma estraté-
gia baseada na guerra de movimento (Coutinho, 1992, p. 
92). Neste sentido, a criação de um novo bloco histórico, 
por parte das classes subalternas, pressupõe não apenas 
a criação de um novo sistema hegemônico, mas também 
uma crise de hegemonia da classe dirigente, que pode 
ocorrer quando esta classe falha em algum empreendi-
mento ou quando amplas massas saem da passividade e se 
inserem na vida política, apresentando certa organização e 
uma série de reivindicações, ainda que em condições limi-
tadas (Gramsci, 1978b, p. 55). 
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Na crise de hegemonia, a classe dominante perde a 
direção das classes subordinadas, já que estas rompem com 
os intelectuais que as representam; é o caso dos intelectuais 
que controlam a sociedade civil e, mais particularmente, os 
partidos políticos tradicionais (Portelli, 1977, p. 104). Nas 
palavras de Gramsci (1978b, p. 54), 

num determinado momento da sua vida histórica, os grupos 
sociais se afastam dos seus partidos tradicionais, isto é, os 
partidos tradicionais com alguma forma de organização, 
com determinados homens que o constituem, representam 
e dirigem, não são mais reconhecidos como expressão 
própria da sua classe ou fração de classe.

Gramsci aponta, no entanto, que mesmo em meio a 
uma crise de autoridade, a classe dirigente ainda apresen-
ta vantagens com relação às classes subalternas, na medi-
da em que possui um pessoal numeroso e preparado que 
pode mudar seu programa e retomar o controle com maior 
rapidez do que a classe subalterna (Gramsci, 1978b, p. 55). 
Ademais, Portelli (1977, p. 109) observa que a crise de hege-
monia afeta essencialmente a sociedade civil e a classe diri-
gente torna-se classe dominante conservando o controle da 
sociedade política, ou seja, do aparelho de Estado e da coer-
ção. Portanto, depois de elaborada a direção ideológica do 
novo bloco histórico, as classes subordinadas devem organi-
zar uma direção político-militar contra o sistema hegemôni-
co da classe dominante.

De acordo com Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2004), 
a teorização do conceito de hegemonia no pensamento de 
Gramsci constitui umas das tentativas mais elaboradas de 
responder à chamada “crise do marxismo”. Segundo eles, 
essa crise tem suas origens na Segunda Internacional e 
resulta das crescentes dificuldades de adequar as categorias 
teóricas do marxismo às transformações da sociedade capi-
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talista, caracterizadas pela fragmentação das classes sociais 
e pela contingência e opacidade do social. Essa nova confi-
guração social contrastava com as premissas de Marx acerca 
da crescente proletarização e polarização das classes sociais, 
além da sua consideração da unidade e universalidade da 
classe operária, destinada a fundar uma sociedade socialista 
através da revolução. A teoria marxista, ao invés de sistema-
tizar as tendências históricas observáveis, tenta interromper 
as tendências fragmentadoras do capitalismo e garantir o 
que seria o “curso natural da história”. Essa separação entre 
teoria e prática no interior da corrente marxista é sintoma 
da crise (Burity, 1997).

Nesse contexto, as principais respostas à crise do mar-
xismo surgem na ortodoxia, no revisionismo de Bernstein 
e no sindicalismo revolucionário de Sorel. A resposta do 
marxismo ortodoxo consistiu, de um modo geral, na afir-
mação do caráter transitório das tendências observadas no 
capitalismo, uma vez que as suas premissas teóricas seriam 
garantidas, no futuro, pelo movimento evolutivo da econo-
mia, encarregada de superar a dispersão e a fragmentação 
(Laclau e Mouffe, 2004). 

É possível afirmar que o revisionismo de Bernstein dá 
um passo à frente, na medida em que defende que a uni-
dade de classe só pode ser garantida através de uma inter-
venção política autônoma, garantindo, dessa forma, a auto-
nomia do político em relação à infraestrutura2. Contudo, 
os autores ressaltam que o revisionismo também apresenta 
limitações teóricas, uma vez que, ao afirmar que a unidade 
se constrói autonomamente no nível político, não explica 
como essa unidade política conduz necessariamente a uma 
identidade de classe. Segundo eles, a política não pode 

2 Para Laclau e Mouffe (2004, p. 62), o que permitiu a mudança de estratégia de 
Bernstein em favor da articulação política foi sua compreensão de que nem a evolu-
ção da economia conduzia à protelarização e à polarização crescente e de que não 
se podia esperar a transição para o socialismo após uma crise econômica.
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assegurar o caráter classista dos sujeitos unitários (Laclau e 
Mouffe, 2004).

O sindicalismo revolucionário, por sua vez, encontra-se 
à frente das outras teorizações por ter dado mais importân-
cia à contingência, ao rejeitar o evolucionismo e ao substi-
tuir a totalidade social pela ideia de mélange; ele concebe 
as classes sociais como polos de agregação de forças, em 
contraste direto com a ideia estrutural da classe. Ademais, 
a unidade das forças em luta é vista como de natureza ima-
ginária. No entanto, sua reconstituição mítica do sujeito 
também remete a um caráter classista (Burity, 1997). A res-
peito de todas essas respostas, Joanildo Burity (1997, p. 11) 
afirma que 

em todas estas alternativas, a despeito de suas claras 
diferenças, permanece o mesmo dilema: a insuficiência 
da infraestrutura como garantia da unidade de classe no 
presente não é superada pela política, a qual, se é capaz de 
construir a unidade no presente, não pode garantir que 
esta unidade venha a ter um caráter de classe. Em todas 
elas permanece um elemento dualista que só consegue dar 
conta da relação entre necessidade e contingência como 
limitação de uma pela outra, numa relação de fronteiras. Só 
que os dois polos não estão no mesmo nível: a determinação 
(ao estabelecer sua especificidade – enquanto determinação 
pelo econômico – como necessária) é que define os limites 
da indeterminação, tornando-a um mero suplemento.

Joanildo Burity (1997, p. 8) ressalta ainda que, apesar 
das limitações de todas essas tentativas de respostas à crise 
do marxismo, elas se destacam pela crescente sensibilidade 
para com a contingência do processo histórico e político 
e porque seus discursos desconstroem o marxismo pouco 
a pouco. Nesse contexto, o conceito de hegemonia surge 
para preencher o vazio deixado pela categoria marxista de 
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necessidade histórica e responder às situações concretas 
de contingência. 

A noção de hegemonia surge na social-democracia 
russa para descrever as limitações da burguesia, insuficien-
temente desenvolvida, em exercer suas próprias tarefas, o 
que obrigou a classe operária a sair de si mesma e assumir 
tarefas que não lhe eram próprias. O problema central era 
o de saber como dotar de um máximo de eficácia política 
as lutas operárias, num contexto histórico de contingência. 
Laclau e Mouffe (2004, p. 80) apontam que, na perspec-
tiva da social-democracia russa, o conceito de hegemonia 
corresponde a uma relação anômala, uma vez que há uma 
separação entre a natureza de classe de uma tarefa e o agen-
te histórico que a executa. Desse modo, surge a oposição 
entre um interior necessário, que corresponde ao desenvolvi-
mento normal na execução de uma tarefa de classe, e um 
exterior contingente, em que uma classe assume tarefas que 
não são suas. Entretanto, os autores destacam que, enquan-
to a noção de hegemonia assumiu um caráter positivo na 
social-democracia russa, já que proporcionou a tomada do 
poder político pelo proletariado, nas demais teorizações 
posteriores a hegemonia assume uma conotação negativa.

A concepção da exterioridade do vínculo hegemônico 
também está presente em Lênin, para quem a hegemonia 
é vista como direção política fundada numa aliança de clas-
ses. Essa aliança, contudo, não conduz à transformação das 
identidades de classe a partir da incorporação das reivindi-
cações de outros grupos. Ao invés disso, as relações entre 
vanguarda e massa têm um caráter puramente externo e 
manipulatório e há uma clara separação entre setores diri-
gentes e dirigidos, marcada por uma prática política cres-
centemente autoritária. É possível perceber que Lênin 
reproduz a distinção entre tarefa normal e classe hegemôni-
ca observada na social-democracia russa (Laclau e Mouffe, 
2004, pp. 86-88).
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De acordo com Laclau e Mouffe (2004, pp. 100-102), 
a concepção de hegemonia de Gramsci representou um 
verdadeiro divisor de águas no pensamento marxista, na 
medida em que amplia o terreno atribuído à recomposição 
política e à hegemonia para além da aliança de classes, afir-
mando a necessidade de uma liderança intelectual e moral 
que permita aos grupos sociais se distanciarem de uma 
postura corporativista e se unirem aos interesses de outros 
grupos. Essa liderança intelectual e moral pressupõe o com-
partilhamento de ideias e valores por vários grupos sociais e 
é a base da formação de uma vontade coletiva que, através 
da ideologia, passa a ser o cimento orgânico unificador do 
bloco histórico. 

Segundo os autores, a concepção gramsciana de lide-
rança intelectual e moral permite pensar que certas posi-
ções de sujeito cortam transversalmente vários setores de 
classe3. Ademais, os conceitos de Gramsci representam um 
deslocamento em relação ao pensamento leninista que per-
mite dar visibilidade e teorizar a especificidade relacional 
do vínculo hegemônico, até então escamoteada. A concei-
tuação de uma série de novas relações sociais é possibilita-
da pela introdução da concepção gramsciana de ideologia, 
que assinala o terreno preciso de sua constituição (Laclau 
e Mouffe, 2004, p. 101). Laclau e Mouffe percebem a teoria 
da ideologia de Gramsci como uma ruptura em relação à 
concepção negativa de ideologia e ao modelo determinista 
da ideologia pautado na base-superestrutura em favor de 
uma concepção material da mesma (Barret, 1996, p. 246). A 
ideologia é definida pelos autores como 

3 A noção de posições de sujeito no interior de uma estrutura discursiva se con-
trapõe diretamente ao privilégio das classes sociais e à garantia de sua unidade de-
vido aos interesses comuns determinados pela posição nas relações de produção. 
Nesse sentido, toda posição de sujeito é uma posição discursiva, que participa do 
caráter aberto do discurso e que não fixa totalmente essas posições em um sistema 
fechado de diferenças (Laclau e Mouffe, 2004, p. 156).
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um todo orgânico e relacional, encarnado em aparatos 
e instituições, que solda em torno a certos princípios 
articulatórios básicos a unidade de um bloco histórico 
(Laclau e Mouffe, 2004, p. 101).

Outro deslocamento possibilitado por Gramsci corres-
ponde à ruptura com a problemática reducionista da ideo-
logia, uma vez que nem os sujeitos políticos são percebidos 
como classes, nem os elementos ideológicos articulados pela 
classe hegemônica têm uma pertinência de classe necessá-
ria. Os sujeitos políticos correspondem às vontades coleti-
vas, resultantes de articulações políticas e ideológicas das 
forças históricas dispersas e fragmentadas. Também a noção 
de contingência aparece mais ampliada em Gramsci, já que 
os elementos sociais perdem a conexão com o paradigma 
etapista e o seu sentido depende das articulações hegemôni-
cas, que não estão garantidas por nenhuma lei histórica; “os 
distintos elementos e as tarefas carecem de toda identidade 
à margem de sua relação com as forças que os hegemoniza” 
(Laclau e Mouffe, 2004, pp. 101-103). 

Apesar de seu avanço em relação aos outros discursos 
marxistas, Gramsci não supera totalmente o dualismo do 
marxismo clássico, pois sustenta dois princípios que não 
estão sujeitos à luta hegemônica porque se formam na 
infraestrutura econômica e esta esfera não está sujeita à 
lógica da hegemonia. Esses princípios correspondem à uni-
cidade do princípio unificante e seu caráter necessário de 
classe. Disto decorre que a hegemonia de classe não resulta 
inteiramente da luta política, mas pressupõe, em última ins-
tância, um fundamento ontológico. Essa ambiguidade pode 
ser percebida claramente nos conceitos de Gramsci como o 
de guerra de posição, que se constitui, por um lado, como 
um avanço em relação ao marxismo clássico, na medida em 
que a identidade não aparece fixada desde o começo e se 
constitui no processo, por outro, afirma que o núcleo de 
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classe da nova hegemonia se mantém durante todo o pro-
cesso (Laclau e Mouffe, 2004, pp.103-105).

Deste modo, Laclau e Mouffe (2004, pp. 22-23) apon-
tam que o pensamento de Gramsci constitui apenas um 
momento transicional na desconstrução do paradigma polí-
tico essencialista do marxismo clássico e que é necessário ir 
além do seu pensamento, em direção à desconstrução da 
própria noção de classe social, fundamental à compreensão 
das sociedades contemporâneas. Em Hegemonia e estratégia 
socialista, o objetivo teórico dos autores é justamente preen-
cher as lacunas deixadas pelo marxismo clássico, a partir 
de uma reflexão que tem como ponto de partida o arca-
bouço conceitual elaborado por Gramsci, especialmente a 
sua teorização sobre hegemonia. Eles tentam ligar a lógica 
político-interpretativa de Gramsci à crítica filosófica radical, 
ancorando-se, para tanto, nas reflexões da corrente pós-es-
truturalista, principalmente na teoria lacaniana e no des-
construcionismo de Derrida. 

Eles são considerados pós-marxistas, uma vez que 
fazem uma releitura da tradição marxista e questionam a 
adequação das suas principais categorias à sociedade con-
temporânea, desconstruindo algumas de suas categorias 
centrais. Entretanto, afirmam que só concordam com essa 
denominação se ela for entendida como processo de rea-
propriação de uma tradição intelectual. Enfatizam ainda 
que o desenvolvimento desta tarefa não pode ser consi-
derado como uma história interna do marxismo, pois 
sua importância está no fato de que problemas cruciais à 
compreensão da sociedade contemporânea – tais como 
a emergência de novos antagonismos sociais – não estão 
incluídos no discurso marxista e são fundamentais à pos-
tulação de novos pontos de partida para a análise social 
(Laclau e Mouffe, 2004, p. 10). 

Segundo Joanildo Burity (1997), o pós-marxismo consis-
te num acerto de contas com o legado marxista no sentido 
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de se contrapor ao seu objetivismo, essencialismo e deter-
minismo e, mais ainda, demonstrar que o progressivo aban-
dono destas categorias tem uma história interna no marxis-
mo, que pode ser percebida na evolução de conceitos como 
o de hegemonia. Desse modo, o novo enfoque se funda no 
privilégio do momento da articulação política e tem como 
categoria central dessa análise política o conceito de hege-
monia (Laclau e Mouffe, 2004, p. 10). 

Laclau e Mouffe (2004, pp. 10-12) afirmam que nessa 
transição para o pós-marxismo se faz necessário assumir 
uma perspectiva ontológica distinta, na qual rejeitam o 
modelo da sociedade como totalidade que determina todo 
tipo de arranjo estrutural através de suas leis internas. Em 
contraposição, consideram a abertura do social como cons-
titutiva; como 

“essência negativa” do existente […] não existe um espaço 
suturado que possamos conceber como uma “sociedade”, 
já que o social careceria de essência (Laclau e Mouffe, 
2004, p. 132). 

Ademais, o caráter aberto e incompleto do social é 
precondição de toda prática hegemônica e, consequente-
mente, nenhuma lógica hegemônica consegue dar conta da 
totalidade do social, pois neste caso se produziria uma nova 
sutura e o próprio conceito de hegemonia se autoelimina-
ria (Laclau e Mouffe, 2004, p. 186). 

Nesse sentido, a indecibilidade estrutural é condição de 
possibilidade da hegemonia. Sem indecibilidade e contin-
gência não é possível pensar as rearticulações hegemônicas 
contingentes e a política como atividade autônoma. Assim 
é que a hegemonia é vista como a tomada de decisão em 
bases indecidíveis. Burity (1997, p. 17) ressalta que a inde-
cibilidade não impede a tomada de decisão, mas define a 
ausência de uma lei imanente ou necessidade lógica. 
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A noção althusseriana de sobredeterminação tam-
bém assume um importante papel na constituição do ter-
reno em que se constrói um conceito adequado de arti-
culação. A sobredeterminação se constitui no campo do 
simbólico e carece de toda significação fora dele. Quan-
do Althusser afirma que não há nada no social que não 
esteja sobredeterminado significa que o social se constitui 
como ordem simbólica. O caráter sobredeterminado das 
relações sociais aponta que elas carecem de uma literali-
dade última e que não se podem fixar um sentido literal 
último. Deste modo, 

a sociedade e os agentes sociais careceriam de essência e 
suas regularidades consistiriam tão só nas formas relativas 
e precárias de fixação que têm acompanhado a instauração 
de uma certa ordem (Laclau e Mouffe, 2004, p. 134). 

Althusser desenvolveu este conceito com o intuito de 
romper com o essencialismo ortodoxo a partir da críti-
ca de todo tipo de fixação e do caráter aberto e incompleto 
de toda identidade. Muito embora não tenha consegui-
do romper totalmente com o marxismo, já que remete 
à determinação pela economia em última instância, ele 
proporciona o arcabouço teórico para pensar a identi-
dade como relacional (Laclau e Mouffe, 2004, p. 142). 
A identidade de um termo não está dada nele mesmo, 
mas depende da relação que ele estabelece com outros 
termos num sistema de diferenças. Além disso, toda iden-
tidade é considerada instável e historicamente situada, na 
medida em que estruturas discursivas, inassimiláveis ou 
antagônicas, impedem o fechamento de uma totalidade. 
Neste sentido, a objetividade de qualquer tipo de sutura 
ou fechamento pode ser questionada, “dada a negativida-
de inerente ao ‘exterior constitutivo’ de toda identidade” 
(Burity, 1997, p. 10).
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Depois de apresentar o caráter relacional de toda iden-
tidade, Laclau e Mouffe (2004, pp. 142-143) definem a arti-
culação como 

toda prática que estabelece uma relação tal entre 
elementos que a identidade destes resulta modificada 
como resultado desta prática. A totalidade 
estruturada resultante da prática articulatória a 
chamaremos de discurso. 

A categoria discurso tem por intuito ressaltar que toda 
configuração social é significativa e que o sentido de um 
dado evento social não está dado de antemão, não lhe é ine-
rente, só aparece num sistema de relações. Esse sistema de 
relações que dá sentido ao objeto seria o discurso (Burity, 
1997, pp. 7-8). 

Laclau e Mouffe (2004) ressaltam que, apesar de atri-
buírem à sua concepção de formação discursiva um tipo 
de coerência interna muito próxima à da elaborada por 
Foucault – de regularidade na dispersão – distanciam-se 
deste último na distinção que ele faz entre práticas discur-
sivas e extradiscursivas. Para eles, todo objeto se constitui 
como objeto do discurso e nenhum objeto se dá à margem 
de toda superfície discursiva de emergência. Nas palavras 
de Burity (1997, p. 7), 

ambas as dimensões, palavras e ações, fazem parte de uma 
configuração mais ampla que lhes dá sentido e estabelece 
as relações entre elas – um jogo de linguagem no sentido 
wittgensteiniano, um discurso.

Apesar da impossibilidade de fixação de um sentido, 
o social só existe como esforço de produzir este objeto 
impossível através de fixações parciais de sentido, pois 
sem isso não há possibilidade de um fluxo de diferenças 

10095-LN80_meio_af6.indd   90 9/29/10   2:40:55 PM



91

Ana Rodrigues Cavalcanti Alves

Lua Nova, São Paulo, 80: 71-96, 2010

nem mesmo como diferir ou subverter um sentido. Desse 
modo, o discurso se constitui com o intuito de dominar o 
campo da discursividade, de deter o fluxo das diferenças 
e constituir um centro. Os pontos discursivos privilegia-
dos na fixação parcial de sentido são denominados pontos 
nodais. Laclau e Mouffe (2004, p. 154) apontam que 

a prática da articulação consiste, portanto, no caráter parcial 
dessa fixação; e o caráter parcial dessa fixação procede 
da abertura do social, resultante por sua vez do constante 
extravasamento de todo discurso pela infinitude do campo 
da discursividade. 

A noção de antagonismo também desempenha um 
papel central na nova abordagem do conceito de hegemo-
nia. A relação antagônica impossibilita a constituição de 
identidades plenas, na medida em que a presença do Outro 
impede a constituição do eu. Por outro lado, a força que 
antagoniza também não possui uma presença plena, mas 
apenas se constitui como um símbolo do não ser. Deste 
modo, o antagonismo constitui os limites de toda objetivida-
de, a experiência do limite do social e sua impossibilidade 
de se constituir plenamente, uma vez que nunca consegue 
instituir a sociedade (Laclau e Mouffe, 2004, pp. 168-169). 
A importância do antagonismo se deve ao fato de que ele 
fecha toda possibilidade de uma reconciliação final e de um 
nós plenamente inclusivo; a ideia de uma esfera pública sem 
exclusões, dominada pela argumentação racional, constitui 
uma impossibilidade conceitual. O conflito e a divisão são 
necessários mesmo à formação de uma política democrática 
e plural (Laclau e Mouffe, 2004, p. 18).

Nesse sentido, o projeto democrático deve reconhecer 
que não há possibilidade de uma resolução final e que toda 
forma de consenso é resultante de uma articulação hegemô-
nica. Os autores ressaltam ainda que essa articulação deve 
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se desenvolver a partir de um enfrentamento com práticas 
articulatórias antagônicas; caso contrário não se pode falar 
de hegemonia. Desse modo, as condições necessárias ao 
estabelecimento de uma articulação hegemônica correspon-
dem à presença de forças antagônicas e a instabilidade das 
fronteiras que as separam. Diante de um campo cercado por 
antagonismos e da abertura do social, são os fenômenos de 
equivalência e os fenômenos de fronteira que possibilitam a 
relação hegemônica (Laclau e Mouffe, 2004, p. 179). 

A lógica de equivalência corresponde a uma simpli-
ficação do espaço político em dois campos antagônicos 
e inconciliáveis, enquanto a lógica da diferença tende a 
expandir e tornar complexo esse espaço. Já que uma iden-
tidade negativa não pode ser representada de forma dire-
ta, positivamente, ela é representada de forma indireta 
pela equivalência de seus momentos diferenciais. Na rela-
ção de equivalência, as diferenças mútuas são canceladas 
ou redefinidas devido à centralidade do que é idêntico a 
todas elas, mas que não podem ser construídos de maneira 
positiva. Através da equivalência, certas formas discursivas 
anulam a positividade de um objeto e dão uma existência 
real à negatividade enquanto tal (Laclau e Mouffe, 2004, 
pp. 171-174).

Segundo os autores, a dialética que se estabelece entre 
a lógica da diferença e a lógica da equivalência possibili-
ta a universalidade da relação hegemônica, concebida de 
maneira bem particular e específica, uma vez que o vín-
culo hegemônico transforma a identidade dos sujeitos. 
Segundo eles,

os meios de representação só podem consistir em uma 
particularidade cujo corpo se divide, dado que, sem 
cessar de ser particular, ela transforma seu corpo na 
representação de uma universalidade que o transcende 
– a da cadeia equivalencial. Esta relação, pela qual uma 
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certa particularidade assume a representação de uma 
universalidade inteiramente incomensurável com a 
particularidade em questão, é o que chamamos uma relação 
hegemônica (Laclau e Mouffe, 2004, p. 13).

Consequentemente, essa universalidade está em cons-
tante tensão com a particularidade e é sempre reversível. 
Os autores sublinham que este tipo de universalidade 
hegemônica é a única que a comunidade política pode 
alcançar. Além disso, dada a nova configuração do social, 
em meio à fragmentação e ao aparecimento de novos anta-
gonismos sociais, os autores defendem a necessidade de 
criação de uma nova hegemonia através de uma cadeia de 
equivalências entre as várias lutas contra as diferentes for-
mas de subordinação (Laclau e Mouffe, 2004). 

Esta é uma das condições para redefinir o projeto 
socialista em termos da radicalização da democracia. Nes-
te contexto, “o tema da democracia surge como horizonte 
de possibilidade da luta hegemônica na direção de uma 
concepção plural e aberta do social” (Burity, 1997, p. 17). 
O projeto de uma democracia radical e plural, proposto 
como meta da nova esquerda, tem como objetivo radica-
lizar a “revolução democrática” iniciada no século XVIII, 
que inseriu os ideais de igualdade e liberdade no imagi-
nário social a fim de estendê-los a esferas cada vez mais 
numerosas da sociedade e do Estado4 (Laclau e Mouffe, 
2004, p. 23). Joanildo Burity (1997, p. 18) aponta a ressal-
va feita pelos autores de Hegemonia e estratégia socialista, no 
sentido de que a lógica democrática, entendida como ten-

4 Ao falar de revolução democrática, os autores se referem ao movimento iniciado 
no século XVIII que tinha por objetivo se contrapor às relações hierárquicas atra-
vés da generalização da igualdade e da liberdade. Apesar de afirmarem a impossi-
bilidade de realização plena desse projeto, os autores entendem que esses ideais 
foram incorporados ao senso comum através da ideologia liberal-democrática e de 
alguns discursos de matriz socialista.
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tativa de eliminação das relações de subordinação, não é 
suficiente para o estabelecimento de um aparato hegemô-
nico. Faz-se necessária também a criação de uma políti-
ca construtiva que possibilite a instituição de uma nova 
ordem social.

Michèle Barret (1996, p. 250) afirma que Laclau e Mouffe 
abordam importantes problemas para se pensar a sociedade 
contemporânea, tais como o deslocamento do privilégio da 
classe social como categoria ontológica em favor de outras 
divisões sociais proeminentes, como o sexo e a etnia. Deste 
modo, ela aponta que há um crescente interesse em torno 
da obra destes autores não apenas no âmbito acadêmico, 
mas também na atividade política prática em todo tradicio-
nal espectro direita/esquerda. 

Na breve exposição acerca da abordagem da hegemo-
nia em Laclau e Mouffe, é possível perceber os pontos em 
que eles se aproximam de Gramsci e também os pontos de 
ruptura. As duas abordagens privilegiam o momento da 
articulação política e concebem as relações sociais em tor-
no da disputa pela hegemonia. Ademais, reconhecem que a 
hegemonia não é exercida sobre toda a sociedade. As duas 
perspectivas defendem a criação de uma nova hegemonia 
baseada na aliança dos grupos subalternos, ou na criação de 
uma cadeia de equivalências, no caso de Laclau e Mouffe. 
Contudo, no caso de Gramsci, a prática articulatória reme-
te a uma classe social fundamental. A ideologia assume um 
papel central em ambas as perspectivas, concebida como 
constitutiva do social. Além disso, os elementos ideológicos 
articulados pela classe hegemônica não têm uma pertinên-
cia de classe necessária. 

