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PrEfácio 

O livro é direcionado principalmente aos estudantes de Ciências 
Sociais e aborda as teorias e os debates mais importantes que têm 
mantido ocupados os estudiosos da sociedade desde a constituição 
dessa área disciplinar até os nossos dias. Cabe perguntar por que 
todos nós que lecionamos nessa área sentimos, como a autora, a 
falta de um livro que contenha tudo aquilo que pretendemos ensinar 
em nossas aulas? Porque o desejo do professor de Sociologia não é 
somente o de ensinar os métodos e as teorias desta disciplina, mas  
é sobretudo o de levar seus alunos a pensar sociologicamente, e 
pensar significa abandonar o conformismo, as rotinas e suas confor-
táveis poltronas, significa maravilhar-se e colocar problemas. Este 
caminho, em geral, é bastante pessoal. Por isso, ninguém considera 
o livro como um meio apropriado para realizar tal tarefa, a não ser 
que ele próprio o escreva.

Ao pensar nessas questões, retorno aos meus tempos de estu-
dante e tento lembrar dos motivos que me levaram a escolher a facul-
dade de sociologia. Percebo que, na época, tinha poucas e confusas 
idéias a respeito. Consolava-me a constatação de que não estava só 
em tal posição, já que quase todos os estudantes que começavam ti-
nham idéias muito vagas sobre sua futura profissão. O interessante é 
que se passaram muitos anos, mas a situação não parece ter mudado. 
Ainda hoje, a maioria dos estudantes ingressa no curso de Ciências 
Sociais sem saber o que o sociólogo pode fazer ou realmente faz. No 
entanto, hoje como ontem, apesar dos motivos individuais, ainda per-
siste algo em comum naqueles que escolhem ser cientistas sociais: o 
inconformismo com a realidade social que exclui muitas pessoas; o 
desconforto com as desigualdades que agridem nossos sentimentos 
de apreço e solidariedade humana; a empatia com aqueles que sofrem 
e que lutam para ter condições dignas e satisfatórias de vida.

Os alunos terão de estudar, pelo menos quatro anos, para ter 
o diploma que ateste a apreensão dos instrumentos mais apropria-
dos para identificar as causas do sofrimento das pessoas. Deverão 
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compreender os mecanismos que produzem os conflitos sociais e 
dizer de que lado está a razão; ou achar um sentido para as fraque-
zas e as maldades que nos revoltam; ou esclarecer os motivos mais 
profundos que levam os indivíduos a agredir os outros e a violentar 
a si próprios com práticas autodestrutivas; deverão explicar por que 
ainda não está claro para todos que é mais conveniente preservar o 
meio ambiente do que degradá-lo. Depois disso, poderão produzir 
diagnósticos dos problemas sociais e sugerir às comunidades, aos 
políticos e aos governos como enfrentá-los. Mas, sobretudo, deverão 
adquirir a consciência de que a Sociologia não pode se limitar a um 
conhecimento instrumental para a tomada de decisões políticas. A 
Sociologia tem de mostrar o caráter complexo dos fenômenos sociais 
e, sobretudo, que não existem soluções definitivas para os problemas 
sociais. Na realidade, o cientista social não resolve os proble mas, 
mas os dissolve, isto é, mostra a errada proposição do problema e a 
necessidade de recolocá-lo de outra maneira.