Contudo, o principal ponto de ruptura entre as duas 
perspectivas é que, enquanto em Gramsci a hegemonia 
remete à unidade de todo bloco histórico, Laclau e Mou-
ffe questionam todo tipo de sutura, pois consideram que 
isso seja impossível. Toda tentativa de fechamento e de 
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fixação de sentido é ideológica. Essas posturas refletem 
diretamente no projeto de sociedade defendido por esses 
autores. Enquanto Gramsci considera possível a instauração 
do socialismo e de uma sociedade sem classes, em que o 
próprio partido e a atividade política desapareceriam, para 
Laclau e Mouffe não há possibilidade de uma reconciliação 
final, uma vez que o antagonismo é constitutivo do social e 
que ele apresenta um caráter aberto e incompleto. Deste 
modo, afirmam que a democracia não tem lugar num ter-
reno neutro e “o estabelecimento de uma nova hegemonia 
requer a criação de novas fronteiras políticas e não a sua 
desaparição” (Laclau e Mouffe, 2004, p. 16). 
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é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
da UFPE e bolsista do CNPq.
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o desenvolvimento político em huntington  
e fukuyAmA

Natália Nóbrega de Mello

Há pouco mais de quarenta anos, Samuel Huntington lan-
çou Ordem política nas sociedades em mudança, livro em que 
continuou a polêmica tratada em seu artigo “Desenvolvi-
mento político e decadência política” de 1965. Nestes traba-
lhos, ele defendeu, na contramão das teorias sobre desen-
volvimento político de então, que uma teoria da decadência 
era a mais apta para se entender as “sociedades em mudan-
ça”. O autor abandonou a crença de que o desenvolvimento 
político era o destino inevitável dessas sociedades ao afir-
mar que a reversão dos avanços já alcançados por elas seria 
sempre uma possibilidade. Huntington disse ainda que a 
modernização social, longe de levar ao desenvolvimento 
político – como defendia a perspectiva clássica1 –, gerava 
instabilidade e decadência política. No lugar da moderniza-
ção, o objetivo que esses países deveriam perseguir era o da 
ordem política (Huntington, 1965; 1968). 

1 Algumas perspectivas clássicas acerca da relação entre modernização e desen-
volvimento político, contra as quais Huntington se contrapõe, são as de Lerner 
(1964), Almond e Coleman (1969), Shils (1960) e Deutsch (1961).
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Se compreendermos como uma ruptura do discurso 
político, conforme define Pocock (2003), aquela mudança 
de linguagem que altera o eixo do diálogo, então, pode-
mos dizer que, de fato, Huntington rompeu com o dis-
curso político anterior, uma vez que reorientou o diálogo 
para o eixo da estabilidade, e não mais o da democracia; 
para a proposição de fortalecimento das instituições e da 
ordem política, no lugar das propostas de modernização e 
desenvolvimento econômico. Ao romper com os clássicos 
do desenvolvimento político de seu tempo, Huntington 
transformou-se, por sua vez, no cânone dessa nova linha de 
pesquisas que fez emergir.

Um survey realizado por Kenski, em 1974, indicou a 
importância do livro de Huntington para o estabelecimen-
to dessa nova linguagem da ciência política. Segundo esse 
survey, os cientistas apontaram majoritariamente o livro 
Ordem política nas sociedades em mudança como a obra mais 
importante (57,6%) e também a mais útil (59,4%) para a 
teoria do desenvolvimento político (Kenksi, 1975). Além 
disso, para os entrevistados, o desenrolar da nova linha de 
pesquisa seria o “período auge” ou a “década de ouro” des-
sa teoria. Naquele período, a política comparada teria se 
tornado um grande lócus de construção e inovação teórica 
no interior da ciência política (Schmitter, 1991), ao indicar 
caminhos profícuos até para a compreensão da sociedade 
norte-americana (Wiarda, 1991). Por esses motivos, essa 
área temática teria atraído os melhores alunos e, mais do 
que isso, tinha grande relevância para a política externa dos 
Estados Unidos (Wiarda, 1998).

A questão da relevância da teoria do desenvolvimen-
to político para a política externa é de extrema importân-
cia para este artigo. Em primeiro lugar, porque o ano da 
publicação de Ordem política nas sociedades em mudança 
(1968) marca não só uma inflexão na teoria do desenvol-
vimento político, mas também na própria política externa 
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dos Estados Unidos com Ásia, África e América Latina. Em 
segundo lugar, ambas inflexões apresentam significativas 
semelhanças entre si: a ascensão da problemática da ordem 
e da estabilidade, de um lado, e o quase desaparecimento 
daquela da modernização e da transformação social, por 
outro. Fukuyama defende, em recente prefácio à reedição 
dessa obra de Huntington, que não é mera coincidência o 
livro ter sido publicado em um ano em que a política nor-
te-americana – guiada por estratégias de desenvolvimen-
to como alternativas para os apelos do comunismo –, deu 
sinais de esgotamento. Neste contexto, Huntington

sugeriu que existia um caminho adiante por meio do 
autoritarismo modernizante. […] traçou, então, o 
fundamento para uma estratégia de desenvolvimento 
que passou a ser chamada de “transição autoritária”, 
a qual uma ditadura modernizante fornecia ordem 
política, o primado da lei e condições para o sucesso 
do desenvolvimento social e econômico (Fukuyama, 
2006a, p. xiii).

Apesar das afinidades entre os fatos políticos e teóricos, 
chama atenção que as inúmeras análises sobre eventos de 
1968, seus efeitos naquela conjuntura histórica e a reação 
política àquele ano decisivo pouco discutiram sobre a infle-
xão ocorrida naquele contexto na relação entre os Estados 
Unidos e os países pobres, menos ainda sobre a inflexão na 
teoria do desenvolvimento político e sobre as possíveis rela-
ções entre ambas transformações. 

O grau de ruptura com a perspectiva clássica anterior e 
o impacto gerado nas novas gerações configurariam a obra 
de Huntington como um objeto de estudo privilegiado para 
o desenvolvimento da linha de pesquisa mencionada aci-
ma. No entanto, a despeito dessa importância, a análise de 
Huntington tem sido desconsiderada hoje em dia.
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Essa negligência poderia ser explicada pela distância que 
nos separa da fundação de sua linha de pensamento, bem 
como da política externa que foi uma reação ao desenvolvi-
mentismo clássico. Em suma, a construção da ordem política 
como questão prioritária em relação à luta pela democracia 
ou modernização social pode parecer um assunto defasado 
depois da “terceira onda de democratização” ou após o “fim 
da história”. Segundo essa linha de raciocínio, o próprio Hun-
tington ao publicar A terceira onda: a democratização no final do 
século XX, estaria ciente que a sua obra de 1968 havia sido ultra-
passada pelos acontecimentos históricos (Huntington, 1994). 

Parece ponto pacífico entre os pesquisadores que a mais 
forte rejeição, no campo do pensamento, ao sombrio quadro 
de decadência política traçado por Huntington acerca do pre-
sente e do futuro das sociedades em mudança, foi de Francis 
Fukuyama em seu artigo de 1989, posteriormente transfor-
mado em livro, O fim da história. Se Huntington afirmou que 
as sociedades em mudança estavam em meio a um processo 
de decadência política e que o desenvolvimento político era 
incerto, Fukuyama, por sua vez, reafirmou a projeção clássica 
de que o destino desses países seria a democracia liberal oci-
dental, sistema que saíra triunfante da disputa com o comu-
nismo e que, a longo prazo, venceria em todos os países. 

Será então que a questão de Ordem política nas sociedades 
em mudança se encontra completamente obsoleta no pensa-
mento e na realidade política atual? A mera proliferação de 
estudos sobre os Estados fracassados2, campo de pesquisas 
que conta com a participação do próprio Fukuyama, indica 
que não estamos tão distantes da preocupação com a deca-

2 O termo vem da noção failed states que, em português, tem sido traduzida pela 
expressão “Estados falidos”. Opto aqui pela tradução “Estados fracassados”, pois 
os termos “falido” ou “falência” remetem, mais comumente, em nosso idioma, à 
noção de falência econômica, o que compromete, do meu ponto de vista, o senti-
do original do conceito, que trata sobretudo dos aspectos políticos desse fracasso. 
Sobre essa tradução, ver também Monteiro (2006). 

10095-LN80_meio_af6.indd   100 9/29/10   2:40:56 PM



Natália Nóbrega de Mello

101

Lua Nova, São Paulo, 80: 97-125, 2010

dência política quanto se poderia irrefletidamente afirmar. 
Sem pretender, então, assumir a linha de raciocínio acima 
desenvolvida, ainda assim este artigo considera uma ques-
tão de grande relevância entender e discutir quais foram 
as transformações no pensamento norte-americano sobre 
desenvolvimento político entre o seu ano de inflexão ini-
cial (1968) e outro ano decisivo (1989), data da queda do 
muro de Berlim e marco do desmonte da União Soviética.  
Para fazer isso, este artigo elege como objeto de estudo as 
obras de Samuel Huntington (1965; 1968) e os textos de Fran-
cis Fukuyama (1989; 1992a). Curiosamente, nos dois casos, 
trata-se de trabalhos que surgiram primeiramente como arti-
gos e depois foram desenvolvidos em livro. A escolha dessas 
obras não pressupõe que elas são completamente represen-
tativas do seu tempo – não no sentido de poderem represen-
tar a totalidade dos trabalhos escritos no período, nem no 
de que existiria qualquer consenso no debate. Aqui se enten-
de tão-somente como justificativa de uma comparação dessa 
natureza, o caráter determinante das duas obras com relação 
ao problema do desenvolvimento e ao impacto de ambas no 
pensamento político, tal como foram expostos acima. 

Dois pontos principais são objeto de análise em cada 
um dos autores: a definição de desenvolvimento político e o 
modo como entendem a diferença entre os países pobres e 
ricos. Ao fim, o artigo discute se a obra de Fukuyama repre-
senta realmente uma rejeição da ênfase na decadência polí-
tica formulada por Samuel Huntington e, para isso, lança 
mão de algumas obras mais recentes de Fukuyama.

samuel huntington: o divórcio entre modernização e 
institucionalização
A preocupação de Huntington em distinguir desenvolvimen-
to político e modernização é o elemento-chave para enten-
der a definição que emerge de cada um desses conceitos. 
Segundo ele, o uso do conceito de desenvolvimento políti-
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co pela bibliografia clássica, entre a década de 1950 e início 
da seguinte, ao invés de precisar o seu significado, apenas o 
confunde com o de modernização. Ele afirma que, apesar de 
existir uma multiplicidade de definições para o desenvolvi-
mento político, é possível identificar duas características que 
aparecem nestas diferentes abordagens. Em primeiro lugar, 
ele é geralmente identificado, ou está intimamente conecta-
do, com algum aspecto da modernização da sociedade como 
um todo. Por consequência, em segundo lugar, é necessário 
o uso de uma série de critérios para medir o desenvolvimen-
to político, já que a modernização é um processo amplo e 
complexo. No artigo de 1965, Huntington aponta como esses 
critérios a racionalização, a integração, a democratização e a 
participação; mas, já no livro de 1968, apenas a racionaliza-
ção, a diferenciação e a participação são considerados. 

A diferenciação entre desenvolvimento político e 
modernização permitiria a obtenção de um conceito mais 
preciso e universal, uma vez que não mais se restringiria à 
análise de países em modernização e, assim, tornaria pos-
sível utilizá-lo para a investigação de antigas civilizações e 
impérios. Com isso, o conceito de desenvolvimento político 
se libertaria de uma identificação estrita com o Ocidente e, 
ainda, conseguir-se-ia alcançar clareza a respeito do que é 
específico atualmente no processo em curso na Ásia, na Áfri-
ca e na América Latina. Além disso, se o objetivo é entender 
o desenvolvimento político dessas regiões do mundo, essa 
diferenciação é necessária, já que nelas a modernização, em 
certo sentido, é um fato, enquanto o desenvolvimento polí-
tico não reflete nem de longe sua realidade, que é marca-
da por violências, golpes, corrupção etc. O uso de variáveis 
da modernização para medir o suposto desenvolvimento 
político desses países gera uma falsa sensação de que eles 
estão progredindo e, até mesmo, que isso seria inevitável; 
na realidade, as sociedades em mudança estão em meio à 
decadência política. 
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Dois fenômenos definem a marcha da modernização: 
a mobilização social e o desenvolvimento econômico. Hun-
tington assume a definição de Deutsch (1961) para mobi-
lização social, isto é, o fenômeno por meio do qual anti-
gos comprometimentos são destruídos e novos padrões de 
comportamento e socialização emergem. Segundo Hun-
tington, a mobilização social afeta diretamente a política 
porque altera as aspirações de indivíduos, grupos ou socie-
dades. Já o desenvolvimento econômico é relevante porque 
transforma a capacidade destes mesmos atores. Portanto, 
a modernização social é um processo que envolve, de um 
lado, mudanças nas aspirações dos indivíduos e, de outro, 
nas suas capacidades. A instabilidade seria o resultado da 
incapacidade de satisfazer os novos desejos criados.

Essa compreensão da causa da instabilidade no pro-
cesso de modernização não é inédita e, na verdade, já apa-
recia nos clássicos do desenvolvimento político (Lerner, 
1964; Deutsch, 1961; Shils, 1960a; 1960b). A originalidade 
de Huntington está no abandono de qualquer presun-
ção de uma modernização que, ao fim, possa ser estável e 
benéfica; ela deixa de ser vista sequer como desejável3. A 
citação abaixo indica como a manutenção de uma estrutu-
ra social de indivíduos menos conscientes e reivindicado-
res é compreendida por este cientista político como uma 

3 A questão da instabilidade entre os clássicos não tornava indesejável a mo-
dernização: “Tais intervenções não devem ter o objetivo de retardar o desen-
volvimento econômico e social. […] Essas políticas [policies] de desaceleração 
da mobilização social e do desenvolvimento econômico, essencialmente, apenas 
reduziram as capacidades do governo, construíram o caminho para fracassos 
domésticos e derrotas internacionais e foram seguidas, ao longo do curso de três 
gerações, pelo atraso persistente e pela destruição final do Estado. Uma política 
[policy] mais promissora seria, ao contrário, uma ação interventora a favor de um 
crescimento mais rápido e balanceado; uma distribuição de renda de alguma 
forma mais uniforme, relacionada mais proximamente às recompensas das con-
tribuições produtivas que ao status e à herança; um investimento mais produtivo 
dos recursos disponíveis; e um crescimento sustentável das capacidades adminis-
trativas e políticas do governo e dos estratos cada vez mais amplos da população” 
(Deutsch, 1961, p. 505).
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alternativa possível frente a uma modernização essencial-
mente desestabilizadora:

Existe assim um conservadorismo dos desamparados 
tão profundo quanto o dos privilegiados; os primeiros 
constituem um fator tão importante para a perpetuação da 
ordem social quanto os últimos. A pobreza em si mesma 
é uma barreira à instabilidade. Os que estão preocupados 
com o objetivo imediato da próxima refeição não estão 
propensos a se preocuparem com a grande transformação 
da sociedade (Huntington, 1975, p. 66)4.

A modernização é entendida como um processo essen-
cialmente desestabilizador e até mesmo indesejável, e o 
desenvolvimento político como o processo de instituciona-
lização de organizações políticas e procedimentos, isto é, o 
“processo por meio do qual organizações e procedimentos 
adquirem valor e estabilidade” (Huntington, 1965, p. 394; 
1975, p. 24)5. Dessa forma, é justamente a existência de pro-
cedimentos reconhecíveis e estáveis capazes de regular a 
participação política e os conflitos que garantiria a estabili-
dade das sociedades. A citação abaixo indica esse ponto:

Tanto a sociedade de massa quanto a sociedade participante 
possuem elevados níveis de participação política. 
Diferem, porém, na institucionalização das organizações 
e dos procedimentos políticos. Na sociedade de massa, 
a participação política é não estruturada, inconstante, 
anômica e variada. Cada força social procura atingir seus 

4 Sobre as favelas e a população rural, ver Huntington (1975, pp. 288, 440). Sob 
uma perspectiva mais ampla, na mesma obra, o autor ainda explica por que são os 
países em modernização (e não os pobres e tradicionais) os mais instáveis (Hun-
tington, 1975, pp. 52-60).
5 O institucionalismo presente em Huntington é, portanto, bastante diferente das 
questões existentes nas duas vertentes célebres da ciência política (a clássica e o 
neoinstitucionalismo). 
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objetivos através dos recursos e das táticas em que é mais 
forte. A apatia e a revolta se sucedem uma a outra, filhas 
gêmeas da ausência de símbolos e instituições políticas com 
autoridade. A forma característica de participação política 
é o movimento de massa, combinando ações violentas e 
não violentas, legais e ilegais, coercitivas e persuasivas. 
A sociedade de massa carece de estruturas organizadas 
que possam relacionar os desejos e atividades políticas 
das massas com os objetivos e decisões de seus líderes 
(Huntington, 1975, p. 101).

Em uma frase: se a modernização seria responsável 
pelos efeitos desestabilizadores, o desenvolvimento político 
é aquele que gera a estabilidade. Essa diferenciação aparece 
claramente na citação a seguir: 

A instabilidade da cidade – a instabilidade dos golpes, 
das insurreições, das demonstrações – é, até certo ponto, 
uma característica inevitável da modernização. A extensão 
que essa instabilidade se manifesta depende da eficiência 
e legitimidade das instituições políticas da sociedade 
(Huntington, 1975, p. 90).

Resta ainda analisar como essa nova perspectiva sobre o 
desenvolvimento político transforma o modo de compreen-
der as diferenças entre os países politicamente desenvolvi-
dos e aqueles que ainda não chegaram lá.

Âncoras versus velas
Ainda na introdução de Ordem política nas sociedades em 
mudança, Huntington apresenta uma classificação esque-
mática das diferentes sociedades a partir de dois critérios: 
participação e institucionalização. As sociedades modernas 
são aquelas com alta participação, subdivididas entre desen-
volvidas (em que é alta a participação e a institucionaliza-

10095-LN80_meio_af6.indd   105 9/29/10   2:40:57 PM



O desenvolvimento político em Huntington e Fukuyama

106

Lua Nova, São Paulo, 80: 97-125, 2010

ção) e subdesenvolvidas (em que a institucionalização é 
baixa). Uma segunda clivagem refere-se apenas ao grau de 
institucionalização política (deixando, de lado, portanto, a 
participação). As altamente institucionalizadas são socieda-
des cívicas, enquanto as de baixo grau são pretorianas. Ao 
longo do desenvolvimento do argumento do autor, diver-
sas características aparecem para substancializar o esquema 
classificatório inicial.

A primeira característica através da qual Huntington 
entende a identidade das sociedades em mudança apare-
ce simbolicamente na imagem que ele toma emprestado de 
Thomas Macaulay: “sociedades que são toda vela e nenhu-
ma âncora”. A instabilidade é, portanto, a marca dessas 
sociedades. Mas o que Huntington entende por âncoras? 
Uma análise da identidade dos países desenvolvidos permi-
te responder a essa pergunta. As características principais 
desses países são: a existência de uma comunidade políti-
ca definida, legitimidade, uma visão comum do interesse 
público, instituições fortes, adaptáveis e coesas e a lealdade 
dos cidadãos (Huntington, 1975, p. 13). Essas característi-
cas podem ser vistas como as âncoras da sociedade, ou seja, 
aquilo que até hoje mantém a estabilidade quando o siste-
ma é desafiado por novas questões. São elas que mantêm a 
sociedade estável frente a novos desafios, como exemplifi-
ca em sua análise da dificuldade do sistema político norte-
americano em assimilar a minoria negra, tal como é apre-
sentado abaixo: 

Os problemas do sistema político norte-americano na 
década de 1960 de assimilar a minoria negra não diferiam 
significativamente dos enfrentados por muitos sistemas 
políticos em países em modernização. Entretanto, no 
passado, o sistema político americano e os partidos 
americanos demonstraram capacidade institucional 
precisamente para essa assimilação. A absorção bem-
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sucedida dos karens, dos tamiles, dos curdos ou dos 
negros nos sistemas políticos da Birmânia, do Ceilão, 
do Iraque ou do Sudão era muito mais problemática 
simplesmente porque as elites políticas desses países 
não tinham procedimentos tão altamente desenvolvidos 
e institucionalizados para manejar esses problemas 
(Huntington, 1975, p. 405).

Já os países em mudança não possuem nenhuma des-
sas âncoras: a comunidade política é fragmentada, as insti-
tuições são fracas e sem flexibilidade, os regimes políticos 
estão em constante transformação.

Huntington reflete sobre a história dos países desen-
volvidos que possibilitou a geração dessas âncoras em con-
traste com o processo de modernização dos países da Ásia, 
África e América Latina. A resposta encontrada é basica-
mente aquela que outros teóricos do desenvolvimento 
político já haviam dado: a Europa e os Estados Unidos 
sofreram a modernização e todas as suas consequências 
desestabilizadoras de forma muito mais lenta e em uma 
sucessão que lhes foi benéfica (Lapalombara, 1973; Ward 
e Rustow, 1968; Coleman, 1965; Pye e Verba, 1969; Lapa-
lombara e Weiner, 1972).

No entanto, ao analisar o processo de desenvolvimento 
político norte-americano, Huntington surpreende. Segun-
do ele, os Estados Unidos chegaram a um resultado insti-
tucional bem diferente do europeu porque não partiram 
do feudalismo e, portanto, não teria existido nesse país a 
mesma necessidade de centralização política que a Euro-
pa feudal enfrentou. Além disso, possuíam uma sociedade 
que já era moderna, o que não teria exigido um grande 
papel do Estado na mudança dos costumes e da estrutura 
social. A ideia de que, nos Estados Unidos, todas as pessoas 
já nasciam iguais não era nenhuma novidade, mas o que 
causa assombro em Huntington é a compreensão de que 
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essas características produziram nesse país um desenho ins-
titucional antiquado e sem nenhuma inovação. A balança 
de poderes do sistema norte-americano é vista pelo autor 
como uma relíquia, um resquício da organização feudal, 
uma estrutura anacrônica que sobreviveu graças às baixas 
diferenças entre classes, mas que talvez gerasse os maiores 
problemas que enfrentavam no presente: desafios raciais, 
da Guerra Fria e da pobreza (Huntinton, 1975, p. 146). 
Portanto, a própria identidade de país desenvolvido dos 
Estados Unidos – isto é, de que possuiria instituições polí-
ticas eficientes e fortes – é questionada por Huntington. 
Como entender essa suavização da própria identidade? O 
papel que teve a questão da instabilidade/estabilidade na 
representação das sociedades em mudança e na própria 
definição de desenvolvimento político indica uma expli-
cação plausível. A análise concreta da força e da eficiência 
das instituições norte-americanas pôde ser complexificada 
e relativizada justamente porque não era mais nesse vetor 
em que se baseava a diferenciação entre âncoras e velas; 
a estabilidade versus a instabilidade que forneceu o novo 
referencial para a construção de uma identidade antité-
tica assimétrica6. Ou seja, a complexificação do tema em 
Huntington é entendida aqui como um indício de que 
não é a veracidade da afirmação de que os países politica-
mente desenvolvidos são aqueles em que há instituições 
eficientes e fortes o que está em jogo. Na realidade, esse 
não é o ponto-chave da distinção que Huntington preten-
de realizar. Seu interesse maior está em diferenciar as ins-
tituições políticas que são estáveis das instáveis. 

Antes de prosseguirmos, porém, uma observação é 
necessária. Foi mostrado como Huntington rompe com 
os teóricos clássicos ao diferenciar desenvolvimento polí-

6 Sobre essa noção, ver Koselleck (2006).
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tico de modernização e, além disso, como compreende a 
modernização enquanto fenômeno essencialmente deses-
tabilizador. Além disso, a própria distinção entre países 
desenvolvidos e sociedades em mudança é realizada com 
base no binômio estabilidade/instabilidade7. Por esse moti-
vo, entende-se aqui que Huntington rompe com a lingua-
gem teórica anterior, bem como promove um novo eixo 
em torno do qual o debate se reorganizará. Huntington 
dissocia o debate da instabilidade nos países pobres daque-
le sobre o progresso ou a modernização. Se a instabilida-
de, na sua abordagem marginal pelo pensamento clássico, 
estava imbricada em uma discussão sobre a transformação 
global desses países, essa associação não mais será neces-
sária. A discussão e a representação dos países pobres nos 
termos da segurança e da instabilidade podem seguir seu 
caminho divorciadas do debate sobre o desenvolvimento 
econômico e a modernização. 

A seguir, analisa-se como Fukuyama desmonta o esforço 
de Huntington em purificar o conceito de desenvolvimento 
político dos processos de participação e democratização.

francis fukuyama: a democracia revisitada
O conflito de perspectivas entre Huntington e Fukuyama 
desponta facilmente à primeira vista: se o principal desafio 
do primeiro foi desvencilhar o processo de modernização 
do desenvolvimento político, purificando com isso o últi-
mo conceito de critérios tais como participação política e 
democratização, o segundo, por sua vez, ambicionou rein-
serir a democracia como ideal normativo a ser perseguido 
e atingível. Enquanto o primeiro afirmou que a moderni-

7 Apesar de não ter sido objeto de investigação deste artigo, deve-se ressaltar que 
também a análise do hiato entre o campo e a cidade e dos caminhos possíveis da 
construção da ordem política é realizada com base no eixo estabilidade/instabili-
dade (Huntington, 1968).
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zação era um destino incerto e que a decadência política 
era uma situação muito mais provável, o segundo defendeu 
que o triunfo da democracia liberal ocidental já era uma 
realidade e que atingiria, a longo prazo, todos os países. No 
pensamento de Huntington, os efeitos benéficos da moder-
nização desaparecem da reflexão; para o de Fukuyama, o 
liberalismo representa nada menos que o fim da história. 
Meu objetivo aqui é verificar em que medida essa oposição 
preliminar resiste a uma análise aprofundada. 

Fukuyama restitui o vínculo entre o desenvolvimento 
político e a democracia liberal; o autor chega até mes-
mo a afirmar em O fim da história e o último homem que, 
mesmo quando instável, a democracia é a única aspira-
ção política coerente. Segundo ele, haveria um notável 
consenso, em todo o mundo, a respeito da legitimidade 
da democracia liberal e, mais do que isso, ela constitui-
ria “a forma final do governo humano”: seria o estágio 
final de evolução ideológica da humanidade, em suma,  
o fim da história. A racionalidade da adesão à democracia 
se explica pelas características que definem este sistema. 
Retorna-se aqui a análise que ele faz dos seres humanos 
para, nesta perspectiva, entender o apelo da democracia 
no seu pensamento.

Fukuyama afirma, a partir de uma leitura kojèviana de 
Hegel, que os seres humanos distinguem-se dos animais 
porque desejam o desejo dos outros homens, isto é, cada 
um quer o reconhecimento de si próprio como ser humano 
digno ou de valor (Kojève, 1947). O desejo de reconheci-
mento não é só uma característica especificamente huma-
na, mas é também o motor do processo histórico. Segun-
do essa perspectiva, a relação entre os homens se ordena 
enquanto uma luta por reconhecimento. O conflito-chave 
da busca pelo reconhecimento está na possibilidade de se 
conseguir alcançá-lo efetivamente: o reconhecimento só 
é real quando advém dos pares ou de entes em igual con-
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dição, e tem pouco ou nenhum valor quando provém de 
um ser cuja humanidade não é admitida, por exemplo, os 
escravos. Dessa forma, relações de domínio e de servidão 
não atingem o fim perseguido, a saber, a obtenção do reco-
nhecimento. É a insatisfação ou incapacidade de alcançar 
aquilo que é específico dos seres humanos que constitui a 
contradição das sociedades desiguais e, por outro lado, é 
a razão do engendramento de novas formas de governo; 
ou, como postula Fukuyama, da evolução para etapas mais 
avançadas da história.

Com base nessa perspectiva do ser humano e da evolu-
ção histórica, a democracia é definida como o sistema que 
permite a satisfação das aspirações humanas mais profun-
das e fundamentais, uma vez que ao efetivar politicamen-
te a igualdade entre os homens, realiza simultaneamente 
a possibilidade da conquista mútua e universal do reco-
nhecimento. A satisfação do desejo por reconhecimento 
é justamente o que reinsere a democracia no desenvolvi-
mento político. Desenvolver-se politicamente é alcançar 
esse sistema livre de contradições internas fundamentais. 
Mais do que isso, o sistema democrático constitui o fim da 
história; ou seja, é a concretização de um princípio não 
aperfeiçoável, o último estágio possível para o desenvolvi-
mento político. 

A satisfação da aspiração humana mais profunda – o 
desejo de reconhecimento – é a razão pela qual a demo-
cracia seria o estágio final do desenvolvimento político e o 
sistema de alcance universal e difusão inevitável. A condição 
democrática é livre de contradições internas fundamentais, 
como nenhum outro sistema político conseguiu ou teria 
qualquer chance de alcançar. Dessa forma, inexistem alter-
nativas viáveis à democracia e o triunfo desta em todos os 
países é inevitável a longo prazo. 

A certeza do triunfo da democracia não quer dizer 
ausência de problemas e menos ainda falta de preocupação 
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com a questão da estabilidade democrática; essas questões 
são recorrentes, ainda que se acredite que elas serão supera-
das futuramente, dada a inexistência de qualquer alternativa 
melhor e a impossibilidade desse princípio ser aperfeiçoa-
do. O primeiro parágrafo de O fim da história exemplifica 
como a questão da democracia aparece o tempo todo no 
pensamento de Fukuyama acompanhada da preocupação 
com a estabilidade:

Entretanto, mais do que isso, eu afirmava [no artigo] que 
a democracia liberal pode constituir o “ponto germinal da 
evolução ideológica da humanidade” e “a forma final de 
governo humano” e, como tal, constitui “o fim da história”. 
[…] Não significa que as estáveis democracias atuais, como 
os Estados Unidos, a França ou a Suíça, estejam isentas de 
injustiça e sérios problemas sociais. Porém são problemas 
de implementação incompleta dos princípios de liberdade 
e igualdade, nos quais essas democracias se baseiam, e 
não oriundos de falhas nos próprios princípios. Embora 
alguns países contemporâneos não chegassem a alcançar 
uma democracia liberal estável, e outros revertessem para 
outras formas mais primitivas de governo, como a teocracia 
ou a ditadura militar, não seria possível aperfeiçoar o ideal 
da democracia liberal (Fukuyama, 1992b, p. 11).

A citação acima mostra como a estabilidade é uma 
questão presente na observação dos países que já possuem 
democracias consolidadas, assim como daqueles recém- 
-democratizados. 

Além disso, no mesmo trecho, Fukuyama reconhece 
a possibilidade de que, uma vez alcançada a forma final 
de governo humano, os países possam “regredir”8 para 

8 A palavra “regressão” aparece na edição portuguesa (Fukuyama, 1999). Original-
mente, o autor escreve: “might lapse back into other, more primitive forms of rule 
like theocracy or military dictatorship” (Fukuyama, 1992a). 
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formas de governo mais “primitivas”. Assim, apesar de ter 
reinserido a democracia no desenvolvimento político, ele 
não mantém as demais asserções da perspectiva clássica 
sobre o desenvolvimento político que o concebia como 
cumulativo e irreversível9. O progresso está, de fato, com-
binado com a possibilidade de regressão. Dessa forma, a 
democracia aparece o tempo todo articulada à questão da 
instabilidade. É com esse viés que ele analisa a transição 
para a democracia no sul da Europa, na América Latina 
e nos países da antiga União Soviética (Fukuyama, 1992b, 
pp. 40, 41, 65-66).

Fukuyama reinsere a democracia na definição de 
desenvolvimento político e reafirma esse sistema como o 
destino final de todos os países; mas mantém, em certo 
sentido, parte da argumentação de Huntington, já que 
esse último, apesar de questionar a visão de que a demo-
cracia seria inevitável, afirma que a decadência política era 
sempre um resultado possível. De fato, o sentido da regres-
são pensada por Fukuyama se aproxima, em alguns tre-
chos, da definição de decadência política de Huntington. 
O inverso da democracia estável seria a agitação, a guer-
ra civil e a desintegração (Fukuyama, 1992b, pp. 65-66). 
No entanto, a citação transcrita anteriormente apresenta 
um outro sentido para o regresso: o retorno às formas de 
governo mais primitivas. 

Também na análise dos Estados fortes comunistas ou 
dos Estados autoritários está presente uma reflexão a res-
peito de como é possível uma transformação do sistema de 
governo vigente. A instabilidade desses regimes é apresenta-
da como uma crise das ideias ou crise de legitimidade. 

9 A partir da obra de Huntington começa-se a criticar essa visão simplista que os 
clássicos teriam do desenvolvimento. Alguns autores que, de fato, apresentavam 
uma versão bastante otimista da modernização eram Lerner (1964); Almond e 
Coleman (1969) e Shils (1960).
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Para compreender as verdadeiras fraquezas do Estado 
soviético, então, o problema econômico deve ser 
situado no contexto de uma crise muito maior, a crise 
da legitimidade do sistema político como um todo 
(Fukuyama, 1992b, p. 58). 

Ou seja, aquilo que constitui a fraqueza ou a instabi-
lidade dos Estados fortes é a falta de legitimidade. Dessa 
forma, a crença na capacidade de perpetuação dos sistemas 
autoritários ou de que os Estados fortes seriam mais está-
veis que os democráticos desmontou-se assim que a antiga 
União Soviética teve que lidar com questionamentos à legi-
timidade do Estado comunista.

A ausência de autoridade legítima significou a falta de 
um princípio mais alto para o qual o governo autoritário 
pudesse apelar em caso de fracasso em qualquer área da sua 
política. Alguns comparam a legitimidade a uma espécie 
de reserva de dinheiro. Todos os governos, democráticos 
e autoritários, têm seus altos e baixos, mas somente os 
governos legítimos possuem essa reserva para ser utilizada 
nos tempos de crise (Fukuyama, 1992b, p. 69).

Em suma, o contraste entre a preocupação de Fukuya-
ma com a instabilidade do regime democrático e suas 
explicações para a não perpetuação do Estado forte indi-
ca que, ainda que a instabilidade da democracia seja uma 
questão constante, esse sistema é visto como instável a 
curto prazo; mas, uma vez que se baseia em um princípio 
mais nobre e legítimo capaz de lhe garantir resistência à 
crise, possui maior resiliência a longo prazo (Fukuyama, 
2006a).

A seguir discute-se o efeito da reinserção da democra-
cia na compreensão das identidades dos países pobres e dos 
países ricos. 
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históricos versus pós-históricos
A questão do reconhecimento é crucial para a definição da 
democracia no pensamento de Fukuyama e é também por 
meio dessa noção que ele entende as relações internacionais. 
A luta pelo reconhecimento existe igualmente entre países 
e os conduz à disputa, à guerra e ao imperialismo. A demo-
cracia é a solução doméstica para a consecução do reconhe-
cimento recíproco e igualmente a saída para a disputa no 
nível internacional. Somente a relação entre democracias 
liberais viabiliza o reconhecimento mútuo da legitimidade 
das nações. Dessa forma, Fukuyama entende que a guerra e 
o imperialismo são fenômenos específicos das relações entre 
países não democráticos e, eventualmente, de um desses paí-
ses com um outro que possui um regime democrático; mas, 
raras vezes, ocorrem entre duas democracias liberais, já que 
as sociedades capitalistas democráticas não necessitam da 
guerra ou do imperialismo para buscar o reconhecimento. 
Na medida em que não há necessidade de luta por reco-
nhecimento, as relações entre os países pós-históricos estão 
baseadas no eixo econômico.

Se as democracias podem se relacionar sem os proble-
mas da disputa, da guerra ou do imperialismo, o mundo 
pós-queda do Muro de Berlim, mais exatamente, o mun-
do após a “terceira onda” de democratização, traria então 
a promessa – ao menos para um observador que escreve 
entre 1989 e 1992 – de ser um espaço cada vez mais livre de 
crises, conflitos e instabilidades? Infelizmente, se a imagem 
dos países pós-históricos permite vislumbrar um futuro mais 
pacífico, outra é a consequência da representação dos paí-
ses que ainda se encontram na história.

Quais são as implicações do fim da história para as relações 
internacionais? Evidentemente, a grande massa do terceiro 
mundo permanece comprometida com a história, e será um 
terreno de conflito por muitos anos ainda (Fukuyama, 1989).
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De fato, aqueles países que Fukuyama chama acima de 
“terceiro mundo” aparecem o tempo todo, no artigo e no 
livro, associados às disputas pelo poder, aos conflitos reli-
giosos, nacionais e ideológicos, às guerras, à injustiça e à 
pobreza. 

Reafirma-se, com isso, a divisão huntingtoniana entre 
países desenvolvidos estáveis e sociedades em mudança ins-
táveis. Apesar da compreensão do que constitui o desenvol-
vimento político haver se transformado com a introdução 
da questão do reconhecimento e a reintrodução da demo-
cracia, isso não altera a compreensão daquilo que distingue 
países ricos e países pobres: a estabilidade. Mais do que uma 
divisão entre históricos e pós-históricos, instáveis e estáveis, 
belicosos e pacíficos, não é qualquer instabilidade, guerra 
ou imperialismo que Fukuyama está prognosticando para 
o mundo pós-Guerra Fria, mas é justamente um tipo de 
insegurança que atinge o “primeiro mundo”. Aquele mun-
do pós-histórico que já superou os problemas da história 
sofre ainda do mal de ter que conviver com um “terceiro 
mundo”, gerador de conflitos que não consegue controlar. 
Segue abaixo o prognóstico do autor sobre o mundo do 
fim da história:

Isso não implica, de forma alguma, o fim do conflito 
internacional per se. O mundo neste momento estaria 
dividido entre uma parte que seria histórica e uma parte 
pós-histórica. Conflito entre Estados ainda na história, e 
entre esses Estados e os que estão no fim da história ainda 
seria possível. Ainda haveria um alto, e talvez crescente, 
nível de violência étnica e nacionalista, já que esses 
impulsos estão incompletamente exauridos, até mesmo em 
parte do mundo pós-histórico. Palestinos e curdos, sikhs 
e tameis, católicos irlandeses e valões, armênios e azeris, 
continuarão a ter seus ressentimentos não resolvidos. 
Isso implica que terrorismo e guerras de libertação 
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nacional continuarão a ser um item importante da agenda 
internacional (Fukuyama, 1989).

Outros pontos de colisão entre o mundo histórico e o 
mundo pós-histórico que aparecem no livro são: o petróleo, 
a imigração e a proliferação de tecnologia.

De um lado, Fukuyama reinsere a democracia na defini-
ção de desenvolvimento político, de outro a discussão sobre 
ela aparece sempre acompanhada da preocupação com a 
estabilidade. Ao mesmo tempo, a imagem sobre o “terceiro 
mundo” que emerge a partir dessa nova compreensão do 
desenvolvimento político continua sendo a da instabilida-
de. Ambas proposições indicam que aquilo que Fukuyama 
entende por desenvolvimento político é mais do que demo-
cratização. Para a consagração do progresso político outro 
processo deve estar associado à aquisição de democracia: a 
estabilização.

Uma análise de obras mais recentes de Fukuyama rea-
firma a hipótese que o pensador não entende desenvolvi-
mento político com base exclusivamente na democracia. 
A insuficiência da democracia enquanto critério único 
para descrever o desenvolvimento político aparece, pri-
meiro de tudo, em sua própria argumentação a respei-
to da importância do legado de Huntington. Segundo 
ele, Ordem política nas sociedades em mudança foi o último 
esforço sério para elaborar uma grande teoria do desen-
volvimento político. A literatura sobre a transição para a 
democracia trata de um aspecto do desenvolvimento polí-
tico, mas não faz uma teoria abrangente sobre esse pro-
cesso (Fukuyama, 2006a).

Além disso, as obras recentes do autor dedicam-se 
muito menos à questão da democratização dos países his-
tóricos, do que à estabilização desses países (Fukuyama, 
2004; 2005; 2006b). Ele afirma que esses países constituem 
o mais importante problema para a ordem internacional 
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desde o fim da Guerra Fria, pois são a fonte de abusos 
de direitos humanos, de ondas de emigração, de ataques 
aos vizinhos, de drogas, de aids, de terrorismo e estão por 
trás de várias crises do sistema internacional entre 1989 
e 2001. Para agravar a situação, desde o 11 de Setembro 
esses Estados se tornaram prioridade global para seguran-
ça e assustam muito mais diretamente o “mundo desen-
volvido”. A citação a seguir explica a dimensão do proble-
ma atualmente:

Os ataques mostraram as maneiras pelas quais a violência 
havia se democratizado: a possibilidade de combinar o 
islamismo radical com armas de destruição em massa de 
repente passou a implicar que eventos ocorridos em partes 
distantes e caóticas podiam ser intensamente importante 
para os Estados Unidos e outros países ricos e poderosos 
(Fukuyama, 2005, p. 124).

Tal preocupação, reforçada pela instabilidade gera-
da por esses países, promoveu a inserção do problema da 
capacidade institucional, isto é, a capacidade dos Estados 
de planejar e de executar políticas. A partir dessa nova 
abordagem institucional, os Estados até então compreen-
didos como ainda presos à história começam a ser defini-
dos como Estados fracos ou fracassados, sendo a “fraque-
za” entendida como 

falta de capacidade institucional para implementar políticas 
e forçar o respeito a estas, com freqüência causada pela 
subjacente falta de legitimidade do sistema político como 
um todo (Fukuyama, 2005, p. 128). 

Reinsere-se, portanto, o tema, marcadamente huntingto-
niano, da estabilidade das instituições na questão do desen-
volvimento político. É verdade que essa questão não exclui 
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a ausência de democracia enquanto causa dos problemas 
desses países, já que, para Fukuyama, a falta de legitimidade 
seria a fonte frequente dessa fraqueza institucional10.

Portanto, percebe-se no pensamento recente do autor 
de O fim da história uma preocupação muito mais intensa 
com a questão da instabilidade somada a uma nova ques-
tão da capacidade institucional do que com o debate sobre 
a ausência de democracia dos Estados históricos. Apesar 
de ter reinserido a democracia no desenvolvimento políti-
co, a instabilidade, tal qual em Huntington, ainda é o pon-
to que mais interessa na análise desses países. Além disso, 
Fukuyama intensificou sua preocupação com a regres-
são – questão análoga à noção de decadência política de 
Huntington – ao focar grande parte das pesquisas recentes 
nesse fenômeno, além de aprofundar a sua compreensão 
teórica-conceitual do problema a partir da noção de Esta-
do fraco ou fracassado. 

Será que existe uma adoção consciente das ideias do 
professor pelo aluno? A análise do prefácio que Fukuyama 
(2006) fez para a reedição de Ordem política nas sociedades em 
mudança indica que esse último, de fato, ainda considera 
a obra de Huntington fundamental e tem consciência de 
como suas perspectivas se aproximam.

Fukuyama inicia o prefácio perguntando-se como 
podemos avaliar os argumentos de Huntington quarenta 
anos depois. Segundo ele, a experiência histórica neste 
período reafirma diversas asserções expostas em Ordem 
política nas sociedades em mudança: os piores casos de ins-
tabilidade continuam ocorrendo nos estágios iniciais da 
modernização; a mobilização social mais acelerada que 
o processo de institucionalização política continua um 

10 Ele associa a legitimidade ao sistema democrático do seguinte modo: “Embora 
historicamente tenha havido muitas formas de legitimidade, no mundo de hoje, a 
única fonte séria de legitimidade é a democracia.” (Fukuyama, 2005, p. 45).
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grande problema atual; o desenvolvimento político segue 
lógica própria independente do desenvolvimento eco-
nômico11 e a ordem política e instituições políticas são 
precondições para o crescimento econômico dos países 
pobres. O ponto mais interessante da revisão de Fukuyama 
é que, segundo ele, Huntington revelou-se extremamente 
perspicaz ao focar na decadência política, fenômeno que 
tem sido bastante frequente no mundo pós-Guerra Fria, 
como atestam os casos de colapsos estatais e de Estados 
em processo de fracasso. A equivalência entre decadência 
e fracasso é realizada, portanto, pelo próprio Fukuyama, 
que afirma ainda que a tese sobre a decadência política 
não precisa ser corrigida, mas sim estendida de modo a 
inserir, para além do descompasso entre modernização 
e institucionalização, dilemas do sistema internacional 
contemporâneo que enfraquecem os Estados, como, por 
exemplo, a interdição ao recurso à violência, a facilidade 
com que produtos ilegais e atividades criminais cruzam 
as fronteiras e o fornecimento direto de serviços por doa-
dores externos; processos que impediriam, segundo essa 
perspectiva, a construção do Estado tal como ocorreu em 
outras partes do mundo.

considerações finais
Enquanto Huntington diferencia modernização e desen-
volvimento político e exclui o projeto de transformação 
global da sociedade do programa de obtenção de uma 
ordem política, Fukuyama retoma o objetivo de transfor-
mação mais ampla, pois reinsere a democracia no escopo 

11 Verifica-se aqui, portanto, que Fukuyama confirma a distinção lógica entre de-
senvolvimento político e desenvolvimento econômico (distinção, aliás, que já havia 
sido promovida antes de Huntington), mas não a distinção entre desenvolvimento 
político e modernização em geral e, mais especificamente, democratização. Para 
argumentações anteriores a respeito da distinção entre desenvolvimento político 
e econômico, ver LaPalombara (1973) e Ward e Rustow (1968), obras que foram 
publicadas em 1963 e em 1964, respectivamente. 
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do conceito de desenvolvimento político. Essa divergên-
cia tem consequências no modo com que cada um des-
ses cientistas entende a questão da instabilidade. Segundo 
Huntington, ela é resultado da ausência da ordem políti-
ca, ou melhor, de um processo de mobilização mais acele-
rada do que a institucionalização. Fukuyama, por sua vez, 
registra múltiplas facetas do que seria a instabilidade. Em 
todo caso, em mais de um trecho, a instabilidade aparece 
relacionada à ausência de democracia, sendo vista, então, 
enquanto possibilidade de regressão a formas de governo 
mais primitivas – como resultado da crise de legitimida-
de – ou, ainda, como situação intrínseca dos países não 
democráticos ou presos à história. 

Ainda assim, seria apressado afirmar que, do mesmo 
modo como ocorria até início da década de 1960, qual-
quer problematização da instabilidade desses países apare-
ceria em Fukuyama interligada à discussão a respeito das 
possibilidades de transformação global, ou mais exatamen-
te, da mudança do sistema de governo dessas sociedades. 
O debate sobre a instabilidade encontra uma grande via 
de vazão no tema da construção de Estados e, como foi 
visto, a promoção da democracia nesses países a curto pra-
zo não é uma problemática presente em seu pensamento, 
nem mesmo quando os efeitos instáveis desse regime estão 
em causa.

Talvez a ausência da discussão democrática no presen-
te esteja diretamente relacionada à certeza de sua vitória 
a longo prazo. Se o triunfo é certo, ainda que em um futu-
ro longínquo, é possível reduzir em boa medida a ansieda-
de a respeito da construção de uma nova ordem. Além dis-
so, diferentemente dos clássicos do desenvolvimento polí-
tico, a aposta na democracia não é acompanhada de uma 
simplificação sobre os obstáculos para a instalação desse 
regime, sobretudo, na promoção externa da democracia 
nos países pobres. Segundo Fukuyama, a democratização 
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só se efetiva caso exista, necessariamente, uma demanda 
interna por legitimidade. Além disso, os países desenvolvi-
dos não possuem nenhuma experiência bem-sucedida de 
construção de Estados a partir de forças exteriores, menos 
ainda de democracia. 

Em suma, Fukuyama e Huntington se assemelham em 
relação à identificação entre países pobres e instabilida-
de e ao interesse pela decadência ou regressão/fracasso. 
Outra afinidade teórica é a aposta no fortalecimento do 
Estado como solução para a instabilidade. Essas semelhan-
ças colocam questões de primeira ordem para a teoria: por 
que uma nova definição do desenvolvimento político, que 
assume contornos maiores do que a mera ordem, ou mais 
diretamente, do que a estabilidade, não foi suficiente para 
mudar o foco sobre os países pobres e, mais do que isso, sua 
identidade predominantemente relacionada à questão da 
instabilidade? Ou seja, por que um novo otimismo sobre o 
resultado final do processo em curso nesses países não sig-
nificou uma guinada no olhar e na definição do que são os 
países não desenvolvidos politicamente?

Este artigo demonstra como, na realidade, ao invés da 
questão da democratização provocar uma guinada analítica 
e empírica, Fukuyama apresenta preocupações, ainda mais 
intensas, com a instabilidade desses países, já que, segundo 
ele, esses problemas afetam mais diretamente os países do 
“primeiro mundo”. Será possível entender o foco ampliado 
na instabilidade e a aposta nas instituições como mero efei-
to do 11 de Setembro? Mesmo se essas preocupações já apa-
reciam em 1989 e, desde então não encontraram nenhuma 
formulação inovadora, tão-somente se reforçou o rebaixa-
mento do interesse democrático? 

Uma última observação vale a pena ser feita nesta aná-
lise do pensamento desses dois autores: a da reinserção da 
democracia. Além de uma argumentação de que os con-
flitos dos países pobres afetam mais diretamente os países 
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desenvolvidos, Fukuyama se distingue ainda por ampliar 
o foco da atenção dirigido à África, Ásia e América Lati-
na. Se Huntington afirma que a modernização não é um 
interesse – do cientista ou do policymaker – e se restringe ao 
fenômeno institucional, também os clássicos apresentam 
um foco mais restrito do que importa à teoria do desenvol-
vimento. Neste último caso, as instituições é que estavam 
ausentes da análise, em parte por causa da rejeição que o 
behaviorismo naquela época tinha em relação ao institu-
cionalismo na ciência política12. É interessante notar, por-
tanto, que é peculiar a Fukuyama não apenas uma preo-
cupação mais intensa com os efeitos da instabilidade, mas 
também um foco de atenção ampliado ao país pobre: nem 
Lerner, Almond e Coleman, Deutsch ou Shils, nem Hun-
tington se interessaram tanto pela modernização e pela 
institucionalização política. 

natália nóbrega de mello
é mestre em Ciência Política pela FFLCH/USP e professora 
da FMU e do Unibero. 
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messiAnismos em conflito: interpretAção 
teológico-políticA de Os sertões*

Pablo Sanges Ghetti

Este ensaio investiga os fundamentos teológico-políticos da 
obra seminal de Euclides da Cunha, Os sertões, dando espe-
cial ênfase à relação entre messianismo e potencial cons-
trução da nação. O desafio deste escrito não é simplesmen-
te aplicar o modelo “teológico-político” à leitura da obra, 
comprovando-se mais uma vez a tese da equivalência estru-
tural entre conceitos teológicos e políticos (Schmitt, 2002b; 
Derrida, 2003; Benjamin, 2006). Mais do que isso, é preciso 
analisar os conflitos da época a partir da própria intransi-
gência teológico-política, e, assim, compreender as oportu-
nidades e as consequências de suas ruínas (no sentido duplo 
de destruição material e simbólica, mas também de ruína 
da própria estrutura teológico-política). O ensaio contribui, 
desse modo, para nova percepção do papel de Os sertões, crí-
tica, mas também aberta ao aprendizado sobre a realidade 
brasileira que esse clássico ainda pode provocar, no que diz 
respeito ao complexo messianismo no país.

* Agradeço o incentivo de Marisa Velozo e Angélica Madeira, o estímulo intelectual de 
Pedro Vieira Veiga e Maurício Martins do Carmo, bem como a leitura atenta de Eden 
Clabuchar Martingo, que, certamente, tornaram este texto mais rico e interessante.
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São identificados três elementos que contribuem para a 
complexidade do discurso de Euclides da Cunha: o messiâ-
nico (promessa de nacionalidade, aberta, mas ancorada em 
experiências histórico-espaciais), o guerreiro (em que a pro-
messa se realiza através da identificação dos limites positivos 
e negativos do que pode ser a nação, não sem componente 
de abertura, de perigo), e o ruinoso (em que a dimensão 
poética do absurdo do conflito messiânico, sensível para 
com o sofrimento alheio, assume preponderância, de modo 
a ensejar a oportunidade de desconstrução do discurso 
teológico-político, que é, como veremos, dominante). Estas 
chaves interpretativas contribuem para perspectiva crítica 
sobre o lugar de Os sertões na história do discurso sobre a 
questão nacional brasileira. Tais pontos serão analisados 
individualmente e serão precedidos por reflexão sobre a 
premissa teológico-política da interpretação proposta.

premissa teológico-política
A interpretação teológico-política, portanto, é ponto de 
partida, mas não necessariamente de chegada. Não se tra-
ta de dado irredutível, e sim de hipótese inicial de refle-
xão, que, por sua vez, deve ser tomada em sua complexida-
de. Certamente, é quase inegável que conceitos políticos 
modernos como os de soberania popular, utopia social, 
direitos humanos, estado de exceção, representação, entre 
outros, podem encontrar equivalentes teológicos mais anti-
gos; respectivamente soberania divina, messianismo em 
sentido estrito, dignidade humana, milagre e visibilidade. 
No entanto, esta “precedência” da teologia incorre em erro 
ao negligenciar as fortes relações de poder que sempre per-
mearam o próprio discurso teológico (Agamben, 2007), e a 
própria existência da teologia como apologia institucional 
(Boff, 1994, p. 178).

A premissa teológico-política deve ser ainda mais espe-
cificada. O messianismo é o elemento central aqui, seja do 
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ponto de vista religioso (messianismo em sentido estrito), 
político (utopia social) ou nas formas de sociabilidade que 
os combinam. Ainda que conserve a marca da experiência 
histórica que lhe deu origem, a crença no messias, tal pre-
missa também aponta para um elemento transplantado a 
outros contextos, o que Derrida chama de “messianicida-
de” (Derrida, 1996). Assume-se, além disso, que alguma for-
ma messiânica seja imprescindível na construção da nacio-
nalidade. A nação não é jamais um dado; é imaginada, 
inventada, projetada (Grossesse, 2004). Mesmo consolida-
da, não pode persistir no tempo sem ao menos a promessa 
de renovação de sua fundação, a promessa de retorno e 
purificação – e aqui a distinção de Arendt entre fundação 
e revolução não se sustenta, sendo ambas indissociáveis em 
experiências políticas modernas (Arendt, 1991; Derrida, 
1994, pp. 34-35).