O diploma de cientista social não somente confere ao seu 
portador a legitimidade profissional para compreender e explicar a 
sociedade, mas também lhe impõe o dever e a obrigação moral de 
fazê-lo, mesmo quando isso não lhe for solicitado. Ser cientista social 
é dar um passo que não admite recuos. Esse caminho ou se segue ou 
se abandona, e não é fácil segui-lo, pelo menos por duas razões. Em 
primeiro lugar, porque é um caminho constantemente contrastado 
pelos mecanismos de autodefesa dos sistemas sociais. Estes forne-
cem todo tipo de fáceis fórmulas interpretativas. Suas armas mais 
poderosas são o senso comum, o óbvio e o conformismo, que de fato 
são os piores inimigos do cientista social. Eles estão sempre à nossa 
espreita, prontos a reagir se forem atacados. Aos olhos daqueles que 
se guiam pelo senso comum, o conformismo e o óbvio, as observações 
do sociólogo poderão torná-lo um “desagradável enxerido”, e se sua 
crítica for efetiva, poderão declará-lo persona non grata, e ainda, se 
ele chegar à raiz dos problemas, poderão chamá-lo de “sonhador”. Em 
segundo lugar, é difícil ser sociólogo devido à atuação das “igrejas” 
que estão em cada canto da sociedade. Isto é, cada partido, ou grupo 
ideológico, ou comunidade cultural, ou comunidade acadêmica, ou 
corrente de pensamento elabora seus diagnósticos dos fenômenos, 
propõe sua escala de gravidade e de prioridade dos problemas, e for-
mula suas soluções. Como ninguém pode trabalhar sozinho, o cientista 
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social será chamado por essas igrejas para militar nelas. Em troca, 
o protegerão e lhe darão segurança, mas também demandarão fideli-
dade intelectual e algumas até a renuncia àquilo que Weber chamava 
de “exercício do intelecto”. Felizmente, se há “igrejas” em todo canto, 
em todo canto também encontra-se a vontade de compreender e lutar 
por uma sociedade melhor, pela “boa sociedade”, a respeito da qual a 
autora nos convida a pensar. Em toda parte há pessoas que pensam 
sobre a sociedade, pessoas que estão fora das universidades, que 
não têm diploma, mas que podem ajudar os que o possuem a pensar 
e construir uma sociedade melhor. 

É sempre um desafio explicar aos estudantes o que é a sociedade 
para os sociólogos. Em geral, pensa-se que a sociedade é visível, que 
é aquilo que está em nossa frente, que é o mundo do qual fazemos 
parte. É certo que não deixa de ser tudo isso, mas o grande esforço 
dos fundadores da Sociologia concentrou-se na procura da sociedade 
identificável não pelos sentidos, mas pela razão. Por isso, talvez tenha-
mos tantas definições de sociedade quantos são os sociólogos. Alguns 
buscaram sintetizar a sociedade em um conceito capaz de eleger um 
“centro” a partir do qual todas as diversas dimensões da vida social 
iriam tomar forma. Outros acham que a sociedade é uma realidade 
tão complexa, tão cheia de dimensões ao mesmo tempo interligadas 
e autônomas, que torna ilusória a existência de um “centro” e a pos-
sibilidade de compreendê-la na sua totalidade. Portanto a sociedade 
seria o resultado das interações dos indivíduos, pelas quais tomariam 
forma instituições, costumes e representações. 

Os sociólogos têm buscado a “boa sociedade” por diversos 
caminhos, principalmente no contraste entre o “racional” e o “irra-
cional”, ou na luta entre o mundo da análise, da reflexão e do cálculo 
e o mundo das tradições, das paixões e da alienação. Mas ninguém 
definiu critérios empíricos para se reconhecer uma “boa sociedade”, 
a não ser a idéia geral de que nela os indivíduos se sentiriam livres e 
realizados. A “boa sociedade” para os sociólogos não é um modelo 
utópico, mas é uma construção, feita por meio das ações orientadas 
em grande parte pelo saber científico. Poderíamos dizer que a idéia 
da “boa sociedade” teria como fundamento a “consciência do real”, 
não como este nos parece, mas como ele é. O problema, porém, é que 
esse “real” também é uma construção que se apóia em pressupostos 
bastante diferentes. 
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Tais pressupostos, em suas linhas gerais, ainda são os que foram 
traçados pelos autores que consideramos fundadores da Sociologia. 
Para Marx, a consciência do real é a principal arma do proletariado 
e que permitiria desvendar a neblina da consciência alienada que na 
sociedade capitalista encobre a irredutível oposição entre as classes 
sociais. É o conhecimento que mostra a essa classe o caminho de 
seu destino histórico, da libertação de todos, da realização da boa 
sociedade sem classes. Para Durkheim, a consciência é o necessário 
instrumento cognitivo para reconhecer o próprio lugar na sociedade e 
também para poder corrigir os processos que produzem anomia, que 
separam os indivíduos da sociedade e causam sofrimento a estes e 
prejuízos ao conjunto. A boa sociedade preocupa-se em socializar 
e integrar seus membros, de maneira que possam participar com 
satisfação da crescente diferenciação funcional decorrente de um 
desenvolvimento natural sui generis. Também, para Weber, haveria 
uma boa sociedade e, de acordo com sua perspectiva sociológica, esta 
dependeria em maior medida das ações dos indivíduos, orientadas 
pelo conhecimento claro dos motivos que os levam a agir. A ciência 
desvendaria suas visões encantadas e suas racionalizações, os obri-
garia a assumir um posicionamento consciente e mais conseqüente na 
escolha de valores sempre contrastantes, tornaria mais transparente 
o mundo dos valores e a eterna e cotidiana “luta entre os deuses”. 