A promessa radical e intensa do momento messiâni-
co, ainda que marcada por experiências concretas de dor 
e dificuldade, tende ao proselitismo e tem dificuldade em 
conviver com visões de mundo alternativas; ressalte-se que o 
messianismo em tela tem raízes monoteístas, o que dá com-
bustível, em última instância, ao fundamentalismo (Nancy, 
2001). Está-se a um passo da irredutível conflitividade da 
modernidade. Nas pesquisas pós-coloniais, a nação moder-
na é fundada por uma combinação poderosa de ancoragem 
concreta, local, particular, e impulso de afirmação univer-
sal desta mesma particularidade (Fitzpatrick, 2001; Derrida, 
1991). É precisamente em virtude do conflito que uma iden-
tidade forte acaba por surgir (sempre por diferenciação), 
contrabalançando as tendências universalistas e mantendo a 
ancoragem concreta. Neste sentido, a formação da unidade 
política é, pelo menos do lado concreto, função da distin-
ção entre amigos e inimigos (Schmitt, 2002a; Mouffe, 2006, 
pp. 8-34). Há grande poder descritivo nessa abordagem, mas 
deve-se tomar cuidado para evitar sua essencialização.
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Não é impossível se observar a domesticação ou trégua 
dos conflitos teológico-políticos. O reconhecimento do méri-
to do adversário, e sua legitimidade enquanto adversário, 
não elimina o conflito, mas pode regulá-lo ou suspendê-lo. 
Nesse caso, os atores em conflito, sejam nações, movimen-
tos políticos ou religiões, reconhecem-se como partícipes 
de uma ordem social comum. Ocorre que, ao estenderem 
a linha de pertença a esta ordem comum, não podem, sob 
pena de perderem a identidade, alcançar o mundo inteiro 
ou todas as pessoas. Sempre restam espaços ou grupos que 
não se podem abrigar pelo manto da copertença. Exemplo 
clássico é a diferença, por um lado, entre as relações “inter-
nacionais” entre as potências coloniais no contexto euro-
peu, e, por outro, destas diante dos povos colonizados, ou 
mesmo entre si, nos espaços reconhecidamente disponíveis 
para a colonização (Schmitt, 2003).

No caso de Canudos, o que estava em jogo era tanto 
uma promessa de nação, republicana, universalista (que 
enquanto promessa tem um lado de vacuidade, de aber-
tura), como a escolha de (o lado da determinação) pontos 
focais de atração e distanciamento, ou amizade e hostili-
dade, que permitiriam a modelagem de uma identidade 
nacional. Euclides da Cunha é fundamental, precisamente, 
porque dá conta de ambas as dimensões, e não sem ambi-
guidades quanto aos fatores de delimitação dos contornos 
da nacionalidade. De tal forma que se pode depreender de 
sua obra um terceiro elemento, qual seja, o desastre, a ruí-
na, o absurdo de Canudos, que implica a todos, sertanejos e 
republicanos, jagunços e generais.

o canto messiânico
Não há messianismo e não há promessa sem a experiên-
cia do deserto; não simplesmente a do deserto real, mas 
também, na expressão de Derrida, do “deserto do deser-
to” (Derrida, 1996, p. 37). Isso quer dizer que a promessa 
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messiânica se faz presente na interseção entre a vivência e a 
memória do deserto histórico, bíblico e tradicional, por um 
lado, e a experiência que faz, do deserto, o deserto da pro-
messa: a travessia pelo espaço de vastidão e solidão, vacuida-
de e abandono (Derrida, 1996, p. 22).

Em Os sertões, não falta a ambiência desértica. Eucli-
des da Cunha propõe uma verdadeira fenomenologia dos 
sertões brasileiros, aludindo ao deserto, e, como veremos, 
sublimando-o. Suas descrições não se furtam a externar, 
não sem poesia, as impressões do autor:

daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos 
aquele ignoto trecho de sertão – quase um deserto – quer 
se aperte entre as dobras de serranias nuas ou se estire, 
monotonamente, em descampados grandes… (Cunha,  
2003, p. 47). 

Em outros momentos, a referência a deserto é comum: 
“margem de deserto” (Cunha, 2003, p. 44), “o regime desér-
tico ali se firmou” (Cunha, 2003, p. 47) etc.

Mais importante que a referência em si ao deserto, é o 
que faz do sertão mais desértico (no sentido de intensidade 
da promessa messiânica) do que o próprio deserto. O 
“deserto” sertanejo traz em si, em sua temporalidade única, 
o germe do gozo e da fartura (textualmente, o paraíso). Isso 
porque o sertão não se encaixa nas categorias geográficas 
hegelianas – estepes ou planícies, vales férteis e, finalmente, 
litorais e ilhas (Cunha, 2003, p. 80) –, mas, ao mesmo tem-
po, realiza-as todas em sua transmutação quando da passa-
gem do período das secas para o das chuvas:

Barbaramente estéreis; maravilhosamente exuberantes…  
Na plenitude das secas são positivamente o deserto.  
[…] Ao sobrevir das chuvas a terra […] transfigura-se  
em transmutações fantásticas, contrastando com a  
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desolação anterior. […] E o sertão é um vale fértil. É um 
pomar vastíssimo, sem dono (Cunha, 2003, p. 81).

E, assim, compreende-se melhor uma seção de texto 
anterior e seu iniciar evocativo: “e o sertão é um paraíso” 
(Cunha, 2003, p. 77). Vê-se também como sobressai aqui o 
poeticamente tentador hegelianismo natural (mas cienti-
ficamente inaceitável) de Euclides da Cunha: “a natureza 
compraz-se num jogo de antíteses” (Cunha, 2003, p. 82).

Além disso, a construção narrativa desse espaço físico 
incomparável encaixa-se perfeitamente ao projeto de cons-
trução da “raça”, do brasileiro autêntico. O homem ali 
enfrenta uma natureza “tenaz e inflexível” (Cunha, 2003, p. 
66), e será capaz de reconhecer o paraíso exatamente por-
que enfrentou a travessia das “veredas sertanejas”, que “é 
mais exaustiva que a de uma estepe nua” (Cunha, 2003, p. 
65). Assim, o sertão, “isolador étnico” (Cunha, 2003, p. 80), 
seria capaz de forjar o sertanejo, um mestiço digno, capaz 
de ser “o cerne vigoroso da nossa nacionalidade” (Cunha, 
2003, p. 140).

Perceba-se que, não obstante o notado elogio ao ser-
tanejo – “o sertanejo é, antes de tudo, um forte” (Cunha, 
2003, p. 157); é um “titã bronzeado fazendo vacilar a mar-
cha dos exércitos” (Cunha, 2003, p. 313) –, não há lugar 
para a sua cultura. A civilização parece ser única, e a seta da 
história aponta inexoravelmente para formações sociais de 
tipo europeu (não se pode negligenciar o aporte hegelia-
no aqui). Não haverá um florescimento cultural autêntico 
a partir de uma base étnica nova. Ao contrário, esta base 
étnica demanda proteção da civilização para que se consoli-
de e possa conviver algum dia com “estádio social superior” 
(Cunha, 2003, p. 154). 

Invertemos, sob este aspecto, a ordem natural dos fatos. A 
nossa evolução biológica reclama a garantia da evolução 
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social. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos 
ou desaparecemos (Cunha, 2003, p. 103).

Note-se a incongruência: por um lado, a crença na emer-
gência de uma raça forte e única, forjada por meio inóspi-
to, isolado, e, portanto, propício para tanto; e por outro, a 
raça por vir deve ser guiada por modelos civilizacionais da 
“raça superior”, única garantia de futuro digno. Em ambos os 
casos, o futuro, a promessa do porvir é capturada pelo deter-
minismo, geográfico, racial ou cultural. Mas essas expressões 
de promessas messiânicas devem ser abordadas mais a fundo, 
passando pelo fervor republicano de Euclides da Cunha e 
por sua descrição do messianismo português e sertanejo.

Em “A nossa vendeia”, o autor baiano propõe uma com-
paração entre a Revolução Francesa, e sua revolta campo-
nesa e monarquista, a Vendeia, e o movimento republicano 
brasileiro, com sua revolta similar, a de Canudos, que seria 
superada como teria sido a primeira. Mas, naquele momen-
to (março de 1897), não há dúvida ou ambiguidade: “a 
República sairá vitoriosa desta última prova” (Cunha, 1994, 
p. 71). Seguindo o cientificismo e positivismo que reinavam 
em seu tempo, Euclides da Cunha parecia inabalável em 
sua “fé no progresso”1, e não é por acaso que esta última se 
tenha tornado uma religião organizada (e que ainda hoje 
subsiste no Rio de Janeiro). Como veremos, esta fé será aba-
lada em Canudos.

Em Os sertões, contudo, além de analisar o “fanatis-
mo” do Conselheiro e suas origens, o autor também ata-
ca o fanatismo republicano, ilógico, voluntarista, imita-
dor. Os retratos de Floriano Peixoto e de Moreira César 
são implacáveis, nesse sentido: “O fetichismo político [em 
relação à memória de Floriano] exigia manipansos de far-

1 Para um estudo do triunfo desta fé no progresso, ver Nisbet (1994, pp. 171-178). 
Para essa temática em Euclides da Cunha, ver Ventura (1996, p. 285).
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da [Moreira César]” (Cunha, 2003, p. 368). O tema religio-
so é tão significativo que Cunha equipara a campanha de 
Canudos a uma cruzada: 

A luta pela República, e contra os seus imaginários 
inimigos, era uma cruzada. Os modernos templários, se não 
enxergavam a armadura debaixo do hábito e não levavam a 
cruz aberta nos copos da espada, combatiam com a mesma 
fé inamolgável (Cunha, 2003, p. 583).

Quanto à descrição do “messianismo” do Arraial, é inte-
ressante que Euclides da Cunha não deixa de notar suas 
heranças lusitanas: “o elemento emocional da raça supe-
rior” (Cunha, 2003, p. 187). Aqui, os fatores socioculturais 
parecem preponderantes, de modo que o atraso brasilei-
ro seria devido ao apego a desequilíbrios típicos da Idade 
Média europeia. De todo modo, a religiosidade sertaneja 
também agrega outros elementos: as “crendices populares” 
africanas e indígenas. Além disso, a análise da contribuição 
étnica não deixou de figurar nessa interpretação de Canu-
dos, e, sobretudo, do Conselheiro, tido como “documen-
to raro de atavismo” e dotado de “constituição mórbida” 
(Cunha, 2003, p. 201). Teria sido um louco capaz de sinteti-
zar um tempo e um meio:

Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às 
aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das 
raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da 
vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e 
extravagante. Ele foi, simultaneamente, o elemento ativo e 
passivo na agitação do que surgiu (Cunha, 2003, p. 200).

Vê-se que, apesar de certo reconhecimento das origens 
europeias do messianismo, a visão de Euclides da Cunha do 
movimento religioso de Canudos e de seu líder é bastante 
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pejorativa. Não se deu valor aos problemas sociais, às raízes 
do messianismo na crise de valores, de sociedade e de mode-
los de legitimidade, desencadeada pela República (Queiroz, 
1997, p. 208). A obra de Queiroz é importante, assim, para 
resgatar o sentido funcional dos movimentos messiânicos. 
No entanto, a autora não dá ênfase a seu aspecto históri-
co, apesar de reconhecê-lo (Queiroz, 1997, pp. 217-220), 
inscrito numa tradição, como uma forma que se transmite 
de geração em geração para conferir sentido e promover a 
ação diante da crise, da desgraça, do desespero. Este mesmo 
impulso messiânico, como vimos no âmbito do positivismo e 
do republicanismo, parece articular-se de diversas maneiras 
para dar sentido à ação em contextos que não se encaixam 
perfeitamente na caracterização da crise social, nem no dese-
jo idílico pelo paraíso na terra. O recurso a uma imagem de 
futuro e à sua promessa no presente pode, ao contrário, ser 
tido como expressões cotidianas da busca por sentido2.

A visão pejorativa dos movimentos messiânicos ainda 
encontra adeptos na antropologia. Se Euclides da Cunha 
adota a visão do messianismo como atraso puro e simples 
(clara em “A nossa vendeia” e partes de Os sertões), tam-
bém o classifica, em sua obra seminal, como uma espécie 
de transição entre dois estágios mentais e culturais. Tal é 
o caso do gnosticismo, que se coloca entre o paganismo e 
o cristianismo, e que caracteriza o Conselheiro, o “gnósti-
co bronco” (Cunha, 2003, pp. 201-203). Esta oscilação não 
evita uma caracterização negativa que ainda perdura e que, 
a rigor, a informa. Pode-se encontrar exemplo notável na 
obra de Roberto DaMatta (que não deixa de reconhecer 
a sua inerradicabilidade): “como a loucura, a perversão, a 
desonestidade […], o messianismo é um tipo de convidado 
indesejável” (DaMatta, 1996, p. 2).

2 Para essa discussão, ver Derrida (1996) e sobretudo Agamben (1999), que tratam 
o tema do messianismo numa dimensão fundamental, para não dizer ontológica, 
ao lado das dimensões histórica e funcional do fenômeno.
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Acrescente-se, por último, que a influência duradoura 
de Os sertões – referência fundamental inclusive para brasi-
lianistas norte-americanos (Levine, 1993) – e seu brilhantis-
mo na caracterização dos fanatismos em conflito, não o exi-
me do messianismo (num sentido amplo), ou ao menos do 
salvacionismo (se se quiser dar ênfase ao aspecto redentor 
impessoal da ciência), típicos do final do século XIX e início 
do XX. Com seu destaque na inelutabilidade da civilização 
europeia e dos valores puros da República, apesar de suas 
deturpações brasileiras e da amargura de seu projeto de 
nacionalidade, Euclides da Cunha parece manter-se firme 
no campo da fé de seu tempo.

o canto guerreiro
A questão da relação entre conflitividade e nacionalidade 
já foi explicitada na primeira seção deste ensaio, associada 
à temática teológico-política e à literatura pós-colonial. De 
qualquer forma, as bases para a indissociabilidade entre 
nação e conflito encontram-se muito bem-assentadas na 
teoria social moderna. Com Freud, nota-se que “é sempre 
possível unir um considerável número de pessoas no amor, 
enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as mani-
festações de sua agressividade” (Freud, 1997, p. 71). Foucault, 
por seu turno, sem abandonar a dinâmica do conflito de 
uma sociedade instada sempre a defender-se, propõe uma 
inflexão com a ideia de predomínio da rivalidade, civil, 
sobre a guerra, militar (Foucault, 1997, p. 201). Essa seria 
uma função histórica do Iluminismo, que, pode-se aduzir, 
propõe também a regulamentação da própria guerra, por 
meio do direito dos conflitos armados, por vezes chamado 
– infeliz eufemismo – de direito humanitário. Trata-se de 
tornar mais complexos os limites de hostilidade e afetivi-
dade na constituição da nação moderna. De todo modo, a 
guerra não desaparece, e, de fato, a sua domesticação par-
cial coexiste com a radicalização do antagonismo para com 
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os que não seriam de forma alguma dignos de lutar, “raças 
inferiores”, povos primitivos ou, mais recentemente, funda-
mentalistas religiosos3.

O positivismo e o cientificismo euclidianos não deixam 
de ser herdeiros das Luzes – os seus mais tenazes. Euclides 
da Cunha conserva aqui um pouco da disputa civilizacional, 
civil e ideal, ao condenar a Guerra de Canudos e a cam-
panha militar da República, em particular. Cunha confere 
sempre dignidade aos sertanejos: eles não são homini sacri, 
ou seja, não podem ser mortos sem sacrifício, sem luta dig-
na, pautada pelas normas da civilização (Agamben, 2003). 
No entanto, não deixam de ser primitivos e, portanto, con-
denados à extinção; ou, pelo menos, seria a sua cultura que 
estaria condenada. Como os selvagens de outrora, que tanto 
contribuíram para a conformação da identidade ocidental, 
e do projeto ocidental de universalização paradoxal de seu 
mundo social particular, trata-se de seres valorosos, mas, ao 
mesmo tempo, patéticos, infantis, mentalmente atrasados. 
Observe-se, nessa direção, a importância de duas seções 
sucessivas de texto.

A primeira (“Por que não pregar contra a República”) 
faz uma espécie de mea-culpa, afirmando que não se perce-
beu “o traço superior do acontecimento” de Canudos, ten-
do a campanha se tornado “uma entrada inglória” (Cunha, 
2003, p. 270). A segunda diz respeito à “missão abortada” 
(Cunha, 2003, p. 273), que teria sido solução mais “nobre 
e prática” que o “argumento único […] a bala” (Cunha, 
2003, p. 272). Trata-se de uma missão da Igreja que teria o 
objetivo de convencer o Conselheiro a dispersar e, sobre-
tudo, desarmar o arraial. A missão não é confrontada pelo 
fanatismo dos canudenses ou de seu líder; ao contrário, a 
intransigência é do frei João Evangelista do Monte Marcia-

3 O tema é bem-desenvolvido, em relação a consequências para o holocausto, em 
Agamben (2003).
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no. A missão é recebida quase cordialmente (Cunha, 2003, 
p. 275) e, diante das ordens radicais do frei, Antônio Conse-
lheiro reage de modo sereno e ponderado. Teria sido uma 
oportunidade desperdiçada. Além disso, toda a loucura e 
“atavismo” apontados como características de Antonio Con-
selheiro (Cunha, 2003, pp. 199-238), neste curto espaço, 
sobre a oportunidade perdida, parece infundado4.

Ressalte-se o pano de fundo de primitivismo religioso 
que pode ser corrigido ou sublimado, por um lado, e o fun-
damento étnico da dignidade sertaneja, por outro. São essas 
características que classificam os sertanejos como inimigos 
legítimos, quase imbatíveis na guerra, mas passíveis de dou-
trinação civilizadora, num conflito espiritual inevitável. Des-
se modo, a distinção entre o mestiço do interior e o mesti-
ço do litoral é essencial ao esquema euclidiano, dentro da 
conformação identitária brasileira. O mestiço do litoral, em 
que a influência negra era marcante, corresponde ao tipo 
geral do mestiço, que como tal não enfrentara a agrura da 
luta e não evoluíra de modo autônomo: era proteiforme, 
desequilibrado e degenerado (Cunha, 2003, pp. 150, 151, 
155). O sertanejo é diferente, mas constitui a contraprova 
da regra geral da mestiçagem: é uniforme, forte e retrógra-
do (Cunha, 2003, pp. 150, 153, 155). Este último aspecto é 
crucial para se compreender a possibilidade de evolução, de 
diálogo, de missão civilizatória, ao invés de destruição, pura 
e simples, embora esta última ainda esteja à espreita. O ser-
tanejo encontra-se em posição extremamente delicada; locali-
za-se no limiar mesmo entre a atração e a repulsa, entre o 
amigo e o inimigo do projeto de nação republicana5. 

4 O retrato do Conselheiro, nesse ponto, assemelha-se ao desenhado por Levine, 
através de outras fontes, como respeitador da Igreja e de sua doutrina tradicional, 
em especial, em sua versão local, manifesta em suas alianças com os sacerdotes do 
sertão (Levine, 1993, pp. 193 e ss.).
5 Lembre-se, contudo, que tal lugar limítrofe contrasta, pelo menos em fins do 
XIX, com o não lugar do negro, em relação a quem a literatura racialista de Nina 
Rodrigues planejava códigos penais para diferentes raças (Capeller, 1995).
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Além disso, no que concerne ao conflito em si, os pre-
tensos fortes e primitivos do sertão levavam vantagem. Não 
apenas porque conheciam o terreno (a caatinga era aliada 
dos jagunços), mas também porque se estava diante de um 
exército de degenerados cuja inconstância e indisciplina 
eram incomparáveis à altivez do homem do sertão. O serta-
nejo conhece o conflito, o perigo, e enfrenta-o. O soldado 
está apenas aprendendo com o conflito e esbarra na sua 
própria condição étnica: “homens de todas as cores, amál-
gamas de diversas raças”, que vão para a “batalha como 
para algum folguedo turbulento” (Cunha, 2003, p. 402). E 
como já foi dito, não são, segundo o próprio Euclides da 
Cunha, muito diferentes dos canudenses em matéria de 
superstições. Sobretudo quando Moreira César é atingido 
(na terceira expedição republicana), os soldados come-
çam a atribuir poderes sobrenaturais ao Conselheiro, ou a 
acreditar nas crenças populares que o envolviam (Cunha, 
2003, p. 436). 

O autor de Os sertões tampouco se furta a discutir a pró-
pria natureza da guerra, e a extrair daí implicações para o 
conflito de Canudos. Ainda discorrendo sobre a segunda 
expedição, Euclides da Cunha criticava o “triunfo anteci-
pado” e a “crença espontânea” na vitória (Cunha, 2003, p. 
326). Segundo ele, “nos sucessos guerreiros entra, como ele-
mento paradoxal embora, a preocupação da derrota. Está 
nela o melhor estímulo dos que vencem” (Cunha, 2003, p. 
326). Também considera a guerra “uma coisa monstruosa e 
ilógica em tudo” (Cunha, 2003, p. 326), de modo que são 
necessárias as características primitivas do homem, que o 
medo e a “certeza do perigo” estimulam.

Percebe-se, assim, que os sertanejos são louvados inces-
santemente por suas virtudes físicas e étnicas, mas combati-
dos por suas falhas intelectuais. Falta-lhes alcançar o estágio 
de maturidade da civilização, apesar de serem eles os porta-
dores da semente de esperança de uma identidade brasileira 
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própria, marcada por uma raça autóctone e única. Quer-se 
aproveitar esse elemento étnico e destruir, por assimilação 
e doutrinação, o mundo espiritual de Canudos. Nesse sen-
tido, o denso texto de Adriana Johnson (2005) apresenta 
um lampejo crucial: apesar de tentar denunciar um crime, 
o da destruição física do arraial, Euclides da Cunha comete 
outro ao subtrair de Canudos o seu meio mais nobre e mais 
radical: a decisão política de Antônio Conselheiro e seus 
seguidores de lutar por manter-se à margem da nova civili-
zação que se criava (não se tratava de ganhar benefícios ou 
reivindicar benefícios perante o Estado). Segundo Cunha, 
o antagonismo entre Belo Monte e a República era inevi-
tável, mas não era um confronto político, pois o movimen-
to “não traduzia o mais pálido intuito político: o jagunço 
é tão inapto para apreender a forma republicana como a 
monárquico-constitucional” (Cunha, 2003, p. 268). Sonega-
se de Canudos algo que os sertanejos certamente tinham, e 
que a literatura política em língua inglesa chama de agency, 
capacidade de ação, subjetividade num sentido político e 
exterior ao direito estatal (Singer, 2009).

Dessa forma, Os sertões desvaloriza o momento propria-
mente político de Canudos: a decisão de antagonizar a 
República, tornando-a idêntica ao mal, e, portanto, fazen-
do-a instrumento para a articulação de uma série de outros 
desejos: de sobrevivência, comunhão religiosa, liberdade, 
não opressão, legitimidade política etc. Esta decisão nun-
ca deixa contar com um elemento incontrolável, pouco 
afeito à previsibilidade do cálculo racional, mas, igual-
mente, sempre passa também pela tensão com relação a 
esse mesmo cálculo, que não pode ser totalmente suspen-
so. A teoria política de Ernesto Laclau, por exemplo, não 
deixa de reconhecer o valor do Arraial enquanto movi-
mento político (apesar de que dentro de limites históri-
cos e materiais da estrutura social, da sedimentação social 
em que viviam):
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um dia o Conselheiro chegou a um vilarejo onde as pessoas 
estavam se revoltando contra os coletores de impostos e 
pronunciou as palavras que se tornariam a equivalência 
chave de seu discurso profético: “A República é o Anti- 
-Cristo”. Daquele momento em diante seu discurso 
proveu uma superfície de inscrição de todas as formas de 
descontentamento rural, tornando-se o ponto inicial de 
uma rebelião de massas […]. As pessoas aceitaram-no [tal 
discurso] porque era o único disponível que se dirigia às 
agruras por que passavam (Laclau, 2000, p. 83).

Dessa forma, ficam muito claras as implicações polí-
ticas de qualquer interpretação do fenômeno Canudos e, 
assim, o caráter político da obra de Euclides da Cunha, 
em particular (sem desconsiderar, decerto, a sua plura-
lidade e vitalidade estilística e sua tormenta individual). 
Belo Monte e o sertanejo em geral são instrumentalizados 
duplamente em favor da constituição da República. Por 
um lado, são inimigos dignos dela, que devem ser comba-
tidos legitimamente, para que possam servir à construção 
nacional em bases mais sólidas; que são portanto capazes, 
com o tempo, de aprender e civilizar-se. Por outro, seu 
ideário, seu universo simbólico é reduzido aos patamares 
mais vis da existência humana; sua radicalidade política, 
para usar termos de Laclau (2000) e Mouffe (2006), pare-
ce ser tão intensa, que precisa ser simplesmente elimina-
da. Daí também a insistência de Johnson sobre o simbolis-
mo do anúncio euclidiano da destruição total do Arraial, o 
que contrariaria a versão histórica (2005, pp. 379-380). Os 
sertanejos são o outro hostilizado-instrumentalizado pela 
nova sociedade em gestação, e não algo completamente 
marginal como pensa Zizek (2004) em suas menções a 
Canudos. E isso ocorre apesar de Euclides da Cunha ter 
também identificado diversos problemas semelhantes, e 
quase simétricos, na própria campanha republicana. As 
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tropas republicanas são racialmente “inconsistentes” e, 
ao mesmo tempo, são ideologicamente hígidas. Ou seja, 
não podem usufruir da grandeza espiritual que está a seu 
alcance com essa “herança inesperada” (Cunha, 2003, p. 
269), a República.

O conflito de Canudos e o antagonismo Canudos-Repú-
blica são instrumentalizados em prol de um projeto repu-
blicano que, diante de suas graves dificuldades, permanecia 
rigorosamente por vir. É uma forma de messianismo (mais 
laica) combatendo e tentando assimilar, em parte, uma 
outra (mais religiosa).

o canto ruinoso
É hora de fazer aquelas indicações prometidas acerca de 
um terceiro horizonte de leituras da obra, ainda sob a égide 
mais ampla da inter-relação entre messianismo e constru-
ção da nacionalidade brasileira. Adriana Johnson faz crítica 
pertinente à pertença de Os sertões ao discurso hegemônico 
e excludente que conserva uma estrutura social perversa no 
Brasil, embora deixe de dar a devida ênfase à valorização 
do sertanejo, enquanto pedra fundamental deste mesmo 
discurso, e às críticas de Cunha ao próprio fanatismo dos 
representantes da República (Johnson, 2005). Ocorre que, 
como clássico, o livro de Euclides da Cunha pode ser sem-
pre ressignificado, reapropriado. E não se deve negligen-
ciar o caráter poético da obra, que se presta, mais ainda, 
a tal empreitada (com o qual vem de acréscimo a questão 
biográfica e autobiográfica da escrita).