Se para os clássicos a boa sociedade é aquela onde impera a 
consciência do real, como podemos chegar a ela se esse real é enten-
dido de forma tão diferente? Devem-se mudar radicalmente as estru-
turas da sociedade, como Marx aspirava? Ou devem-se fortalecer as 
instituições e os órgãos da socialização e da intercomunicação, como 
Durkheim propunha? Ou, ao contrário, deve-se capacitar os indivíduos 
para que possam construir redes de interação autônomas e satisfató-
rias, como se pode deduzir da perspectiva weberiana?

Ainda estamos frente à primordial contradição inscrita no 
indivíduo: enquanto ser social, ele é ao mesmo tempo determinado 
e indeterminado. Sem a sociedade o indivíduo não se realiza como 
tal, e podemos até dizer que nem chega a existir. Mas a sociedade o 
obriga a fazer coisas que não quer e o coloca em posições que ele não 
escolhe. À medida que a sociedade se desenvolve, incute no indivíduo 
a contraditória aspiração a ser, ao mesmo tempo, absolutamente livre 
e autônomo e totalmente integrado em seu grupo. O tema da dualidade 
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“coesão social/auto-afirmação individual” é hoje exacerbado pela cha-
mada “modernidade reflexiva”. Esta, direta ou indiretamente, recoloca 
em primeiro plano o eterno problema da “liberdade”, com suas diferen-
tes interpretações, sempre parciais, porque sempre culturais. Como 
estamos constantemente em confronto com as dimensões antinômicas 
do conceito de liberdade, seja como cidadãos, seja como cientistas 
sociais, vale a pena relembrar algumas dessas interpretações.

A forma mais atávica de liberdade é aquela que separa os ho-
mens das leis que regem os fenômenos naturais. É geradora daquele 
sentimento de onipotência teorizado pelos antigos gregos e que domi-
nou sem grandes mudanças até o Iluminismo. Aquilo que Aristóteles 
definia como “o princípio de si mesmo”, como a autodeterminação 
absoluta, sem contexto, sem condições, sem limitações externas. No 
fundo, é a capacidade de realizar os nossos desejos. Esta é a liberdade 
da qual os sociólogos, em geral, muito desconfiam, porque acaba por 
opor os indivíduos à sociedade, e os sociólogos, mesmo que o neguem, 
são levados a pensar mais na sociedade do que nos indivíduos. No 
entanto, esta liberdade ainda é muito importante, porque nos permite 
imaginar, ter a visão daquilo que é desejável, é o fogo que alimenta 
a eterna busca de algo, é o que nos leva a enfrentar o desconhecido, 
que nos deixa constantemente curiosos, é o fundamento dos nossos 
sonhos, é a fonte criadora de utopias. Nós sabemos o quanto, neste 
momento, carecemos de visões grandes, sem as quais é impossível 
imaginar a “boa sociedade”. 

Quase no sentido oposto há uma liberdade paradoxalmente 
“totalizante”, fundada no imperioso sentido do dever, aquela que diz 
“eu posso fazer porque eu devo fazer”. Esta é talvez a mais gratificante. 
Pode nos deixar muito seguros e confiantes, porque a encontramos 
sempre nos confortáveis braços daquelas igrejas weberianas, sem-
pre prontas a nos acolher e a nos proteger. Essas igrejas podem nos 
proteger com extrema eficiência e nos fazer sentir livres. Livres das 
necessidades materiais, e também livres das necessidades de pensar, 
escolher e decidir. Há uma outra face desta mesma liberdade “tota-
lizante” que é expressa por aquela irresistível compulsão que nos 
faz dizer: “se eu posso fazer, eu devo fazer”. Este é um princípio que 
sempre orientou tanto o oportunismo político, como a própria ciência 
moderna e que, muitas vezes, leva a subestimar as conseqüências de 
nossas ações e a ignorar o saudável princípio de precaução.
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Há também uma forma de liberdade mais existencial, que é 
intrínseca à possibilidade e ao ato de escolher. Esta é uma liberdade 
mais concreta e, ao mesmo tempo, autolimitada. Ela é bastante prá-
tica e racional. Nos leva a ser realistas, a manter os pés no chão, a 
regular os nossos desejos, a ajustá-los às nossas possibilidades. Essa 
liberdade pode ser até mesmo eficaz nos resultados. No entanto, ela 
pode sufocar os nossos sonhos e, muitas vezes, nos deixa livres so-
mente para escolher a menos inadequada das alternativas. Por isso, 
é uma liberdade que não é fácil de se administrar satisfatoriamente, 
porque nos deixa sempre inseguros, em dúvida se nós aprendemos 
a ser ponderados e sábios, ou se assimilamos a arte da renúncia, se 
nossas escolhas são uma conquista, ou se são uma triste astúcia para 
mascarar nossa impotência.

Há, finalmente, uma forma de liberdade que corresponde à 
escolha motivada e condicionada: aquela que Platão ilustrava com o 
exemplo das almas que antes de encarnar podiam escolher o modelo 
de vida ao qual depois estariam ligadas. Esta liberdade começa com 
a vontade de ser algo. Para quem escolheu ser cientista social, a li-
berdade começa com a vontade de compreender a realidade em que 
vivemos. Esta é uma escolha motivada, mas também condicionada, 
porque pensar a sociedade não é uma ação inócua. Sabemos que a 
Sociologia é uma ciência que perturba, mas não perturba somente os 
poderosos, ou os conformistas em geral. O primeiro que a Sociologia 
perturba é o próprio sociólogo, já que ele acabará envolvido com seu 
“objeto” e esse envolvimento o levará a ter de dar, a cada vez, uma 
resposta prática e concreta às controvertidas questões da liberdade, 
sem nunca ter a certeza de que a resposta dada será a melhor e mais 
apropriada. Nas Ciências Sociais não pode haver um conhecimento 
absoluto. Todos os conhecimentos são condicionados, todos têm 
pressupostos pelos quais se explicam. Pressupostos, condições e 
limites constituem o modo pelo qual é possível conhecer e pensar. 
Kant acordava às cinco da manhã, trabalhava até às 12h30 e interrom-
pia seu trabalho para o almoço até as 15 horas e sempre tinha dois 
amigos convidados para almoçar com ele. Depois, iam fazer o habitual 
passeio até uma árvore que o filósofo observava longamente e na qual 
se concentrava. Quando um dia quiseram cortar aquela árvore, Kant 
ficou muito aborrecido e, então, seus amigos intervieram e salvaram 
a árvore. Kant talvez não amasse a árvore, mas a protegia porque lhe 
era necessária para pensar o mundo dos seres humanos. 
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Assim, pouco importa se a vontade de ser sociólogo tenha sur-
gido do inconformismo com algo pessoal que provocava desconforto, 
ou de uma genérica empatia e solidariedade com os que estão em más 
condições, ou simplesmente do prazer proporcionado pelo exercício 
intelectual de uma consciência refinada. Resta o fato de que algumas 
almas escolheram encarnar no cientista social, isto é, escolheram 
dar-se como tarefa principal a de pensar sociologicamente a socieda-
de. Esta não é uma tarefa imediatamente transformadora, mas sem 
ela as mudanças sociais ocorrem comandadas pelos interesses dos 
setores mais poderosos, sem jamais trazer benefícios para os que não 
alcançam as benesses proporcionadas pela sociedade.

Gian Mario Giuliani 
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sociologia Para jovEns Economistas

Este livro é fruto da experiência da autora como professora de 
Sociologia na UFF, lecionando Evolução das Idéias Sociais, Teoria So-
ciológica e Sociologia do Desenvolvimento para alunos de graduação 
em Economia e em Ciências Sociais.

 Estas disciplinas são oferecidas a estudantes recém-chegados 
aos bancos universitários. Logo nas primeiras aulas, aparece sempre 
a pergunta aflita: que livro ler, qual o livro do curso? 