Tem sido uma tônica da leitura de Euclides da Cunha, 
nos últimos anos, o reconhecimento de seu caráter dilace-
rado, atormentado, e dos limites, das contradições e das 
impossibilidades que ele apresenta ou que deixa entrever 
ao leitor (Lima, 1997; Madeira, 2004). Johnson (2005), cor-
retamente, afirma que a constatação do caráter fragmen-
tário e aporético de Os sertões não o exime de fazer parte 
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e de contribuir para uma ordem de poder excludente e 
perversa. Mas não há incompatibilidade entre as duas 
abordagens. A estrutura de poder em questão demanda-
va, e ainda demanda, a convivência com graves parado-
xos. Mais do que não excludentes, tais abordagens são 
complementares.

Um discurso crítico sobre a história brasileira não deve 
evitar, por exemplo, o paradoxo de nossos messianismos, 
que persistem sem deixar de falhar uma vez após a outra, 
infinitamente. A ruína de Belo Monte é também a ruína da 
República, é também o dilaceramento do próprio Euclides 
(mudo de registro para o primeiro nome propositalmente), 
como escritor, como profissional, como pessoa. O sonho 
de Euclides é rigorosamente impossível, já para a sua épo-
ca. “O cerne vigoroso da nacionalidade” (Cunha, 2003, p. 
140) já não tinha a menor chance de desenvolver-se devido 
à aceleração do tempo e diminuição do espaço que estava 
em marcha. Ele se debatia com uma “civilização de emprés-
timo” (Cunha, 2003, p. 269). Por seu turno, a “guerra das 
raças”, em que se baseia, é fruto de outro empréstimo, não 
só bizarro, em se tratando de país fortemente miscigena-
do, como resultado da leitura bastante infeliz do próprio 
Gumplowicz, para quem tal guerra é posterior à criação da 
unidade política, e não seu fundamento (Lima, 1997, p. 32). 
O Brasil tornou-se cada vez mais mestiço, e cada vez menos 
homogêneo etnicamente. A cultura popular foi valorizada. 
A República jamais foi remotamente parecida com o sonho 
apolíneo de Euclides.

Toda essa ruína da história (mais do que história da ruí-
na), toda essa ruína de projetos de Brasil pode ser interpre-
tada, por sua vez, de modos bem distintos. Tem-se a possibi-
lidade de uma abordagem cínica ou desesperada, segundo 
a qual qualquer projeto de futuro se torna inviável ou, ao 
menos, em que predomine a indiferença. Pode-se resumir 
isso, nas palavras de Jean-Luc Nancy, como a esfera da deso-
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lação (Nancy, 2005, pp. 147-153). Tem-se, ainda, o caminho 
da superação; aqui cada derrota leva a um aprendizado 
e a um acúmulo de forças, de forma que o momento de 
maior derrota represente também a maior oportunidade 
de reação. Zizek (2007) chama isso de “argumento de Höl-
derlin”, enquanto, com Nancy, pode-se intitular esfera da 
consolação (Nancy, 2005, pp. 147-153). Finalmente, pode-
se perquirir uma última hipótese, qual seja, a ruína como 
oportunidade na fragilidade (Derrida, 2003, p. 13); não 
de um saber instrumentalizado, ou de continuidade num 
caminho ideal pré-definido, mas a chance da experiência 
ético-política enquanto abertura e oportunidade de cria-
ção singular de sentidos. Aqui a experiência da ruína abre, 
de maneira radical, a própria questão do sentido – como 
na obra de Nancy, em todos os sentidos do termo (Guibal, 
2004) –, num difícil para-além das estruturas teológico-po-
líticas dominantes; pode-se chamar tal questão (e o que há 
nela que não se esgota na arquitetura de uma questão) de 
esfera de sensibilização. Não se está aqui no âmbito da opo-
sição entre o sensível e o inteligível: o sensível de sentido, 
enquanto direção e questão, explode essa polaridade, mas 
sem deixar de notar que essa explosão já acontece no inte-
rior da percepção e das aporias da relação vivente-meio 
(Nancy, 2005, pp. 179-188).

A interpretação crítica de Euclides pode perpassar 
todas as três esferas. Mas apenas o último termo merece 
maior destaque no âmbito desta seção. Os outros dois, de 
certo modo, são formas de resposta à experiência da ruína 
que a negam, contornam ou escamoteiam. Como a ruína está 
sempre presente, ainda que de forma virtual, a desolação e 
a consolação fazem parte parte das experiências messiânico-
conflitivas que foram discutidas até agora. Mais além disso, 
enfrentar a ruína enquanto ruína é espaço próprio de 
pensamento sensível. Não se pode negar, em que pesem 
todos os senões já referidos, que Euclides era mestre nessa 
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arte de manter-se firmemente fiel à incontornabilidade da 
tragédia de Canudos enquanto tragédia. Com todas as suas 
escolhas problemáticas e sua pertença ao universo teórico 
de seu tempo, aliado a uma estrutura de poder dominan-
te, a fidelidade ao acontecimento ruinoso e tormentoso de 
Canudos foi marca sua. Seu livro não foi redentor, apesar 
de toda a sua descritividade gráfica. Seu poder discursi-
vo foi usado para perseverar no coração do paroxismo de 
seu tempo. Como realidade complexa, mesmo essa sensi-
bilização pode ser reduzida a um discurso de exculpação 
(muito gira em torno do sentido da vergonha, que pode 
ser lida como ensejando abertura ao outro mais digna e 
verdadeira que a mera culpa). A ambiguidade é inevitável, 
mas é difícil não ver, ao menos na descrição da entrada 
dos prisioneiros no acampamento militar, o triunfo frágil 
da sensibilidade:

Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. 
Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in extremis, 
punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma 
legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, 
num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. 
Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil 
saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados 
durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os 
arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras 
não encobriam lanhos, escaras e escalavros – a vitória tão 
longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele 
triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, contraproducente 
compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses 
e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada 
humana – do mesmo passo angulhenta e sinistra, entre 
trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num longo 
enxurro de carcaças e molambos… (Cunha, 2003,  
pp. 749-750).
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Pode-se chamar a atenção para esse aspecto de tragé-
dia sui generis de Os sertões. O livro representa algo que é, 
ao mesmo tempo, e paradoxalmente, “trágico e imundo”, 
glorioso e vil, o vigor da experiência concreta e a mais pura 
elaboração estética e atribuição de sentido a interlocutores 
excluídos. Não se trata de tragédia em que o herói estives-
se bem-delimitado, em que ele fosse dotado de grandeza, 
em que houvesse instância superior para juízo de ações 
dos homens e relação com o mundo “real” ou a tradição. 
Muito embora tais elementos não estivessem totalmente 
ausentes, a ruína já os preenchia desde o início. Talvez 
haja algo de drama barroco no relato de Euclides6: perso-
nagens dilacerados; trauma ininterrupto e insolúvel; gêne-
ro indiscernível, cuja marca é o luto. E logo, mais do que 
o Barroco, simplesmente, tem-se algo próximo do drama 
barroco como concebido por Benjamin, já em seu desloca-
mento do termo, pela ênfase em seu elemento enlutado, 
o Trauerspiel (Benjamin, 1998, 2004). E muito embora o 
texto euclidiano não seja exatamente alegórico – em sua 
forte ancoragem concreta, Euclides está mais próximo da 
tragédia clássica (Schmitt, 1985) –, há algo de alegórico 
em sua estética literária.

É dessa maneira que a tensão e o hibridismo de Os ser-
tões, apontados pela crítica contemporânea, podem ter um 
sentido mais profundo do que aquele afeito à intenção do 
autor, ou de sua colaboração com os esquemas conceituais 
de dominação de sua época – especialmente relevantes no 
que diz respeito a seu lugar contemporâneo. Assim, como o 
indeciso soberano barroco de Benjamin, Euclides não deci-
de se faz ciência ou arte, se o Brasil tem ou não esperança de 
futuro, ou mesmo quais de seus personagens representam 
a civilização (termo com certa vacuidade nessa leitura). Ao 

6 A proximidade do Barroco em Os sertões é apontada por Haroldo de Campos 
(Campos, 1997, pp. 51-57).
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não decidir cabalmente, apesar de haver inúmeras decisões 
pontuais, escolhas vocabulares e rítmicas, Euclides apresen-
ta, põe em cena (faz mise-en-scène) o sertanejo. Desse modo, 
seu drama pode ser reativado e sua posição política inver-
tida; precisamente aqui, vê-se a chance de sentidos novos, 
deslocados, a chance de sensibilidades renovadas para com 
o sofrimento alheio e as fragilidades intrínsecas ao discurso 
e ao pensar. Além disso, a explosão do sertão, a explosão do 
excluído, enquanto excluído, sem vontade de integração, 
não deixa de permanecer, assim, fora do mundo da Repú-
blica. A vitória desta última não conquista o imundo – que 
pode ser lido como colapso de um mundo, de um universo 
de sentido (Nancy, 2002, p. 16) –, que permanece impávido 
seja na morte, a não rendição, seja na vida, a morte-vida que 
descreve entre os prisioneiros. Independentemente da lin-
guagem conceitual e de suas deficiências, transparece uma 
escrita aberta ao sofrimento indizível.

* * *

Se este ensaio demonstra que Os sertões está ancorado na 
teologia-política e na conflitividade inerente a seus mes-
sianismos, percebe-se também que é pensável, a partir des-
sa mesma obra, uma desconstrução sensível da sua marca 
soberana. Eis nesta sensibilização, que não é propriamente 
euclidiana, mas que também está presente nele, a chance 
de um outro elemento messiânico. Essa outra “messianici-
dade” é ruinosa e vazia e, portanto, começa a ir além dos 
messianismos históricos. Sem renunciar a suas heranças, 
ela enseja firme abertura para a alteridade e delicada vira-
da pós-teológico-política. Tal virada não significa o fim das 
correspondências teológico-políticas, mas o anúncio de um 
desarmamento improvável de sua marca soberana. E, talvez, 
não seja de todo impossível pensar o Brasil, ainda que não 
exatamente a nação, sob o traço tênue da sensibilidade.
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soberAniA e representAção: hobbes, 
pArlAmentAristAs e levellers 1

Eunice Ostrensky

Parece haver pouca dúvida de que entre 1642 e 1651 Tho-
mas Hobbes alterou significativamente a estrutura de sua 
explicação sobre a soberania. Para chegar a essa constatação, 
basta passar os olhos pelos índices de Elements of law (1640) 
e De cive (1642) e perceber que essas obras não possuem 
uma passagem correspondente ao capítulo XVI do Leviatã 
(1651), notável por tratar da representação política. Mas se 
é evidente por si o caráter inovador da teoria da autoriza-
ção no Leviatã, é menos fácil entender, em contrapartida, 
os motivos que teriam levado Hobbes a inovar. Minha inten-
ção, neste artigo, é discutir alguns desses motivos.

Para certos intérpretes, preocupações exclusivas com 
a coesão interna do suposto sistema de política teriam 
levado Hobbes a notar importantes lacunas na sua teo-
ria e, na tentativa de aprimorar as teses contratualistas, 
o filósofo acabaria por reformular as premissas desse 

1 Leveller é o nome pejorativo – quase uma acusação – com o qual se designava cer-
tos políticos radicais na Inglaterra do século XVII. Os homens identificados como 
tais não tinham, porém, uma autodenominação própria.
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argumento2. A pergunta que esses comentadores não se 
fazem é se não parece ingênuo supor que até então Hob-
bes não tivesse se dado conta de contradições tão flagran-
tes de sua teoria. Por sua vez, outros intérpretes julgam 
que adoção da linguagem da representação, de índole 
parlamentarista, e o consequente abandono da retórica 
ostensivamente realista não podem ser explicados pela 
análise interna das obras de Hobbes3. Ou seja, não é pos-
sível entender por que o filósofo reformulou seus argu-
mentos sem identificar os debates políticos nos quais ele 
teria se envolvido. Dessa perspectiva, a teoria política de 
Thomas Hobbes não se mostra como mero sistema de 
ideias, mas como intervenção em conflitos ideológicos 
de seu tempo.

Quentin Skinner, em especial, evidencia como Hobbes 
no capítulo XVI do Leviatã se apropriou do vocabulário 
originalmente posto em circulação pelos parlamentaris-
tas e escritores radicais da década de 1640 (Skinner, 2007, 
p. 159), não para endossá-lo, claro, mas para provar aos 
leitores que se poderia empregá-lo com resultados muito 
melhores numa teoria absolutista. Assim, teriam sido os 
críticos da monarquia de Carlos I os maiores responsáveis 
por colocar no centro do debate os termos autorização e 
representação, mais identificáveis ao papel dos represen-
tantes no Parlamento, como o próprio Hobbes reconhece 
no capítulo XIX do Leviatã com uma dose de amargura 
(Hobbes, 2003 [1651], p. 160). Quanto aos radicais, Skinner 
parece supor que a exploração das consequências mais 
subversivas desses conceitos manifesta uma continuidade 
com o vocabulário parlamentarista, agora empregado, iro-
nicamente, contra seus primeiros expositores (Skinner, 
2007, p. 167).

2 Ver Gauthier (1969, p. 112); Zarka (1995, p. 198).
3 Ver Wootton (1991, pp. 56-57); Skinner (2002a, p. 204; 2007).
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Pretendo complementar essa interpretação, adotan-
do, pelo menos parcialmente, a hipótese de David Wotton, 
para quem “a teoria hobbesiana da autorização é um ponto 
de partida radical, cujo propósito é fazer frente aos level-
lers em seu próprio terreno” (Wootton, 1986, p. 57). Para 
isso, aponto pelo menos um aspecto importante de ruptura 
entre as doutrinas parlamentaristas e radicais: a defesa da 
soberania fundada no poder da multidão. De acordo com 
essa hipótese, os debates constitucionais que se seguiram à 
prisão de Carlos I e a eventual ascensão ao poder de grupos 
políticos hostis à ideia de soberania parlamentar significa-
ram para Hobbes novos desafios teóricos, além dos já pro-
postos pelos escritores parlamentaristas. Em face desse fato 
novo, Hobbes procurou, num só golpe, demolir as bem- 
-sucedidas doutrinas parlamentaristas, que haviam se con-
traposto às pretensões absolutistas de Carlos I, e algumas 
doutrinas radicais, cujo propósito era pôr fim às pretensões 
absolutistas dos próprios parlamentaristas, principalmente 
os presbiterianos. 

A Ordenação de Milícia, de 5 de março de 1642, marca o 
início da guerra civil que culminará com a prisão do rei, 
sua execução e a abolição da monarquia. Naquela data e 
por aquele instrumento, o Parlamento recrutava, em nome 
da majestade do monarca, um exército para conter a rebe-
lião introduzida na Inglaterra pelos papistas e outras pes-
soas mal-intencionadas das quais Carlos I teria se cercado 
(Kenyon, 1993, p. 219). Aparentemente sem outra alterna-
tiva, o rei então se refugia em Oxford com suas próprias 
tropas. A partir daí, a soberania que antes radicava no rei, 
conforme reconhecem os próprios autores da Ordenação, 
transfere-se ao Parlamento, autodeclarado representante 
do reino, guardião da lei e, na ausência do rei, depositário 
da autoridade suprema. 
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Esse gesto defensivo, porém ousado, encontra forte 
apoio entre vários panfletistas, sendo talvez o mais influen-
te deles Henry Parker (Mendle, 1995, p. 2). Em Observations 
upon his Majesties late answer (1642), Parker retoma uma 
das teses centrais do protestantismo radical, formulada no 
século anterior por Du Plessis Mornay e George Bucha-
nann, afirmando que o Parlamento cumpriu seu papel 
constitucional ao oferecer resistência aos desmandos de 
Carlos I. Na origem e de direito, o poder pertence ao 
povo, que o transmite ao rei sob a condição de exercê-lo 
para o bem do povo, não para seu uso próprio. Logo, todo 
poder político é fiduciário. Rompida a confiança elemen-
tar que deve unir o povo e o governante, o poder retorna 
ao detentor de direito (Parker, 1642, p. 16). Raciocínio 
semelhante se repete em outros escritos parlamentaristas 
divulgados entre 1642 e 1644. Em Fuller answer to a treatise 
by Doctor Ferne, de 1642, o teólogo presbiteriano Charles 
Herle argumenta que os homens escolhem sua forma de 
governo e consentem quanto aos limites deste. Portanto, 
ao contrário do que defendem os partidários do direito 
divino dos reis, Carlos I deve prestar conta de seus atos 
aos súditos, dos quais emana toda autoridade secular. 
Também o autor de Touching the fundamentall lawes salien-
ta que toda constituição, tendo origem humana, deve “ser 
regulada, corrigida e mantida pelo povo” (Anônimo, 1999 
[1643], p. 278).

Ao lado desse argumento sobre a origem popular e 
os limites do poder político, esses autores parlamentaris-
tas desenvolvem uma importante reflexão sobre o papel 
do Parlamento e sua relação com o povo. Se voltarmos às 
Observations, veremos Parker esclarecer que, violadas as 
condições do pacto, o poder supremo não retorna ao povo 
como multidão dispersa, mas somente ao povo como socie-
dade política organizada. Isso porque, embora seja o “livre 
e voluntário autor” do poder político (Parker, 1642, p. 1), 
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o povo nem pode exercer diretamente o poder, sob pena 
de cair na mais profunda anarquia, nem transmiti-lo inte-
gralmente a um monarca, sob pena de experimentar a 
mais dolorosa tirania. É necessário criar um instrumento 
que impeça esses dois grandes inconvenientes, regulando 
o poder original mas turbulento do povo e controlando o 
poder derivado do monarca. Isso somente é possível graças à 
virtude da representação, que permite 

a uns poucos agirem em nome de muitos, aos sábios 
consentirem pelos simplórios, de modo que a virtude de 
todos redunde em alguns e a prudência de alguns redunde 
em todos. 

Instituída a representação por meio de eleições – a 
maior das virtudes que se pode conceder a um homem –, 
o Parlamento passa a ser, finalmente, “o verdadeiro corpo 
do povo”. Assim, quando o rei trai a confiança que nele 
foi depositada no momento do contrato, o povo “assume 
o próprio poder de se fazer justiça sem causar distúrbios 
a si ou dano aos príncipes” (Parker, 1642, p. 15). Melhor 
dizendo, o povo que assume o poder nessas situações de 
violação do contrato é o Parlamento, o qual, na verdade, 
é o próprio Estado, por sua virtude de representar pro-
porcional e geometricamente todos os ingleses (Parker, 
1642, p. 28).

Em Fuller answer, Charles Herle adota uma explicação 
semelhante. Para ele, a relação do homem com o poder 
político não é de mera sujeição, é também de autoria 
(Herle, 1999 [1642], p. 253). Isso não significa, entretanto, 
que cada indivíduo reassuma o poder original quando vio-
lado o contrato. A resistência é legítima, não em nome da 
suposta crueldade sofrida pelo povo, mas dos princípios 
constitucionais subjacentes ao próprio governo: há uma 
reserva, no Parlamento, de poder de resistência em nome 
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da preservação de todo o reino, do contrário o governo 
seria uma monarquia absoluta (Herle, 1999 [1642], p. 
256). É preciso deixar claro, por outro lado, que só o Par-
lamento dispõe dessa reserva. O povo, detentor original 
do poder político, “não reservou nenhum poder em si, 
a não ser o que reservou para si no Parlamento” (Herle, 
1999 [1642], p. 255). Herle está pressupondo que o povo 
alienou todo o seu poder de resistência ao Parlamento, de 
tal maneira que seria totalmente ilegítima uma ação do 
povo contra o Parlamento, no quase inimaginável caso de 
o Parlamento vir a empregar essa reserva contra o próprio 
povo. Não há, portanto, direito individual nem coletivo de 
resistência fora do Parlamento. 

O autor de Touching the fundamentall lawes, embora 
concorde com o quadro geral descrito por Parker e Her-
le, apresenta algumas restrições a esta última afirmação; 
restrições, entretanto, que estão longe de ser claras: ora 
o Parlamento parece ser a autoridade suprema no reino, 
ora o povo é a fonte última de legitimidade do poder. De 
acordo com o escritor anônimo, Deus exige a remoção 
dos tiranos de seus tronos e para essa tarefa convoca o 
povo, em quem se funda originalmente toda a autorida-
de, ou seus fideicomissários (Anônimo, 1999 [1643], p. 
279), isto é, aqueles que expressam, em virtude da eleição, 
o conjunto de todos os homens. Quanto aos parlamen-
tares, eles estão obrigados, por dever de consciência, a 
resistir à vontade arbitrária do rei. De fato, eles não ape-
nas receberam, em confiança, a autoridade e o cargo para 
concentrar a autoridade universal e popular, como ainda, 
na qualidade de “atores representantes” (Anônimo, 1999 
[1643], p. 279), supõe-se que atuem visando à ordem, ao 
bem público e à conservação. Nesse caso, nenhuma auto-
ridade é superior à deles, nem mesmo a da lei. O autor 
anônimo parece presumir que a ação do povo fora do 
Parlamento tende a ser menos ordeira quando se resiste 
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à vontade autoritária do governante e por isso sempre é 
mais recomendável que os fideicomissários ajam em seu 
nome. Mas, apesar disso, não se pode tirar do povo no seu 
conjunto, detentor por direito da autoridade, e de cada 
indivíduo em particular, toda possibilidade de resistência, 
senão os meios (a criação de instituições) contradiriam os 
fins (a preservação). Nesse sentido, se o próprio Parlamen-
to viesse a praticar abusos e usurpações, para os quais não 
recebeu, nem poderia, autoridade, então estaria sujeito a 
sofrer resistência legítima por parte do povo (Anônimo, 
1999 [1643], pp. 278-279).

Com sua maneira um pouco tortuosa de argumentar, o 
escritor anônimo expunha uma inconsistência dos discur-
sos parlamentaristas: se a soberania radica no povo, quem 
reassume o poder em caso de resistência ao governante? 
Afirmar que é o Parlamento, na qualidade de corpo repre-
sentante, pressupõe a celebração de um contrato entre o 
povo e seus representantes, por meio do qual o primeiro 
consente em alienar seu poder original aos últimos, nada 
mais retendo para si. É isso o que diz expressamente Herle 
em Fuller answer: “o Parlamento é o próprio consentimen-
to do povo, o qual, uma vez empenhado, não é mais possí-
vel revogar” (Herle, 1999 [1642], p. 255). No entanto, não 
se poderia dizer igualmente, contra os parlamentaristas, 
que os homens consentiram em alienar seu poder ao rei e 
não mais tinham direito a retomá-lo? Salvo engano, essa é 
uma das linhas em que investe a argumentação de Hobbes 
em Elements of law e De cive. Seja como for, ao negarem a 
possibilidade de resistência ao povo, os parlamentaristas 
pareciam extrair conclusões muito próximas às dos realis-
tas, os quais negavam todo direito de resistência aos súdi-
tos. Mas nessa quadra da década de 1640 muitos realistas 
viam, através da guerra civil instalada no país, como era 
estéril apostar apenas no discurso da não resistência. Por 
isso ficava fácil aos realistas vaticinar que dentro em pouco 
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aquele a que se atribuía o poder original, o povo fora do 
Parlamento: reivindicaria a soberania pela resistência às 
ações ilegítimas do Parlamento. 

Em 1645, John Lilburne, político leveller bastante reco-
nhecido, tinha a clara percepção de que o Parlamento 
havia se tornado tão tirano como Carlos I. Não era à toa: 
Lilburne estava preso por ordem do Parlamento, apesar 
de seu engajamento, nos anos anteriores, na causa desse 
mesmo Parlamento contra o rei. Não cabe investigarmos 
aqui os motivos da prisão de Lilburne e da conversão do 
Parlamento em opressor. Basta sabermos que, desde 1642, 
o Parlamento jamais havia se preocupado em recusar a 
soberania ou mesmo dividi-la com a coalizão que com-
batera o rei. Agora, já não era mais possível ignorar que 
o absolutismo do Parlamento fazia suas vítimas, entre as 
quais Lilburne. 

Se nos voltarmos para o principal argumento contra a 
soberania do Parlamento, veremos que se fundamentava 
no direito do povo ao autogoverno, de acordo com o qual 
nenhum homem jamais poderia consentir em alienar intei-
ramente seu poder a quem quer que fosse não importa se 
rei ou Parlamento. A razão é simples: seria insensato um 
contrato por meio do qual o detentor original do poder se 
comprometesse a sofrer dano quando o suposto fideico-
missário julgasse conveniente. Um ser racional, portanto, 
não concede poderes ilimitados e arbitrários às institui-
ções criadas para lhe proporcionar o bem. Todo pacto de 
alienação de poder, com compromisso de não resistência, 
é ipso facto nulo; só tem vigência o pacto de delegação de 
poder e apenas enquanto se mantiver a relação de con-
fiança entre as partes contratantes. É isso o que diz Lil-
burne em um panfleto, redigido na prisão, na tentativa de 
lembrar aos seus ex-aliados, agora algozes, de que “o povo 
nunca seria tão tonto a ponto de conceder tamanho poder 
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àqueles a quem escolhe como seus servidores” (Lilburne, 
1998a [1645], p. 6)4.

Podemos pensar que até esse momento Lilburne ain-
da não conseguisse acreditar que “o povo” no qual ele pró-
prio se incluía não era o mesmo “povo” do qual o Parla-
mento o excluía. Segundo uma visão tradicional, o povo 
que participa do Parlamento é o conjunto dos ingleses 
livres, isto é, homens cujos rendimentos atinjam 40 libras 
anuais5. Esse é o prerrequisito básico para o exercício mais 
elementar e reduzido da cidadania. Abaixo desse limite, 
considera-se que os indivíduos não sejam livres por não 
terem uma vontade independente. Precisam, então, viver 
sob as ordens de outro e ser representados por aqueles 
a quem estão sujeitos; do contrário, não passam de mera 
multidão. O reino, por sua vez, é constituído por todo 
esse conjunto de pessoas, ou seja, tanto as que podem se 
apresentar pessoalmente como as que devem ser repre-
sentadas no Parlamento. De qualquer maneira, por esses 
critérios sociais e econômicos, operários, pequenos agri-
cultores e comerciantes, gente sem a posse definitiva da 
terra, todos os artífices (carpinteiros, alfaiates, pedreiros), 
enfim, homens que estavam sob as mesmas bandeiras de 
Lilburne, não eram livres, não eram cidadãos, não eram o 
povo, não tinham direitos. Se as instituições políticas – a 
monarquia, o Parlamento, os juízes e os vários tribunais 
– oprimiam-nos, é porque, conforme o modelo tradicio-
nal de autoridade, eles haviam nascido apenas para obe-
decer6. Essa interdição se baseava num certo cálculo de 

4 Veja-se também Lilburne (1998b [1646], p. 317). 
5 O próprio Henry Ireton fornece esse número (apud Sharp, 1998, p. 104). Ver 
também Smith (1968 [1583]). Locke (2007 [1669]) endossa uma concepção se-
melhante de povo.
6 Veja-se, mais uma vez, Smith (1993 [1566], p. 212): “Eles não têm nenhuma voz 
ou autoridade na nossa república e seu valor consiste em ser governados, não em 
governar outros, embora não possam ser inteiramente negligenciados”.
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consequên cias. Se serviçais tivessem direito de agir como 
homens livres, participando ativamente como cidadãos, 
uma de duas consequências se seguiria: ou eles tenderiam 
a votar de acordo com as vontades de seus senhores, ou 
poderiam, votando de acordo com seus próprios interes-
ses, propor medidas que resultassem na revisão ou até 
mesmo anulação da propriedade historicamente constitu-
ída, a qual ampara toda hierarquia política e social. Nada 
impediria que tais homens, dotados de poder político e 
autoridade suficiente para modificar as leis vigentes, pro-
pusessem e conseguissem no Parlamento a revogação do 
direito de propriedade e, em seguida, a distribuição das 
terras já demarcadas entre todos – ou pelo menos entre 
todos os que fossem julgados merecedores delas (Sharp, 
1998, p. 114).

Essa concepção tradicional de autoridade, com todo 
o temor de uma revolta social que ela deseja suprimir, é 
ostensivamente desafiada pelos levellers durante os Deba-
tes de Putney, em outubro de 1647. O que motiva esses 
debates é o Acordo do Povo, documento redigido pelas 
lideranças dos soldados com a finalidade de ser o contrato 
fundador de uma nova sociedade, criada pela renovação 
do Parlamento; uma declaração de direitos e, por isso, o 
esboço de uma constituição escrita. De todo o Acordo, o 
ponto que constitui o verdadeiro pomo de discórdia entre 
os representantes dos soldados e os oficiais do Exército, 
liderados por Oliver Cromwell e Henry Ireton, é a propos-
ta de ampliação do colégio eleitoral que permitirá renovar 
o Parlamento e fundar uma nova sociedade. Conforme o 
diagnóstico dos soldados, cujos líderes são majoritariamen-
te levellers, estariam excluídos do Parlamento homens com 
um genuíno interesse na continuação ou revisão do gover-
no. Entretanto, esses homens deram provas de seu inte-
resse quando, ao irem para a guerra, perderam seus traba-
lhos e seus parentes, além de arriscarem a própria vida em 
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nome do país, como lembra o capitão Edward Sexby (apud 
Sharp, 1998, p. 120). É razoável que a vida, aquilo que 
Deus e a natureza concedem, seja um bem muito superior 
à propriedade imobiliária garantida por lei humana, mas 
de origem duvidosa, já que nem o diabo, lembra o coronel 
Rainborough, sabe por que alguns homens a têm e outros 
não (Sharp, 1998, p. 114). Para o exaltado coronel Rain-
borough, o “dom da razão”, sem outra propriedade, deve 
ser suficiente para garantir a todos os homens adultos o 
direito de votar, ou seja, sua independência (apud Sharp, 
1998, p. 109). 

Na reforma social arquitetada pelos levellers, a redefi-
nição dos critérios de representação permitiria substituir, 
como base de direitos políticos, o direito de propriedade 
pelo direito inato (Crawford, 2001, p. 200). A partir disso, 
a condição universal de ter nascido livre se converteria em 
critério de cidadania: o povo deixaria de ser constituído 
unicamente por aqueles que possuem, segundo Ireton, “um 
interesse permanente no país” (apud Sharp, 1998, p. 114) e 
passaria a incluir todos os indivíduos racionais que vivessem 
no país. A esse fenômeno de inclusão poderíamos chamar, 
retrospectivamente, de “processo de democratização do 
povo”. Seu pressuposto, como parece claro, é a defesa do 
igualitarismo que tanto assustava os críticos dos levellers na 
década de 16407.

Mas esse movimento capaz de transformar o que antes 
era multidão dispersa em povo, embora já seja bastante, 
ainda não é suficiente para refrear opressão, enquanto o 
Parlamento puder permanecer alheio às demandas dos 
eleitores. A ampliação do colégio eleitoral exige, necessa-
riamente, a reformulação dos mandatos dos representan-
tes. Assim, mesmo aceitando que o Parlamento tenha o 

7 Um desses críticos é o presbiteriano Thomas Edwards, autor de Gangraena 
(Wootton, 1991, p. 417).
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poder de promulgar e revogar leis, criar e abolir cargos e 
tribunais, indicar e afastar magistrados, declarar a guer-
ra e a paz, celebrar tratados com países estrangeiros etc., 
os levellers recusam-se a admitir que tais atribuições con-
figurem a posse da soberania absoluta. Pelo contrário: a 
Quarta Cláusula do Acordo estabelece expressamente que 
“o poder destes e de todos os futuros representantes des-
ta nação é inferior apenas ao daquele que os escolhem” 
(Sharp, 1998, p. 95). Como vimos, essa ideia constitui uma 
das pressuposições básicas dos levellers, traduzindo o cará-
ter inalienável dos direitos dos representados, isto é, pode-
res que não são passíveis de representação e, caso desres-
peitados, autorizam o povo a dissolver o Parlamento. Ago-
ra já é possível dizer que o povo fora do Parlamento, não 
representado, é o juiz de sua segurança. Por conta disso, 
as leis nunca poderiam ser nocivas à segurança e ao bem-
estar do povo sem se tornarem, ato contínuo, ilegítimas. 
Daí, nas palavras de John Wildman, participante dos Deba-
tes de Putney, a máxima inegável de governo: “todo gover-
no reside no livre consentimento do povo” (apud Sharp, 
1998, p. 116).

É importante atentarmos para as implicações mais 
subversivas desses princípios. Em primeiro lugar, a afirma-
ção da superioridade dos representados sobre os represen-
tantes leva ao paroxismo a máxima parlamentarista “o rei, 
embora seja singulis mayor, é universis minor” (Parker, 1642, 
p. 2)8. Para os parlamentaristas, o contrato que confere 
autoridade ao rei não o torna superior ao corpo do povo 
(em sentido estrito), o que deixa espaço para resistência 
quando o rei abusa de sua autoridade. Os levellers concor-
dam com o teor dessa máxima e sua consequência. No 
entanto, eles ressalvam que o contrato não torna nenhum 

8 Para Hobbes, essa máxima é simplesmente absurda (Hobbes, 2003 [1651], p. 
156); ver Skinner (2007, p. 164). 
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representante superior ao corpo do povo (em sentido 
amplo). Se praticarem abusos, os representantes devem se 
sujeitar a sofrer a resistência dos representados, verdadei-
ros donos da soberania, porque sempre é necessário com-
bater a arbitrariedade, onde quer que ela esteja, sob pena 
de se converter o homem livre em escravo, propriedade de 
outro. Além disso, agora se entende povo menos como a 
unidade reunida no Parlamento e mais como multidão de 
indivíduos dispersos cujos direitos naturais têm prioridade 
sobre todo o resto. Nesse sentido, os direitos coletivos da 
sociedade – os direitos civis – não se sobrepõem aos direi-
tos individuais ou naturais. Em segundo lugar, o consenti-
mento e a delegação de poder não parecem apenas estrita-
mente condicionais, mas sobretudo contínuos (Wootton, 
1986, p. 57). Dizer, como Rainborough, que os homens só 
estão obrigados às leis com as quais tenham consentido, 
ou, como William Petty, que “se houver uma constituição 
em que o povo não seja livre, essa constituição deve ser 
anulada”, equivale a atribuir o critério de legitimidade de 
uma instituição ao consentimento presente e contínuo de 
todos os cidadãos, e de cada um separadamente. Atos pre-
téritos de submissão não são, portanto, obrigatórios por 
eles mesmos. O consentimento é individual: cada um con-
sente com os atos de autoridade, mas retira seu consen-
timento se vier a se julgar prejudicado em seus direitos 
e sua liberdade. Enfim, o que os levellers advogam é, ao 
mesmo tempo, o direito de voto e de revolta com base na 
dissolução da categoria política “povo” que amparava as 
pretensões absolutistas dos parlamentaristas. 

Essa reivindicação não só não foi atendida, como recha-
çada. Em 15 de novembro de 1647, um regimento de solda-
dos atravessou o campo de Corkbush com o texto do Acordo 
pregado nos chapéus e aos gritos de “Liberdade da Inglater-
ra”, sinalizando sua subscrição a esse contrato social. Era o 
começo do fim da liberdade dos levellers. Um dos amotina-
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dos, escolhido por sorteio e para servir de exemplo, foi exe-
cutado à frente de seu regimento (Le Claire, 2001, p. 33). A 
mensagem de Cromwell e dos oficiais era clara: o exército 
não se converteria numa populaça armada. Dois anos mais 
tarde, em 1649, a execução de Carlos I mostra não haver 
mais motivo para manter o exército mobilizado. A multidão 
perdia o poder.

Não há razão para supor que Thomas Hobbes fosse alheio 
ao debate – e ao combate – entre realistas, parlamentaris-
tas e radicais que se desenrolava na Inglaterra em meados 
da década de 1640. Na sua autobiografia em versos, Hob-
bes conta que, quatro anos depois do início da guerra civil 
(em 1646), quando se exilam em Paris para fugir da fúria 
popular, o futuro Carlos II e sua corte, ocorreu-lhe a ideia 
de escrever um livro. Embora nesse momento o filósofo 
estivesse muito concentrado na redação do De corpore, ele 
simplesmente não consegue aceitar que os adversários do 
rei atribuam seus êxitos a Deus. Diante disso, ele decide 
pôr de lado sua obra metafísica para escrever algo capaz 
de absolver as leis divinas. Mas o filósofo não contava que 
um período de doenças e dificuldades atrapalharia os dois 
projetos – aliás, mais o livro de metafísica que o de políti-
ca. Só em 1649, com a saúde em ordem, Hobbes regressa 
à ciência civil graças a uma urgência: a execução do rei. 
Esse acontecimento trágico o faz sentir a necessidade de 
fornecer uma resposta rápida, coerente e persuasiva aos 
seus conterrâneos, que nesse meio tempo se achavam sub-
metidos, continua o filósofo na autobiografia, a “uma mal-
ta rebelde”, que governava “a frívola populaça sem lei”. 
O teor dessa obra, que terá o “terrífico título de Leviatã” 
(Hobbes, 1994, p. 259), escandaliza alguns conhecidos a 
quem ela é divulgada, entre os quais Edward Hyde, futu-
ro conde de Clarendon. Parece deliberada a intenção de 
chocar. Conversando com Hyde, Hobbes jocosamente lhe 
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revela que publicará a obra porque tem “a intenção de vol-
tar para casa” (Hyde, 1676, p. 3). 

Meses depois, já expulso da corte exilada, Hobbes 
estará de volta à Inglaterra, deixando atrás de si um cle-
ro furioso e ressentido. Como Hyde prontamente perce-
beu, o Leviatã havia se distanciado da retórica realista e 
anglicana empregada em Elements of law e De cive. Agora 
Hobbes desejava contribuir para o debate constitucional 
do país, posicionando-se a favor das novas autoridades 
e contra os revoltosos da nova ordem – os radicais. Esse 
desejo está formulado na Epístola Dedicatória dessa obra, 
quando Hobbes afirma que seu discurso sobre a repúbli-
ca se coloca entre dois extremos, entre os que “se batem, 
de um lado, por excessiva liberdade” e, de outro, “por 
excessiva autoridade” (Hobbes, 2003 [1651], p. 5). O que 
talvez Hyde não soubesse é que esse discurso não deveria 
ser tomado como apologia dos homens no poder, ou das 
pessoas naturais, e sim, como esclarece Hobbes na mesma 
Epístola, como defesa do poder civil, abstrato, isto é, das 
pessoas artificiais. O Leviatã trata da soberania, do Estado, 
e não da pessoa que representa a soberania – seja Carlos, 
Oliver ou John.

Quanto ao conteúdo da obra, já se sabe que uma das 
grandes inovações introduzidas por Hobbes, ao lado de 
toda a reformulação da parte relativa à religião, é o empre-
go do vocabulário da autorização na compreensão das 
chamadas “pessoas artificiais”. Em Elements of law e De cive, 
apesar de Hobbes ter-se preocupado em definir onde resi-
de a autoridade soberana (isto é, no corpo político), nun-
ca considerou como ela vem a ser autorizada ou, noutras 
palavras, como ocorre a autorização. É no capítulo XVI 
do Leviatã que essa terminologia aparece pela primeira 
vez, na discussão dos requisitos à instituição da autorida-
de soberana. Como havia se proposto a fazer em toda a 
obra com o objetivo de constituir uma inédita ciência da 
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política, também aqui Hobbes começa por definições, isto 
é, pelo significado dos termos “autor” e “ator”, que seus 
oponentes parlamentaristas e levellers haviam empregado 
alguns anos antes. Para ele, quando estão em questão as 
pessoas artificiais, o “autor” é a pessoa a quem pertencem 
algumas palavras e ações, as quais são representadas, em 
certos casos, por um “ator” ou “representante”. Nesse sen-
tido, agir por autoridade – representar – é ter recebido 
um mandato ou licença para realizar uma ação da pes-
soa ou das pessoas que antes necessariamente possuíam 
o direito de praticar as ações elas mesmas. A partir dessa 
definição, a metáfora da “transferência de direito” adquire 
um novo significado, deixando de equivaler à mera renún-
cia indeterminada ao uso do direito para se tornar o ato 
de beneficiar outro com o uso desse direito. Com isso, a 
exemplo de seus adversários teóricos, Hobbes concorda 
que a via da democracia direta reserva inúmeros obstácu-
los – se bem que para os levellers esses obstáculos talvez não 
sejam intransponíveis, nem constituam um desestímulo 
para a realização das assembleias. Concorda também que a 
maneira mais conveniente de reduzir a multiplicidade de 
indivíduos a uma unidade é a representação, mecanismo 
mediante o qual uma pessoa natural recebe autorização 
para agir politicamente em nome de outras pessoas. Por 
último, aceita que só são legítimos os poderes autorizados. 
Poderes dos quais não sejamos autores, não são, portanto, 
obrigatórios: “ninguém está obrigado do qual não é autor, 
nem consequentemente por um pacto feito contra ou à 
margem da autoridade que ele mesmo conferiu” (Hobbes, 
2003 [1651], p. 139).

Mas as convergências entre Hobbes e seus adversários 
teóricos se esgotam num plano básico da argumentação; 
nível suficiente, de qualquer maneira, para indicar como 
o primeiro se apropria do vocabulário dos últimos para 
extrair conclusões muito diferentes das que estes extraí-
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ram. A verdadeira finalidade de Hobbes é mostrar que a 
representação converte a multidão numa pessoa artificial, 
sim, mas numa pessoa artificial ao mesmo tempo indepen-
dente das pessoas representadas e das pessoas represen-
tantes, distinta dos governantes e dos governados. Para 
isso, ele precisa argumentar que, contrariamente ao que 
supunham os parlamentaristas, não é o povo a origem do 
poder político, nem o detentor da soberania. É a multi-
dão, conjunto desorganizado e heterogêneo de vonta-
des, a origem desse poder, como defendiam os radicais. 
Porém, divergindo destes, Hobbes sustenta que a multidão 
é capaz de ação somente como unidade e, principalmente, 
que essa unidade mantém uma dependência visceral em 
relação ao poder coercitivo. Examinemos mais de perto 
o desenrolar dessa argumentação, começando pela crítica 
aos parlamentaristas.

De acordo com a principal doutrina dos parlamentaris-
tas, o sujeito da soberania é o povo, categoria jurídica abs-
trata capaz de exercer uma vontade única e tomar decisões 
unificadas. Para Hobbes, essa tese repousa sobre um duplo, 
pernicioso e grosseiro erro que se faz necessário corrigir 
caso se queira, ao mesmo tempo, criar uma ciência política 
inspirada nos êxitos da geometria euclidiana e da física gali-
leana, bem como evitar o prosseguimento da guerra civil. O 
primeiro erro Hobbes atribui, não sem maldade, à falta de 
estudo e entendimento dos parlamentaristas. Por precipi-
tação, eles tomam o significado de “povo” por “multidão”, 
ignorando que o primeiro termo indica a ação de muitos 
homens e o segundo, muitas ações de uma multidão. Daí 
a diferença de se dizer, por exemplo, que o senado roma-
no matou Catilina e que muitos senadores mataram César 
(Hobbes, 2003 [1651], p. 89). Por conta dessa confusão ini-
cial, incorre-se num segundo equívoco, ainda mais grave, 
o qual consiste em tomar o efeito pela causa, ignorando-se 
que a instituição do poder soberano exige a realização de 
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um pacto entre indivíduos dispersos, e não entre o sobe-
rano representante e as partes (Hobbes, 2003 [1651], p. 
150). Falar em povo soberano, em condições de pactuar e 
estabelecer restrições ao exercício da autoridade política, 
é pressupor um pacto prévio mediante o qual a multidão 
teria se organizado para adquirir uma vontade única. Ora, 
se há uma pessoa artificial única, essa pessoa só pode ser o 
representante, que unifica a vontade de muitos, nunca o 
representado. Quem representa só pode representar mui-
tos; os representados, por sua vez, só constituem uma multi-
plicidade de vontades dispersas. Com alguma impaciên cia, 
é para essa trivialidade que Hobbes chama a atenção de seus 
leitores no capítulo XVI do Leviatã, carregando nas ênfases: 
“é a unidade do representante, e não a unidade do represen-
tado, que faz a pessoa ser una” (Hobbes, 2003 [1651], p. 
141). Disso necessariamente resulta que apenas existe um 
povo depois, não antes, de instituída a soberania e criado 
o Estado. 

Revelados os erros sobre os quais se erige a (pseudo) 
categoria política conhecida como povo, cai por terra a 
base ideológica do pensamento parlamentarista, arrastando 
consigo duas importantes implicações constitucionais que 
se erguiam sobre essa base: a afirmação da soberania popu-
lar e a teoria do Parlamento como representante do povo. 
Se não existe povo antes do contrato, ou seja, um corpo 
unificado capaz de agir como vontade única, então é obvia-
mente falsa a afirmação de que o povo impõe restrições à 
autoridade política do governante. Pela mesmíssima razão, 
tampouco é verdadeiro dizer que, violado o contrato do 
governante com o povo, a soberania é restituída ao povo. Na 
hipótese de rompimento do contrato, que constitui injusti-
ça praticada pelos súditos, nunca pelo soberano (Hobbes, 
2003 [1651], p. 152), o poder retorna à multidão e a sobera-
nia chega ao fim. Portanto, a expressão “povo soberano” é 
absurda, não quer dizer nada. 
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Como consequência desse raciocínio, segue-se que tam-
bém é falsa a teoria constitucional de acordo com a qual 
o Parlamento, como depositário da autoridade do povo 
e portanto como seu representante, detém a soberania. 
Decerto que os Parlamentos podem ser assembleias repre-
sentativas, seja quando designam a associação civil criada 
pela multidão, seja quando se originam do poder soberano 
do Estado, com propósitos específicos. No primeiro caso, 
o Parlamento é portador da soberania absoluta na medida 
em que unifica, como representante, todas vontades múlti-
plas e dispersas da multidão (Hobbes, 2003 [1651], p. 160), 
não havendo nenhuma outra autoridade superior a sua9; no 
segundo caso, seu poder é limitado e subordinado ao repre-
sentante absoluto (Hobbes, 2003 [1651], p. 191). O absur-
do da teoria constitucional parlamentarista reside então na 
afirmação de que o povo pode ser representado, seja lá por 
quem for. 

Essas considerações permitem a Skinner concluir que, 
ao criticar a tese da soberania popular, Hobbes estabelece 
uma importante distinção entre os poderes da soberania e 
os poderes do povo. O verdadeiro detentor da soberania 
não é nem o povo, como comunidade organizada, nem o 
rei (pessoa natural), mas uma pessoa jurídica e abstrata, 
conhecida como Estado, que, para agir, deve ser repre-
sentado pelo soberano (Skinner, 2003, p. 66; 2002b, p. 
394). Com efeito, o contrato enunciado no capítulo XVIII 
do Leviatã deixa claro que o representante da multidão 
é o Estado: “pessoa de cujos atos uma grande multidão, 
mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituí-
da por todas como autora” (Hobbes, 2003 [1651], p. 148). 
Essa pessoa, por sua vez, sendo fictícia ou artificial, deve 

9 O Parlamento já havia rejeitado, entretanto, tornar-se absoluto de direito, em-
bora talvez já o fosse de fato. Conforme a Declaração de Março de 1649, “a permi-
tirem os homens, esse oficial sem responsabilidade seria um estranho monstro” (Skin-
ner, 2007, p. 175). 
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ter como portador o soberano (Hobbes, 2003 [1651], p. 
148). Parafraseando o poema “quadrilha” de Drummond, 
o soberano representa o Estado, que representa a mul-
tidão, que não representa ninguém, porque só pode ser 
representada. 

De tudo quanto foi até agora exposto, talvez já se pos-
sa perceber que, visando os escritores parlamentaristas, o 
ataque de Hobbes atingia também as posições dos levellers, 
principalmente as relativas à soberania da multidão e a seu 
direito de resistência, o que desobrigava, em tese, o filóso-
fo de empreender uma refutação específica de seus pressu-
postos. Mas os inúmeros leitores de Hobbes conseguiriam 
mesmo identificar nos argumentos acima um golpe certeiro 
nas pretensões dos levellers? Essa pergunta parece razoável 
em face da própria afirmação de Skinner, segundo a qual 
Hobbes estaria inteiramente convencido de que era possí-
vel desacreditar toda a teoria da autorização e da represen-
tação desenvolvida pelos parlamentaristas se sugerisse que 
não existe o corpo político do povo, ao contrário do que 
pretendia Henry Parker (Skinner, 2007, p. 163). Sem preju-
ízo disso, vimos que a metáfora do “corpo político” e suas 
ramificações não parecem exercer um papel dominante nos 
escritos levellers, talvez porque também eles se opusessem à 
ideia de que o povo só se organiza no Parlamento, sobretu-
do no Parlamento em que pensavam teóricos como Parker 
e Herle. Pelo contrário, se os panfletos levellers, apesar de 
sua falta de coesão e unidade, possuem uma característica 
comum, possivelmente ela se encontra na defesa dos direi-
tos inalienáveis dos indivíduos. É o indivíduo, não a corpo-
ração política, que interessa aos levellers reivindicar. Disso 
resulta tanto sua concepção de atividade política basea da 
“na confiança no julgamento independente do homem 
comum” (Wootton, 1991, p. 433), como sua dificuldade de 
se constituir um grupo político organizado e até mesmo 
sua recusa em se conceber como organização partidária em 
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competição pelo governo. Ainda segundo Wootton, “quan-
do buscavam organizar motins militares, eles se mostravam 
previsivelmente desorganizados e despreparados” (1991, 
p. 425). Parece consequente com isso que os levellers não se 
apropriassem da metáfora do corpo político, não entendes-
sem multidão como termo pejorativo e não reiterassem, afi-
nal, todo o vocabulário parlamentarista.

No século XVII, deliberado ou não, o esforço de atri-
buir valor positivo à multidão encontrava obstáculos quase 
intransponíveis no temor e desprezo do povo. Era bastante 
comum ilustrar-se a multidão ou populaça pela metáfora da 
Hidra de Lerna, monstro de muitas cabeças. No segundo 
ato de Coriolano, de Shakespeare, os cidadãos temem rece-
ber a pecha infamante de multidão de muitas cabeças, pois 
isso implicaria a recusa a ouvir suas demandas. No Leviatã, 
Hobbes alerta que a Hidra, animada pela infinita ambição, 
opôs grandes dificuldades a Hércules: a cada cabeça que 
este lhe cortava, três outras surgiam no lugar (Hobbes, 2003 
[1651], p. 295). Mas, mais do que a ambição popular, o que 
parece perturbar Hobbes nesse monstro era o mesmo que 
incomodava o Cardeal Retz. “A populaça é um monstro com 
muitas cabeças”, dizia o Cardeal, “mas sem cabeça nenhuma 
e pouco cérebro. Toda assembleia numerosa é a populaça; 
tudo nela depende de inclinações instantâneas” (Edwards, 
2008, p. 355). Símbolo da multiplicidade, inconstância, irra-
cionalidade, licenciosidade, ignorância e balbúrdia, a multi-
dão não deve ser contentada, sob pena de disseminação da 
desordem e da guerra civil.

É certo que o emprego do termo “multidão” não cons-
titui uma inovação do Leviatã. Já em Elements of law, Hobbes 
definia corpo político como “multidão de homens, unidos 
como pessoa única por um poder comum, para sua paz, 
defesa e benefício” (Hobbes, 1994, p. 8)10. Não obstante, 

10 A este respeito, veja-se também Hobbes (1998 [1642]).
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o fato novo criado pela multidão em meados da década 
de 1640 está na ideia de que os indivíduos dispersos não 
apenas são os autores poder político, mas, principalmente, 
sua vontade e seu voto estabelecem as condições de legi-
timidade constante e inalienável desse poder. O consenti-
mento só é válido enquanto for dado continuamente por 
todo indivíduo que compõe a multidão. Os atores, aqui, 
desempenham um papel secundário e inteiramente sub-
serviente aos autores. É esse inegável lastro individualista 
da política, do qual a teoria de Hobbes sem dúvida parti-
lhou desde o início, que agora parece ironicamente impor 
ao filósofo uma armadilha teórica: como evitar que se des-
faça tão facilmente a relação de autorização que funda-
menta o poder político? 

Para esclarecer esse ponto, retornemos então aos con-
ceitos de “autor” e “ator” formulados por Hobbes no capítu-
lo XVI do Leviatã. Dizer que o ator representa o autor equi-
vale, para o filósofo, a dizer que o ator porta a pessoa do 
autor e atua em seu nome (Hobbes, 2003 [1651], p. 138). 
Disso se deduz que quem concede autoridade ao represen-
tante deve ser considerado autor de suas ações e assumir 
a responsabilidade por suas consequências (Hobbes, 2003 
[1651], p. 138). Como resultado desse raciocínio, o filóso-
fo em seguida infere que “quando o ator faz um pacto por 
autoridade compromete assim o autor, não menos do que 
se este mesmo o fizesse, nem o sujeita menos a todas as suas 
consequências” (Hobbes, 2003 [1651], p. 139). Portanto, de 
agora em diante, o teor do contrato que inaugura a socie-
dade civil não é mais de mera submissão ou renúncia volun-
tária ao uso do direito natural, mas de autorização: todas as 
ações do representante são ações do representados. Mais 
ainda, é importante – e surpreendente – notar que a partir 
daí o autor, não o ator, é quem adquire duas obrigações: 
primeira, ele deve assumir a responsabilidade pelas ações 
do representante feitas em seu nome; segunda, ele tem o 
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dever de não interferir no cumprimento dessa ação quando 
realizada pelo representante (Skinner, 2002a, p. 184). Para 
ficarmos ainda nas metáforas, o autor deve reconhecer-se 
nas ações do ator e não pode entrar em cena enquanto 
a peça é encenada para corrigir, substituir ou suprimir o 
ator… 

Essa análise permite notar que, embora aceite o voca-
bulário empregado por seus rivais, o filósofo formula, no 
capítulo XVIII do Leviatã, uma nova semântica para o ter-
mo representação ao inferir de seu significado um con-
junto de obrigações dos representados perante os repre-
sentantes, invertendo a fórmula política criada pelos level-
lers. Todos os atos e decisões do soberano representante 
pertencem aos representados e devem ser reconhecidos 
como atos e decisões deles (Hobbes, 2003 [1651], p. 149). 
Mesmo que os autores façam alegações chorosas de que 
não autorizaram determinadas ações ou de que havia um 
leque de limitações ao uso do direito original, o sobera-
no argumentará com razão – e ele sempre terá razão – de 
que o mero fato de haver um soberano representante, 
não uma pessoa natural, indica que seus atos pertencem 
a outras pessoas, isto é, às que autorizaram sua existência: 
“aquele que se queixa de dano causado por seu soberano 
estará se queixando daquilo de que ele próprio é autor, 
portanto não deve acusar ninguém a não ser a si próprio” 
(Hobbes, 2003 [1651], p. 152). O mesmo vale para reivin-
dicações de um suposto direito de resistência, fundado da 
ilusória quebra de contrato por parte do soberano, que 
– não custa lembrar – não pactuou com ninguém. Quem 
resistir por esse pretexto resistirá a sua própria vontade, a 
sua própria ação, coisa não menos irracional do que injus-
ta, quer porque ninguém pode resistir a si mesmo, quer 
porque “constitui injustiça alguém praticar qualquer ato 
em razão do qual possa ser castigado pela própria autori-
dade” (Hobbes, 2003 [1651], p. 149).
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Além disso, essa pessoa artificial cuja alma é a sobera-
nia deve contar com o consentimento contínuo e universal 
da multidão, consentimento, portanto, sempre presente e 
irrevogável. Presente, na medida em que a multidão reco-
nhece todos os atos do representante como seus, como se 
a vontade dos representados fosse constantemente reposta 
por toda ação do representante; irrevogável, porque não 
faz sentido dizer que o soberano rompe o contrato, já que 
ele não o celebrou. Enfim, é preciso criar, mais do que o 
consentimento, uma verdadeira unidade (Hobbes, 2003 
[1651], p. 147). Não fosse assim, seria a guerra civil: o pavo-
roso retorno à condição pré-política e social que caracteriza 
o estado natural. Por outro lado, se a multidão conseguisse 
manter-se dispersa sem provar o veneno da própria incons-
tância e volubilidade, sem cair em guerra civil, “sem um 
poder comum que mantivesse a todos em respeito” (Hob-
bes, 2003 [1651], p. 145), então em nenhum lugar o Estado 
teria sido criado, porque se atingiria paz sem coerção. Isso, 
porém, não existe. O que é então o grande Leviatã, senão 
o monstro capaz de dominar a multidão de muitas cabeças 
e assim lhe dotar de ação efetiva? Melhor ainda, o que é o 
terrífico Leviatã, que se levanta por trás dos vales e monta-
nhas, senão o monstro de muitas cabeças em versão pacífi-
ca, ordeira e racional? 

A lembrança da capa do Leviatã nos apresenta o derra-
deiro indício do empenho de Hobbes em convencer seus 
leitores de que o Leviatã é a multidão irremediavelmente 
unida num só corpo. De acordo com Keith Brown, o livro 
teria por capa um desenho, não a gravura que por razões 
incertas acabou recebendo e que muitas vezes serve de 
imagem simbólica não apenas do Estado coercitivo, como 
da própria ciência política, a qual nasce, a bem dizer, junto 
com a concepção moderna de Estado. O desenho foi parar 
na capa do exemplar com que o filósofo presenteou o rei 
Carlos II (Brown, 1978, p. 26). Entre as várias outras dife-

10095-LN80_meio_af6.indd   174 9/29/10   2:41:01 PM



175

Eunice Ostrensky

Lua Nova, São Paulo, 80: 151-179, 2010

renças entre a gravura e o desenho, uma delas, em espe-
cial, chama nossa atenção: o corpo do Leviatã. Na famosa 
gravura, o corpo é composto por outros tantos homens, 
mulheres e até mesmo crianças, que, com olhos apenas 
para o soberano, nos dão as costas; no desenho, há milha-
res de cabeças mirando o leitor. Mais curioso ainda é que 
o filósofo parece ter se envolvido diretamente na escolha 
deste desenho e na composição de seus elaborados deta-
lhes. Sua intenção, segundo Noel Malcolm num artigo 
revelador, era não apenas sugerir uma perfeita correspon-
dência entre o conteúdo do texto (a ideia de que o sobe-
rano porta coletivamente os súditos), como ainda alcançar 
um efeito virtual, criado com base num complexo apara-
to ótico inventado no final da década de 1620 (Malcolm, 
1998, p. 201). Esse efeito, esclarece Malcolm, consistia em 
esvaziar o sentido tradicional de certo fenômeno para 
dotá-lo de um significado próprio, inteiramente novo, arti-
ficial e simbólico. Assim, no desenho de capa do Leviatã, 
Hobbes pretendia ao mesmo tempo desmistificar o poder 
soberano, assinalando no seu aspecto humano o fato de 
ser produto de uma escolha racional dos indivíduos, e 
investi-lo de um poder tão grande e terrífico que seria 
muito superior à soma do poder de todos os homens em 
seu interior (Malcolm, 1998, p. 228). As cabeças só seriam 
vistas em perspectiva – efeito semelhante ao visado por 
Holbein com a caveira no quadro “Os Embaixadores” –, 
exibindo, conforme o ângulo de visão, uma relação muito 
peculiar entre a multiplicidade e a unidade, e refletindo, 
desse modo, uma nova concepção do corpo político. Infe-
lizmente para Hobbes, esse experimento ótico se mostrou 
uma impossibilidade física (Malcolm, 1998, p. 225).

Mas, embora mal-sucedido como experimento científi-
co, o Leviatã tem pelo menos o mérito de indicar, nas suas 
imperfeições, que o monstro de muitas cabeças havia sido 
domesticado. Contra a ideia do consentimento individual, 
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universal e constante defendida pelos levellers, Hobbes sus-
tentava – no plano dos argumentos e das imagens – que, 
uma vez criada a república, já não era mais possível retirar 
o consentimento ou a procuração conferida ao soberano, 
mesmo nas inevitáveis situações de descontentamento. Isso 
porque, com a autorização, o consentimento inicial, o pacto 
fundador, se converteria em consentimento contínuo, em 
pacto incessante e tacitamente celebrado. Incorporando a 
multidão, o Leviatã pacifica e controla a turba revoltosa. É 
dessa maneira que se oferece como contraponto à instabi-
lidade criada pela democracia radical. Ou era isso ou era a 
guerra de todos contra todos.

* * *

A finalidade deste artigo foi discutir como nos capítulos 
do Leviatã relativos à soberania Hobbes responde simul-
taneamente a dois grupos de adversários políticos distin-
tos, desarticulando, de um lado, o conceito de povo e, de 
outro, desmistificando o indivíduo que se apresenta como 
sujeito de direitos inalienáveis. A resposta do filósofo tem, 
portanto, mão dupla: parte de sua crítica aos parlamen-
taristas estende-se aos levellers e, em contrapartida, parte 
do ataque aos levellers põe em xeque posições parlamenta-
ristas subsidiárias das teses que examinamos. Além disso, 
ao escapar da alternativa populista, Hobbes não endossa, 
como se poderia pensar, o discurso realista. Essa talvez 
seja a mostra mais flagrante de sua habilidade em acomo-
dar discursos adversários aos interesses de sua filosofia e 
transformá-los no inverso do que se pretendia; neste caso, 
numa versão modificada de duas teorias subversivas. Do 
ponto de vista da eficácia política, essa estratégia teórica 
soa temerária – afinal, talvez resultasse difícil aos leito-
res distinguir nitidamente a teoria de Hobbes da de seus 
rivais. Do ponto de vista da análise contemporânea, entre-
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tanto, a recomposição dessa estratégia nos permite avaliar 
como a teoria política de Hobbes, longe refletir a sabe-
doria de quem se encerraria numa torre de marfim para 
um diálogo atemporal com os pares, tem o propósito de 
interferir num debate tormentoso. Se as vozes dos outros 
participantes desse debate tendem a chegar até nós abafa-
das e quase inaudíveis, isso não implica que Hobbes não as 
tenha ouvido11.

eunice ostrensky
é professora do departamento de Ciência Política da FFLCH/
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do essenciAlismo Ao não essenciAlismo? 
reflexões sobre A identidAde culturAl do mst

Fábio Souza da Cruz

Este artigo pretende investigar a identidade cultural de um 
movimento social brasileiro que, como tal, possui relações 
sociais, políticas, econômicas e culturais particulares, o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o MST. Tratare-
mos, especificamente, da formação de sua identidade, bem 
como das possíveis mudanças sofridas pelos agricultores 
sem-terra em tempos de modernidade tardia (Hall, 2002). 

Em linhas gerais, o MST consiste em um movimento 
social formado por agricultores que surge em 1984, na cida-
de de Cascavel, no estado do Paraná. Insatisfeitos com os 
rumos da política para o homem do campo, os integran-
tes do movimento, oriundos das mais diversas partes deste 
mosaico social que é o Brasil, emergem, assim, como novos 
atores na luta pela terra, reivindicando a implantação de 
uma reforma agrária digna e justa. 

Por outro lado, hoje, as questões ligadas ao processo de 
globalização apresentam consequências das mais variadas 
sobre os sujeitos sociais. Investigar como se situa o MST nes-
se processo consiste na principal meta deste estudo. Sendo 
assim, a investigação partirá de um exercício de contextua-
lização da história do MST, relacionando a questão agrária 
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no Brasil e a política brasileira a partir de 1984, o ano de 
fundação do movimento. Como eixo central, a pesquisa 
fará uma articulação entre os pressupostos teórico-metodo-
lógicos de Stuart Hall (2002), Kathryn Woodward (2000) e 
Zygmunt Bauman (2005). Para desenvolver a análise com 
base nos discursos e na autoafirmação dos integrantes do 
MST, foram usados neste artigo alguns trechos de entrevis-
tas do estudo de recepção realizado no assentamento Pitan-
gueiras, localizado no interior de Canguçu (RS)1. 

Cabe ressaltar que este trabalho não tem como inten-
ção a generalização de resultados a partir de uma pesquisa 
bibliográfica. O que se pretende, por ora, é apresentar as 
percepções a respeito da referida proposta de estudo com 
base em uma amostra de entrevistados, além do já mencio-
nado estudo bibliográfico.

o mst e a trajetória de luta pela terra
O MST foi gestado a partir de 1979 motivado por inúme-
ros acontecimentos, dentre eles “o aspecto socioeconômico 
das transformações que a agricultura brasileira sofreu na 
década de 1970” (Stedile e Fernandes, 2001, p. 151). O que 
acontecia, então, era um processo de modernização das tec-
nologias no campo, ao mesmo tempo em que se mantinha 
a concentração de terra; o que, consequentemente, acarre-
tava a exclusão social.

Tendo sua origem vinculada principalmente às lutas que 
aconteceram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e Mato Grosso do Sul, o movimento também deve muito de 
sua força à Comissão Pastoral da Terra (CPT)2, que surgiu 
em 1975, em Goiânia, capital do estado de Goiás. 

1 Os depoimentos foram recolhidos para o desenvolvimento do trabalho de Cruz 
(2006), que estudou a relação entre o MST e o programa Jornal do almoço, da RBS TV.
2 Segundo Stedile e Fernandes (2001, p. 19), a CPT é um “organismo pastoral da 
Igreja Católica, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). […] 
Embora iniciada no Norte e no Centro-Oeste, estendeu suas atividades para quase 
todos os estados do Brasil. Atua em todas as dioceses em que há problemas de terra”.
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Com a frase “Ocupação é a única solução” (Stedile e 
Fernandes, 2001, p. 52), o MST foi oficializado no mesmo 
período em que o país lutava pela volta da democracia, em 
1984, durante o primeiro Congresso Nacional dos Traba-
lhadores Sem-Terra, em Cascavel (PR). Clamando por uma 
reforma agrária urgente, o MST foi além: criticou o Estatu-
to da Terra3 e sugeriu a criação de novas leis. 

Em seu primeiro discurso, na madrugada de 22 de abril 
de 1985, logo após o falecimento de Tancredo Neves, den-
tre outras medidas, o presidente José Sarney (1985-1989) 
prometeu implantar a reforma agrária no país, o que não 
ocorreu. Esse governo marcou um período de ocupações 
de sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), além da formação de uma série de acampa-
mentos e assentamentos4. 

Mais tarde, em 1989, durante o período das eleições 
presidenciais no país, a nova palavra de ordem do movi-
mento, “Ocupar, resistir e produzir”, foi definida (Stedile 
e Fernandes, 2001, p. 53). Nesse mesmo ano, a vitória de 
Fernando Collor de Mello (1990-1992) sobre Luiz Inácio 
Lula da Silva indicaria um futuro difícil para o MST. O pre-
sidente eleito entrou para a história como o que menos 
assentou famílias e como o que mais reprimiu os sem-terra. 
Nesse período, não só a Polícia Federal invadiu secretarias 
estaduais do MST e roubou documentos, como também 
executaram-se processos judiciais e pedidos de prisão con-
tra membros do movimento. Com um governo marcado 
pela corrupção, Collor sofreu o processo de impeachment em 
1992. Assumiu, então, o seu vice, o mineiro Itamar Franco 
(1992-1994), que, dentre os presidentes da república, foi o 
primeiro a receber o MST. 

3 Lei “que possibilita a desapropriação por interesse social, sem pagamento prévio 
em dinheiro” (Görgen, 1987, p. 19).
4 Segundo Stedile e Fernandes (2001), foi durante a segunda metade da década 
de 1980 e da seguinte que o MST criou o maior número de assentamentos.
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Como presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardo-
so (1995-2002) assentou milhares de famílias; no entanto, 
a política neoliberal de seu governo manteve a pobreza no 
campo. Dentre outros fatores, tal política acabou engros-
sando os chamados cinturões de miséria no meio urbano.

A esperança de novos rumos para o MST surgiu atra-
vés da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, 
em outubro de 2002. Apesar disso, o que se seguiu foi uma 
política agrária que, comparada ao momento anterior, 
teve poucas mudanças significativas, o que gerou frustra-
ção entre os sem-terra. 

O movimento atua em 23 estados e envolve mais de 
1,5 milhão de pessoas; possui 300 mil famílias assentadas e 
80 mil vivendo em acampamentos. A direção nacional do 
MST é formada por 21 membros; conta com cerca de qua-
trocentas associações de produção, comercialização e servi-
ços, 49 cooperativas de produção agropecuária, 32 coope-
rativas de prestação de serviços, duas cooperativas regionais 
de comercialização e três cooperativas de crédito, além de 
96 pequenas e médias agroindústrias, que processam fru-
tas, hortaliças, leite e derivados, grãos, café, carnes e doces 
(Morissawa, 2001)5. 

Aliada à produção está a educação. Cerca de 160 mil 
crianças estudam, da primeira à quarta série do ensino 
fundamental, nas 1.800 escolas públicas dos assentamen-
tos. Aproximadamente 30 mil jovens e adultos frequentam 
o curso superior através do programa de alfabetização, 
desenvolvido em conjunto com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e 
universidades6. 

5 Tais empreendimentos geram emprego, renda e impostos, beneficiando, indire-
tamente, cerca de setecentos pequenos municípios no interior do Brasil.
6 Não obstante, o MST mantém também cursos de formação de professores e téc-
nicos em administração de assentamentos e cooperativas, para colaborar com o 
trabalho desenvolvido nos próprios assentamentos.
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O MST apresenta “laços imaginários” (Silva, 2000, p. 
85) como “a bandeira, o hino, as palavras de ordem, as fer-
ramentas de trabalho […] [e o] uso do boné” (Stedile e 
Fernandes, 2001, p. 132). Essas “marcações simbólicas” e 
identitárias são, para Woodward, os meios pelos quais se dá 

sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por 
exemplo, quem é excluído e quem é incluído. É por meio 
da diferenciação social que essas classificações da diferença 
são “vividas” nas relações sociais (2000, p. 10).

No que se refere à bandeira, esta se torna símbolo do 
movimento a partir de 1987. Conforme dados do site do 
MST, cada cor e figura possui um significado:

cor vermelha: representa o sangue que corre em 
nossas veias e a disposição de lutar pela Reforma 
Agrária e pela transformação da sociedade; cor branca: 
representa a paz pela qual lutamos e que somente será 
conquistada quando houver justiça social para todos; 
cor verde: representa a esperança de vitória a cada 
latifúndio que conquistamos; cor preta: representa 
o nosso luto e a nossa homenagem a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras que tombaram, lutando 
pela nova sociedade; mapa do Brasil: representa que o 
MST está organizado nacionalmente e que a luta pela 
Reforma Agrária deve chegar a todo o país; trabalhador 
e trabalhadora: representa a necessidade da luta ser 
feita por mulheres e homens, pelas famílias inteiras; 
facão: representa as nossas ferramentas de trabalho, de 
luta e de resistência7.

7 Disponível em <http://www.mst.org.br/historico/bandeira.html>. Acesso em 3 
mai. 2009.
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Entretanto, a principal marca dos sem-terra é criada a 
partir de uma ausência: a de não possuir terra. O MST bata-
lha pelo direito à terra, ao trabalho e à sobrevivência. Sem 
isso, o agricultor perde a sua dignidade, dando-se por venci-
do. Em sua luta histórica para reafirmar a sua identidade, por 
vezes, ocorrem conflitos8. Nessa árdua caminhada, o movi-
mento “propõe ser um ‘igual’ numa sociedade marcada por 
clivagens da desigualdade socioeconômica e político-cultu-
ral” (Gohn, 2000, p. 154), as quais implicam exclusão. 

Já em termos fonográficos, no ano de 1998, o movi-
mento gravou o seu primeiro CD, cuja temática das músicas 
reflete as alegrias e tristezas do MST, assim como também 
narra a sua história de luta pela terra. Os trabalhadores sem-
terra e os nomes da música popular brasileira estão entre os 
participantes. A música é um fator que sempre esteve inse-
rido na história do movimento. Nas ocupações, comemo-
rações de conquistas de terras, marchas, manifestações de 
outros tipos e, até mesmo, nas prisões, cantadores, poetas, 
animadores e músicos se fazem presentes.

Destaca-se também a exposição sobre o MST, organiza-
da pelo fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, na década 
de 1990, intitulada Terra, a qual percorreu o mundo num 
total de oitocentas cidades. No material do evento, havia 
também um CD com quatro músicas interpretadas pelo 
cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, além de 
alguns cartazes e um livro com as imagens da exposição.

Com relação ao setor de comunicação, o MST produz 
mensalmente o jornal Sem-Terra e uma revista, igualmente 
intitulada Sem-Terra. O primeiro possui 24 anos de existên-
cia e se destina a “ser um veículo de informação e forma-

8 Nesse sentido, um dos mais violentos conflitos da história do MST deu-se no ano 
de 1996, num episódio que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos 
Carajás. O embate, que ocorreu na cidade paraense de Carajás, resultou na morte 
de dezenove trabalhadores rurais e 81 feridos, dos quais 69 eram do movimento e 
doze eram policiais militares.
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ção dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra”. Além disso, tem 
como objetivo também divulgar ao público em geral as cau-
sas do movimento e seus desdobramentos.

A revista Sem-Terra existe há oito anos. Com tiragem 
de 10 mil exemplares, possui cerca de sessenta páginas e 
apresenta periodicidade bimestral. A publicação tem como 
público-alvo a sociedade como um todo e objetiva a discus-
são das questões do campo, além de abordar outros tópicos 
de abrangência nacional e internacional.

No MST, são desempenhadas atividades de assessoria 
de imprensa próprias. Ademais, o movimento detém rádios 
comunitárias e programas em emissoras radiofônicas locais, 
espalhadas por boa parte do país. Tais veículos divulgam 
notícias, recados e informações. Os sem-terra também pos-
suem um site, cujo endereço é http://www.mst.org.br.

Depois de passar por várias fases no que se refere à 
sua organização e construção, o MST chega aos dias de 
hoje tendo a reforma agrária como uma de suas principais 
bandeiras de luta. No entanto, essa não é mais a sua úni-
ca preocupação: reivindicam ainda crédito, escola, saúde 
e moradia. O movimento busca, portanto, o exercício da 
democracia, da cidadania e da participação dos trabalha-
dores enquanto construtores de suas próprias histórias e da 
sociedade em que estão inseridos. Essa atividade responde 
à decisão de que a batalha dos sem-terra não termina com 
a conquista da terra.

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa: as 
questões de identidade
O conceito de identidade está sendo amplamente discutido 
nas ciências sociais; porém, ainda habita um patamar instá-
vel. Stuart Hall (2002, p. 8) ao tratar sobre o tema, afirma 
lidar com tendências muito recentes e ambíguas, caracte-
rizando esse conceito como “demasiadamente complexo, 
muito pouco compreendido na ciência social”.
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As identidades culturais não são unificadas, centradas e 
inerentes aos indivíduos. A modernidade tardia e os proces-
sos de globalização as dispersam. 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto 
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias e não resolvidas (Hall, 2002, p. 12). 

Bauman (2005, p. 19) também aponta a instabilidade e 
a dificuldade do sujeito moderno em assegurar uma identi-
dade unificada e centrada:

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria 
escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em 
nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 
defender as primeiras em relação às últimas. 

sujeito moderno: da formação à fragmentação
Os estudos de identidade, através da perspectiva dos estu-
dos culturais, sempre tomam como lugar de fala as questões 
identitárias do indivíduo pós-moderno. Não é por acaso, já 
que a grande questão é discutir a “crise de identidade”, a 
ideia de o sujeito pós-moderno estar “descentrado”, frag-
mentado e composto por várias identidades.

Para uma melhor compreensão de como ocorreu a 
concepção do sujeito pós-moderno, faz-se necessário uma 
revisão das três concepções de sujeito formuladas por Hall 
(2002), bem como seu mapeamento da forma pela qual o 
sujeito foi enquadrado através do pensamento moderno. 
Hall divide a identidade em três concepções: sujeito do Ilu-
minismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno.

O sujeito do Iluminismo é aquele que se contrapôs à 
visão teocrática a qual se vivenciava antes do século XVIII. 
Era um indivíduo “totalmente centrado, unificado, dotado 
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de capacidades de razão, de consciência e de ação” (Hall, 
2002, p. 10). Esse sujeito, também considerado como “indi-
víduo soberano”, representou uma ruptura com o passado. 
“As transformações associadas à modernidade libertaram o 
indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estrutu-
ras” (Hall, 2002, p. 25). 

Segundo Hall, foi o filósofo francês René Descartes que 
introduziu na filosofia a ideia de uma subjetividade racio-
nal. Descartes deslocou Deus do centro do universo e colo-
cou o homem no Seu lugar com a expressão “Penso, logo 
existo”. “Desde então, esta concepção do sujeito racional, 
pensante e consciente, situado no centro do conhecimen-
to, tem sido conhecida como o ‘sujeito cartesiano’” (Hall, 
2002, p. 27). Esse sujeito cartesiano é visto como possuidor 
de uma identidade centralizada. Além disso, Hall utiliza o 
sujeito cartesiano como sendo ele o primeiro a portar, defi-
nitivamente, uma identidade. 

As noções de individualidade vinham para se contrapor 
à ordem social, econômica e religiosa do período medieval. 
No entanto, “à medida em que as sociedades modernas se 
tornavam mais complexas, elas adquiriam uma forma mais 
coletiva e social” (Hall, 2002, p. 29). Devido às mudanças 
ocorridas no estado moderno (como o aglomerado de 
burocracias), o indivíduo passou a ser “visto como mais loca-
lizado e ‘definido’ no interior dessas grandes estruturas e 
formações sustentadoras da sociedade moderna” (Hall, 
2002, p. 30). Hall expõe dois eventos importantes para essa 
transformação do sujeito moderno: a biologia darwiniana 
(o sujeito não era só razão, mas também “natureza”) e prin-
cipalmente o surgimento das novas ciências sociais. A crí-
tica da sociologia em relação ao sujeito cartesiano acabou 
por desenvolver a ideia de como o indivíduo forma sua sub-
jetividade através de suas participações sociais. A interativi-
dade entre o sujeito e a sociedade deu início à concepção 
do “sujeito sociológico” de Hall. 
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O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas 
identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos 
seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, 
contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com 
os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar uma 
metáfora médica, “sutura”) o sujeito a estrutura (Hall, 
2002, pp. 11-12).

Na medida em que a sociologia expunha esse modelo 
sociológico interativo, na metade do século XX, a literatura 
já surgia com uma espécie de profecia à identidade pós-mo-
derna. Em Baudelaire ou Kafka encontra-se notoriamente 
a figura da alienação e do isolamento, “colocado contra o 
pano de fundo da multidão ou da metrópole anônima e 
impessoal” (Hall, 2002, p. 32). Ainda que a arte transcen-
da a realidade em certas situações, os autores não estavam 
completamente equivocados em refletir sobre o sujeito da 
modernidade tardia. As constantes mudanças estruturais e 
institucionais levaram as antigas identidades ditas estáveis 
a se fragmentarem, e, não obstante, o sujeito não é mais 
visto como composto de uma única identidade, mas sim 
de várias, “algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” 
(Hall, 2002, p. 12). 

Para além da fragmentação, essa ideia da identidade 
moderna também sofreu deslocamentos; foi contrariada 
e questionada em diferentes períodos. Stuart Hall esbo-
ça cinco grandes avanços pelos quais o sujeito cartesiano 
é “descentrado”. Marx faz o primeiro grande “descentra-
mento”, ao contrapor a ideia de que “há uma essência uni-
versal de homem”, pelo fato que ele apenas age “com base 
em condições históricas criadas por outros e sob as quais 
eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de cultura 
que lhes foram fornecidos por gerações anteriores” (Hall, 
2002, pp. 34-35). Outro “descentramento” vem da teoria 
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freudiana dos processos simbólicos do inconsciente, os 
quais possuem uma estrutura diferente da razão. A partir 
dessa teoria, a racionalidade não mais pressupõe a ideia de 
possuir uma identidade fixa e unificada (sujeito de Descar-
tes). Freud, dessa forma, formatou a identidade como algo 
sempre “em processo”, “em formação”, com uma essência 
imaginária ou fantasiada.

O linguista francês Ferdinand de Saussure faz o tercei-
ro “descentramento”, ao argumentar que as pessoas não são 
autores dos significados e das afirmações expressadas pela 
língua. Trata-se de um sistema social e não individual. As 
pessoas se expressam com os símbolos presentes no contex-
to linguístico. Os significados não são fixos e, como no caso 
da identidade, a construção se dá por meio de relações de 
similaridades e diferenças a outros signos. 

Outro “descentramento” destacado por Hall está pre-
sente no trabalho de Foucault, cuja preocupação gira em 
torno do chamado “poder disciplinar”. Esse poder caracte-
riza-se pelas instituições reguladoras da sociedade moder-
na que se desenvolveram no século XIX: oficinas, quartéis, 
escolas, prisões, hospitais etc. O movimento feminista dos 
anos 1960 foi o quinto “descentramento”, uma vez que 
questionava a distinção entre o público e o privado. 

O nascimento da política de identidade, em que cada 
movimento “apelava para a identidade social de seus sus-
tentadores” (Hall, 2002, p. 45), é um fator relevante a ser 
destacado. No próximo item, os aspectos formais da cons-
trução da identidade cultural serão apresentados. Segundo 
Hall, tal fenômeno pode ser analisado como um sistema de 
significação social, e por isso pode ser comparado com a 
lógica da linguística.

por conceitos de identidade e diferença
Woodward argumenta que “a identidade é relacional” 
(2000, p. 9). Sua existência só é possível quando há algum 
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fator externo para se contrapor, outra identidade para se 
diferir. Defendendo a mesma hipótese, Silva coloca a iden-
tidade e a diferença em um mesmo patamar. A identidade, 
numa visão simplista, pode remeter a uma autoafirmação. 
“A identidade assim concebida parece ser uma positivida-
de (‘aquilo que sou’), uma característica independente, um 
‘fato’ autônomo” (Silva, 2000, p. 74). Da mesma forma, a 
diferença é uma afirmação sobre o “aquilo que o outro é”, 
levando-nos a perceber que ambas são autorreferenciadas.

A identidade e a diferença participam de uma relação 
de dependência; porém, “a forma afirmativa como expres-
samos a identidade tende a esconder essa relação”. Só se faz 
afirmações identitárias quando a diferença existe.

Em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no 
qual todas as pessoas partilhassem a mesma identidade, 
as afirmações de identidade não fariam sentido (Silva, 
2000, p. 75). 

Portanto, nota-se que a identidade é uma negação a outras 
identidades, ou seja, as diferenças. 

A sociedade está na maior parte do tempo estabelecen-
do um jogo de classificações, hierarquias. A identidade está 
sempre ligada ao binarismo “nós/eles”. “Afirmar a identi-
dade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções 
entre o que está dentro e o que está fora” (Silva, 2000, p. 
82). Segundo Derrida (apud Woodward, 2000), em oposições 
binárias um termo sempre se sobressai. Um deles adquire 
uma carga negativa, e a outra, uma positiva. Tomando como 
base que “as classificações são feitas a partir do ponto de 
vista da identidade” (Silva, 2000, p. 82), o sujeito, de certa 
forma, tende a privilegiar sua identidade, e por isso existe a 
tendência de ver as diferenças como um “produto derivado 
da identidade” (Silva, 2000, p. 75) e não da forma estuda-
da aqui, como a identidade produzida através da diferença. 
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Porém, Derrida, como um pós-estruturalista, questionou as 
ideias de Saussure e Lévi-Strauss, criticando a exatidão, a 
ideia fixa de significação e a rigidez das oposições binárias, 
sugerindo que 

o significado está presente como um “traço”; […] é 
produzido por meio de um processo de diferimento e 
adiamento, o qual Derrida chama de différance. O que parece 
determinado é, pois, na verdade, fluido e inseguro, sem 
nenhum ponto de fechamento (Woodward, 2000, p. 53).

Esses aspectos não foram valorizados por acaso: as iden-
tidades adquirem sentido e se representam por meio de sis-
temas linguísticos e simbólicos (Woodward, 2000). É através 
da diferença (fronteiras demarcadas simbolicamente em 
relação a outros) que a identidade, numa perspectiva não 
essencialista, é concebida. Fala-se aqui em não essencialis-
mo, pois o conceito essencialista de identidades se baseia 
na noção do sujeito cartesiano, o qual possui uma identi-
dade fixa e inalterável. Porém, ao mesmo tempo em que 
uma identidade busca opor-se à outra, também reivindica 
aquela identidade verdadeira e autêntica.

Para compreender como a identidade não essencialista 
funciona nesse quadro contraditório entre as diferenças e a 
tentativa de autenticação, Woodward propõe um sistema de 
classificação baseado em dez questões: 

(1) Para entender como a identidade funciona, 
precisamos conceitualizá-la e dividi-la em suas diferentes 
dimensões. (2) Com frequência, a identidade envolve 
reivindicações essencialistas sobre quem pertence e 
quem não pertence a um determinado grupo identitário, 
nas quais a identidade é vista como fixa e imutável. 
(3) Algumas vezes essas reivindicações estão baseadas 
na natureza. […] Mais frequentemente, entretanto, 
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essas reivindicações estão baseadas em alguma versão 
essencialista da história e do passado, na qual a história 
é construída ou representada como uma verdade 
imutável. (4) A identidade é, na verdade, relacional, e 
a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica 
relativamente a outras identidades […] (5) A identidade 
está vinculada também a condições sociais e materiais. 
Se um grupo é simbolicamente marcado como o inimigo 
ou como tabu, isso terá efeitos reais porque o grupo será 
socialmente excluído e terá desvantagens materiais. […] 
(6) O social e o simbólico referem-se a dois processos 
diferentes, mas cada um deles é necessário para a 
construção e manutenção das identidades. […] (7) A 
conceitualização da identidade envolve o exame dos 
sistemas classificatórios […] (8) […] algumas diferenças 
podem ser obscurecidas […] (9) As identidades não são 
unificadas. Pode haver contradições no seu interior que 
têm que ser negociadas […] (10) […] Precisamos, ainda, 
explicar por que as pessoas assumem suas posições de 
identidade e se identificam com elas. Por que as pessoas 
investem nas posições que os discursos da identidade lhes 
oferecem. (Woodward, 2000, pp. 13-15).

Essas características presentes no conceito da identi-
dade não essencialista podem ser facilmente comparadas à 
definição de comunidades imaginadas (Hall, 2002). Embo-
ra trabalhadas através de uma perspectiva das identidades 
nacionais, não exclui as características de identidades cultu-
rais, tema sobre o qual se desenvolve nesse trabalho. 

As identidades nacionais não pertencem à natureza 
essencial do indivíduo, “mas são formadas e transformadas 
no interior da representação” (Hall, 2002, p. 48). Mais forte 
do que o pertencimento a uma certa nação, ou a um certo 
grupo, é a ideia de como ele foi criado, baseado em um 
sistema de representação cultural. Bauman (2005) acom-
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panha a mesma via de Hall; todavia, divide o conceito de 
comunidade em duas categorias: “de vida” e “de destino”9. 
As primeiras são aquelas “cujos membros ‘vivem juntos 
numa ligação absoluta’” (Bauman, 2005, p. 17), enquanto as 
outras são formadas a partir de ideias e princípios. Segundo 
o autor, “a questão da identidade só surge com a exposição 
a comunidades da segunda categoria” (2005, p. 17), devido 
à variedade de princípios e ideias presentes nelas, e, muitas 
vezes, tendo sempre que manter as escolhas do grupo em 
constante remanejo.

Hall caracteriza a cultura nacional como um discurso 
e expõe cinco elementos principais: a narrativa da nação 
(como as histórias sobre a nação são contadas, através dos 
meios de comunicação, literatura etc.); a ênfase nas ori-
gens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade; a 
invenção da tradição (ritos e simbolismos buscando “imple-
mentar” certos comportamentos à população); o mito fun-
dacional (história que dita a origem da nação, num passado 
distante, um tempo mítico); e o povo puro ou original. 

Apesar das diferenças explícitas de um povo, a nação, 
através dos elementos discursivos citados, “busca unificá-los 
numa identidade cultural, para representá-los todos como 
pertencendo à mesma família nacional” (Hall, 2002, p. 59). 
Essa unificação pode afetar a singularidade cultural de um 
determinado grupo, tornando-o marginalizado. Os movi-
mentos sociais surgem nesse contexto10, definidos por uma 
política de identidade marcados 

por uma preocupação profunda pela identidade: o que ela 
significa, como ela é produzida e como é contestada. […] 

9 Bauman cita, para fazer essa distinção, a fórmula de Siegfried Kracauer.
10 Aliás, surgiram nesse contexto. Woodward (2000) fala em “novos movimentos 
sociais” para expressar a ideia de política de identidade. “Novos movimentos so-
ciais” foram aqueles que apareceram nos anos 1960, com destaque ao movimento 
estudantil de 1968 e aos movimentos feministas.
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Essa identidade torna-se, assim, um fator importante de 
mobilização política (Woodward, 2000, p. 34).

A identidade cultural, portanto, mostra-se mais como 
um fator de luta, um modo como um determinado grupo 
quer ser representado. 

É preciso compreender a identidade cultural como um 
produto discursivo contextualizado em questões históricas 
e institucionais. É uma “suturação à estrutura” (Hall, 2000), 
uma negociação entre as origens com o objetivo do grupo, 
“aquilo que ele quer ser” (esse se sobressai em relação ao 
outro). As identidades 

emergem no interior do jogo de modalidades específicas 
de poder e são assim mais um produto da marcação da 
diferença e da exclusão do que signo de uma unidade 
idêntica (Hall, 2000, p. 109). 

Mas, como ficam as identidades culturais dos grupos 
marginalizados em tempo de globalização? Se o “Estado não 
tem mais o poder ou o desejo de manter uma união sólida 
e inabalável com a nação” (Bauman, 2005, p. 34), os grupos 
constituídos por meio da diferença mantêm uma unifica-
ção? Hall (2002) propõe três possíveis consequências que as 
identidades sob a globalização: 1) as identidades estariam 
se desintegrando em consequência da homogeneização glo-
bal; 2) as identidades nacionais e outras identidades locais 
estariam sendo reforçadas por resistir a globalização; 3) 
identidades híbridas estariam tomando lugar das identida-
des nacionais. 

Segundo Bauman, nessa época de modernidade fluida, 
manter uma mesma identidade por muito tempo ou por 
toda a vida, é arriscado. “As identidades são para usar e 
exibir, não para armazenar e manter” (2005, p. 96). Somos 
diariamente seduzidos e/ou forçados a assumir outras iden-
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tidades, e para assegurarmos alguma preexistente, é preciso 
entrar no jogo e moldá-la.

Análises
As indagações acerca da identidade e da diferença, serão, 
neste item, relacionadas com as posições políticas e discursi-
vas do MST. Os aspectos que o movimento assume em tem-
pos de globalização também serão abordados.

É de senso comum o fato de o MST ser um movimento 
à margem da sociedade. O que não se reflete, entretanto, 
é que essa posição “à margem” pode ser a única saída para 
uma demarcação das diferenças. Os sem-terra se opõem ao 
modelo político vigente e à “elite rural”: este é o fator pri-
mordial para a existência da identidade cultural do MST; é 
a diferença do movimento. 

A conquista da terra é o ideal do movimento; porém, 
não ter terra caracteriza sua identidade. O movimento pre-
cisa desempenhar e assumir essa identidade, fazer dela uma 
tarefa e um objetivo. Bauman (2005, p. 55) compara a cons-
trução identitária à tarefa do bricoleur11, ou seja, está mais 
para “como alcançarei meus objetivos com os recursos dis-
poníveis”, do que somente “como alcançarei isto”. 

Os integrantes do movimento geralmente buscam rei-
vindicações essencialistas para legitimá-los. Referências his-
tóricas de lutas pela terra, dos movimentos sociais e fatos 
marcantes como a Revolta de Canudos liderada por Antô-
nio Conselheiro (Cruz, 2006, p. 146), são discursos em que 
“a história é construída ou representada como uma verda-
de imutável” (Woodward, 2000, p. 14). O integrante Paulo, 
em defesa do movimento, pontuou esses aspectos, citando 
o líder religioso de Canudos que “desde aquele tempo ‘já 
incomodava o sistema vigente’” (Cruz, 2006, p. 146). Paulo 

11 Termo usado por Lévi-Strauss para designar aquele “que constrói todo tipo de 
coisas com o material que tem à mão” (Bauman, 2005, p. 55).
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utiliza a história em favor do movimento, e compara aqueles 
que os oprimem com as forças militares e coercitivas do pas-
sado, “listando uma série de conflitos envolvendo a questão 
do poder pela terra entre o ‘povo pobre’ e o ‘povo rico’ até 
chegar aos dias atuais” (Cruz, 2006, p. 147). Contudo, não 
se pode afirmar que a identidade cultural do MST é essen-
cialista: como toda comunidade imaginada (Hall, 2002, p. 
50), o movimento é esculpido por seus integrantes por meio 
de discursos, histórias e demais simbolismos. Muitos deles 
passaram uma parte da sua vida no meio urbano, com tra-
balhos na indústria ou no comércio; contudo, o desempre-
go e as dificuldades encontradas nas cidades levaram-nos a 
vestir a camiseta e o boné e a levantar a bandeira do movi-
mento. Segundo Hobsbawm (apud Canclini, 2005, p. 44), 
“a maior parte das identidades coletivas são mais camisa do 
que pele”, ou seja, não essencialistas, mesmo que em alguns 
momentos sejam exaltados fatores essenciais como o traba-
lho e a dignidade. 

O MST tem desvantagens sociais e materiais, como 
prevê Woodward no seu quinto ponto classificatório a res-
peito das identidades. Isso se dá devido à classificação do 
grupo “como inimigo ou como tabu” em função das mar-
cações simbólicas do movimento, como as ocupações de 
terra e os discursos contrários aos interesses dos grandes 
proprietários rurais. A intenção é, como afirmou o inte-
grante do movimento Paulo, sobre a necessidade de “radi-
calizar” as ações para o MST ganhar visibilidade, “mexer 
com o poder” (Cruz, 2006, p. 168). Outro integrante do 
movimento, Jair, diz ter consciência de que as ações do 
grupo podem causar antipatia perante à sociedade; toda-
via, “não existe outra maneira de o movimento ser visto 
e, ao mesmo tempo, gritar pelos seus ideais de luta”. Para 
ele, infelizmente, de uma forma ou de outra, sempre exis-
tirão pessoas descontentes com os sem-terra e suas causas 
(Cruz, 2006, p. 151).
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O sem-terra não luta apenas para possuir uma terra, 
mas contra a desigualdade, a política neoliberal, a exclusão 
(Cruz, 2006). Essas mobilizações caracterizam a política de 
identidade do movimento, e é mediante esses fatores que as 
pessoas exercem identificação e fazem parte do grupo. 

A globalização também é tema de oposição do movi-
mento. As empresas multinacionais e a interferência dos 
países desenvolvidos no território brasileiro são duramente 
criticadas. Dentre as três consequências do efeito da globa-
lização sobre as identidades, cunhados por Hall (2002), o 
MST parece se enquadrar naqueles grupos os quais teriam 
identidades reforçadas devido à repulsão ao fenômeno glo-
balizante; porém, esse quadro sofre alteração. Opor-se à 
modernidade fluida não é compatível com uma identidade 
fixa e imutável (Bauman, 2005), e o MST já passa a se hibri-
dizar e a tencionar-se para o ramo do agronegócio, cujos 
desenvolvedores dessa atividade representam uma diferen-
ça em relação aos sem-terra.

À guisa de conclusão
Por meio de um estudo bibliográfico sobre as identidades 
culturais e uma revisão histórica do MST, foi feita uma bre-
ve exposição de como a identidade cultural do movimento 
se situa nos dias atuais. 

O objetivo foi possível através da mobilização das 
noções sobre identidades culturais de Woodward (2000), 
Hall (2002) e Bauman (2005), para compreender como o 
movimento constrói sua identidade e como a legitima; de 
que forma as pessoas que o integram identificam-se com o 
grupo; em que medida as diferenças influenciam na consti-
tuição da identidade; e, por fim, a forma pela qual a globa-
lização altera a perturba essas definições.

Percebeu-se que a diferença tem um papel crucial na 
formação identitária do grupo; porém, nem a identidade 
ou a diferença sustentam uma unidade. Devido à fluidez 
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da modernidade, as identidades também participam da 
fusão. Mas essas são, até o fim, sustentadas como se fos-
sem fixas, através da busca pela verossimilhança no dis-
curso essencialista. 

Não se pode mais afirmar com convicção que o MST 
possui uma identidade cultural unificada. Assim como as 
identidades nacionais, é lícito supor o fato de o movimen-
to acompanhar a corrente das identidades pós-modernas, 
fluidas e fragmentadas. A globalização não fortalece mais o 
movimento. O descontentamento com a política atual, ori-
ginalmente apoiada pelo MST, só tende a mostrar a impossi-
bilidade de se opor com tamanha veemência à modernida-
de tardia. A tendência é exercer uma constante negociação 
com as diferenças. E se essas diferenças são fluidas e mutan-
tes, é imprescindível acompanhar a correnteza e adaptar as 
identidades, a fim de assegurar os objetivos do movimento 
social e defender-se das identidades impostas. 

fábio souza da cruz
é doutor em Comunicação Social pela PUC-RS e professor 
da UCPel. 
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A experiênciA dA integrAção europeiA e seu potenciAl 
pArA A integrAção regionAl

PhiliPPe C. SChmitteR
O artigo mostra que o processo de constituição da União 
Europeia representa um caminho significativo para o 
reforço do regionalismo. Assim, pode tornar-se modelo 
para outras tentativas políticas de integração regional. A 
reflexão sobre as diversas teorias que explicam esse fenô-
meno é a estratégia mais eficaz para examinar as possibi-
lidades de transferência dessa experiência. O autor cons-
trói um quadro classificatório que permite a avaliação dos 
pontos fortes e os mais débeis presentes nas diferentes 
propostas. O desafio que se coloca à análise é o de com-
preender a mudança na relação entre Estados nacionais 
previamente soberanos e economias nacionais cada vez 
mais interdependentes. 

palavras-chave: Integração europeia; Regionalismo; Poder 
supranacional; Regiões subnacionais; Regiões supranacio-
nais; União Europeia; Neoneofuncionalismo. 

the experience of european integration and its 
potential for regional integration
This paper shows that the process of constitution of the European 
Union represents a significant way of reinforcing regionalism. It 
can thus become a model for other political attempts at regional 
integration. A reflection on the various theories that account for 
this phenomenon is the best strategy to study the transposition of 
the European experience. The autor constructs a classification 
scheme that allows for the evaluation of the stronger and weaker 
points of the different approaches. The challenge is to understand 
the change in the relation among previously sovereign nation states 
and increasingly interdependent national economies.
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power; Sub-national regions; Supranational regions; European 
Union; Neo-neo-functionalism.

experimentAlismo e democrAciA em unger

CaRloS Sávio teixeiRa 
Este trabalho analisa o processo através do qual Roberto 
Mangabeira Unger desenvolve a dimensão explicativa de sua 
obra num esforço para imaginar novos arranjos institucio-
nais e formular proposições programáticas. O conceito que 
melhor descortina essa intersecção de pensamento explica-
tivo com imaginação institucional é o de experimentalismo 
democrático, dirigido às esferas da política e da economia. 
Sustento que esse esforço do pensamento ungeriano contri-
bui para diminuir a dificuldade histórica que a teoria polí-
tica da esquerda sempre teve com a questão institucional. 
Desse modo, Unger tenta reabilitar a ideia de que a contí-
nua reinvenção das instituições é a base da democracia. 

palavras-chave: Experimentalismo; Democracia; Unger.

unger’s experimentalism and democracy
This article analyzes how Roberto Mangabeira Unger develops his 
work toward the effort to imagine new institutional arrangements 
and to define programmatic proposals. The concept that best describes 
this intersection between explanatory thinking and institutional 
imagination is democratic experimentalism, directed at the economic 
and political spheres. I argue that this effort in Unger´s thinking 
contributes toward diminishing the historical difficulty that the left 
political thought has always had with the institutional question. In 
doing so, Unger attempts to rehabilitate the idea that the continuous 
reinvention of institutions is the democracy’s basis. 

Keywords: Experimentalism; Democracy; Unger.
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o conceito de hegemoniA: de grAmsci A lAclAu e 
mouffe

ana RodRigueS CavalCanti alveS
O artigo tem por objetivo discutir a noção de hegemonia 
nos pensamentos de Antônio Gramsci e de Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe, assinalando as semelhanças e as diferenças 
entre as duas perspectivas. O conceito de hegemonia surge 
no seio da tradição marxista como resposta às novas configu-
rações sociais. Apesar de ter suas origens na social-democracia 
russa e de estar presente no pensamento de Lênin, esse con-
ceito foi desenvolvido de modo mais elaborado por Gramsci. 
Nas últimas décadas, Laclau e Mouffe desenvolveram uma 
nova abordagem de hegemonia para pensar a configuração 
social do capitalismo tardio observar como se desenvolvem as 
disputas hegemônicas nesse novo espaço social.

palavras-chave: Hegemonia; Teoria do discurso; Teoria social 
marxista; Pós-marxismo.

the hegemony’s concept: from gramsci to laclau and 
mouffe
The article aims to discuss the notion of hegemony in the thought 
of Antonio Gramsci and of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, 
pointing out the similarities and differences between both perspectives. 
The concept of hegemony arises within the Marxist tradition as a 
response to the new social configurations and was better developed  by 
Gramsci. In the last decades, Laclau and Mouffe developed a new 
approach of hegemony, in which they expand the gramscian notion for 
thinking the social configuration of late capitalism and for observing 
how the hegemonics struggles grow in the new social space.

Keywords: Hegemony; Discourse theory; Social marxist theory; 
Post-marxism.
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o desenvolvimento político em huntington  
e fuKuyAmA

natália nóbRega de mello
O artigo contrasta as teses de Huntington e Fukuyama 
sobre desenvolvimento político. As obras analisadas, Ordem 
política nas sociedades em mudança e O fim da história, ins-
crevem-se entre duas conjunturas decisivas – 1968 e 1989. 
Huntington desmontou a equivalência entre desenvol-
vimento político e modernização e Fukuyama reafirmou 
a democracia como o destino de todos os países e, des-
se modo, como o fim da história. Nesta comparação, dois 
eixos se sobressaem: o contexto de produção das obras e 
a alternância entre os polos teóricos da democracia e da 
estabilidade. Procura-se demonstrar como, apesar de rein-
serir a democracia no desenvolvimento político, a instabi-
lidade continua a ser um foco privilegiado de análise no 
pensamento de Fukuyama. 

palavras-chave: Desenvolvimento político; Democracia; Estabi-
lidade; Países pobres.

huntington and fukuyama on political  
deVelopment
The article contrasts the theories of Huntington and Fukuyama 
on political development. The analyzed works, Political order in 
changing societies and The end of history, fall between two 
decisive historical moments – in 1968 and 1989. Huntington 
disassembled the equivalence between political development and 
modernization; Fukuyama reaffirmed democracy as the destiny of all 
countries and, as such, it is the end of history. In this comparison, 
two axes call our attention: the production context of these works 
and the alternation between the theoreticals poles of democracy and 
stability. The article shows how, although reenters democracy in the 
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political development theory, instablility remains a prime focus of 
analysis in Fukuyama’s thought.

Keywords: Political development; Democracy; Stability, Poor countries.

messiAnismos em conflito: interpretAção teológico- 
-políticA de os sertões

Pablo SangeS ghetti
O ensaio investiga os fundamentos teológico-políticos 
da obra seminal de Euclides da Cunha, Os sertões, dando 
especial ênfase à relação entre messianismo e potencial 
construção da nação. Nele, não se aplica simplesmente o 
modelo “teológico-político” à leitura da obra, para com-
provar, uma vez mais, a tese da equivalência estrutural 
entre conceitos teológicos e políticos. Mais do que isso, 
analisa os conflitos da época a partir das exigências teo-
lógico-políticas e, assim, compreende as oportunidades e 
as consequências de suas ruínas (no sentido duplo de des-
truição causada e de ruína da própria estrutura teológico-
política). O ensaio contribui para uma nova percepção 
crítica do papel de Os sertões, no que diz respeito à comple-
xa tradição messiânica brasileira.

palavras-chave: Teologia política; Messianismo; Antagonismo; 
Ruína; Sensibilidade; Literatura; Brasil; Euclides da Cunha.

messianisms in conflict: teological-political 
interpretation of os sertões
The essay investigates the theological-political grounds of Euclides 
da Cunha’s seminal work, Os sertões, with special emphasis put 
on the relation between messianism and potential construction of the 
nation. This paper does not simply apply the “theological-political” 
model to the reading of the work, in order to prove once more the 
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structural equivalence between theological and political concepts. 
More than that, it analyses the conflicts of the period on the basis of 
theological-political exigencies. It thus understands opportunities and 
consequences of its ruins (in the double sense of caused destruction 
and of the ruin of the theological-political structure itself). With regard 
to the complex Brazilian messianic tradition, this essay contributes to 
a new critical perception of the  Os sertões role.

Keywords: Political theology; Messianism; Antagonism; Ruin; 
Sensibility; Literature; Brazil; Euclides da Cunha.

soberAniA e representAção: hobbes, 
pArlAmentAristAs e leVellers

euniCe oStRenSky
O artigo pretende mostrar que Thomas Hobbes (1588-
1679) empregou o conceito de autorização política com o 
propósito de neutralizar discursos de dois grupos políticos 
adversários, os quais consideravam a representação um meio 
eficaz de responsabilizar atores políticos perante seus repre-
sentados. Entre esses adversários, ocupam lugar de desta-
que os levellers, por terem proposto, em finais da década de 
1640, uma saída constitucional inédita para o problema da 
ilegitimidade do Parlamento inglês: ampliação do sufrágio 
seguida da celebração do Acordo do Povo.

palavras-chave: Soberania; Representação; Povo, Estado, 
Multidão.

soVereignty and representation: hobbes, 
parliamentarians and leVellers
The article intends to show that Thomas Hobbes (1588-1679) 
adopted the concept of political authorization as means to fight 
against the doctrine of the accountability of political actors ahead 
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of the persons they represented. Among these opponents, the levellers 
have a prominent place, by proposing, in the late 1640s, an 
innovative solution for the constitutional problem of the illegitimacy 
of the English Parliament: extension of the franchise followed by a 
celebration of an Agreement of the People.

Keywords: Sovereignty; Representation; People; State; Crowd.

do essenciAlismo Ao não essenciAlismo? reflexões 
sobre A identidAde culturAl do mst

Fábio Souza da CRuz
O trabalho apresenta um estudo envolvendo um movi-
mento social, o MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra), e as noções de identidade cultural. A 
investigação desenvolve um breve exercício de contextu-
alização do movimento através de sua história, seu rela-
cionamento com o poder e sua estrutura nos dias atuais. 
Com relação aos marcos teórico-metodológicos, a pesqui-
sa adota os pressupostos de Kathryn Woodward (2000), 
Stuart Hall (2002) e Zygmunt Bauman (2005) e os dis-
cursos dos integrantes do movimento retirados do estudo 
de recepção realizado por Cruz (2006). Como discussão 
central, pretende-se analisar os desafios do MST em tem-
pos de globalização.

palavras-chave: Movimentos sociais; Globalização; Identidade 
cultural; MST.

from essentialism to non essentialism? reflections 
about cultural identity of mst
The work presents a study involving a social movement, the MST 
(Portuguese acronym for Movement of the Agricultural Landless 
Workers), and the slight knowledge of cultural identity. The inquiry 
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develops a brief exercise combining the meaning of the movement 
through its history, its relationship with the power and its structure in 
the current days. In regard to theoretical-methodological landmarks, 
the research adopts pressupositions of Kathryn Woodward (2000), 
Stuart Hall (2002) e Zygmunt Bauman (2005) and speeches of 
people from the movement, taken from Cruz’ study of reception 
(2006). As central quarrel, it is intended to analyze the challenges 
of the MST in globalization times.

Keywords: Social movements; Globalization; Cultural identity; MST.
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