Respondia que essa expectativa era um hábito do segundo grau, 
que o livro do curso não existe na Universidade, há que se ler vários 
deles, há que se ir diretamente aos autores estudados, descobri-los, 
fichá-los, resumi-los, questioná-los, contrapô-los, com eles dialogar. 
Em lugar do “livro do curso”, entregava-lhes uma bibliografia razoa-
velmente extensa e diversificada, que pouquíssimos liam.

Tentei encontrar dois ou três livros que preenchessem essa 
expectativa de ser “o livro do curso”. Não os encontrei. Não é que não 
existam, muito pelo contrário, há bons livros de introdução geral, há 
excelentes antologias temáticas. A cada ano, novas teses desvelam 
aspectos interessantíssimos da realidade socioeconômica brasileira. 
A questão é que os livros de introdução geral mencionam teorias e 
situam autores sem transcrever-lhes os trechos mais exemplares; 
as antologias temáticas tendem a ser muito específicas; as teses são 
pouco disponíveis, herméticas para um iniciante e quase sempre 
maçudas. Então comecei a olhar para minhas fichas e anotações e a 
conjeturar que poderia valer a pena dar ao estudante a oportunidade 
de ler essa costura que venho fazendo há alguns anos em sala de aula, 
juntando assuntos, aproximando temas e autores que normalmente 
seguem separados. Com este livro busquei identificar e trazer para 
a leitura do estudante trechos emblemáticos de autores básicos, de 
referência obrigatória, mas cuja leitura, reconheço, às vezes obriga a 
uma gincana para encontrá-los. 

Assim, este livro não busca ser original, trazer conhecimentos 
novos, novas abordagens teóricas ou o que seja, e sim sistematizar 
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o que está disperso e, aproximando temas, convidar o aluno a algu-
mas reflexões. É um livro de mediações, afinado com a concepção de 
Marilena Chauí sobre o trabalho do professor: um mediador. Também 
é um livro que procura, a respeito de cada assunto, abordá-lo de di-
ferentes ângulos, trazendo os vários argumentos e críticas das duas 
correntes básicas que se defrontam nos dias de hoje, de suposto fim 
das ideologias: as esquerdas socialistas e o neoliberalismo. Assim, 
este não é um livro engajado, que faz proselitismo. Antes busca o “lu-
gar vazio”, de cuja perspectiva ambas as correntes possam ser vistas 
com distanciamento crítico. Sei que isso às vezes complica para o 
aluno que apenas quer detectar qual a resposta certa a ser repetida 
na prova. Não há respostas certas, não nas ciências sociais. Tudo o 
que procuro fazer é, como Weber, ensinar os alunos a reconhecer os 
fatos inconvenientes para suas opiniões e não impor-lhes opiniões 
políticas pessoais.

Trata-se, também, de problematizar questões: se é verdade que 
o ser humano só se propõe problemas que possa resolver, será interes-
sante fazê-lo refletir que muitas das questões que são naturalizadas, 
tidas como da ordem dos fatos e assim insolúveis, são construções 
sociais, efêmeras dentro de uma perspectiva histórica e, portanto, 
podem ter soluções. Como escreveu o dramaturgo alemão Bertold 
Brecht em um poema: “eu vos peço com insistência: nunca digam ‘isso 
é natural’, a fim de que nada passe por imutável.”



a Economia E o social

Em 1991, muitos artigos foram publicados nos principais jornais 
e revistas do país após a decretação do Plano Collor I e II, quando o 
então presidente anunciara e adotara medidas drásticas (de um “úni-
co tiro”) para debelar a inflação e estabilizar a economia, medidas 
que incluíram o confisco da poupança de toda a população. Todos 
esses artigos, escritos não só por jornalistas, mas por cientistas 
sociais diversos (y compris alguns economistas), não se limitaram a 
deplorar a truculência e ineficácia da medida e os equívocos ou total 
incapacidade deste ou daquele grupo de economistas: muito mais do 
que isso, questionavam a necessidade da própria Economia e o seu 
estatuto científico.

[...] Os Economistas do Brasil fizeram do país-continente o terreno das 

suas experiências e de nós todos as suas cobaias [...] O professor Luiz 

Gonzaga Belluzzo [...] admitiu que os economistas estão longe de ser 

indispensáveis. Até bons barbeiros poderiam tomar seu lugar [...] Não 

houve economista que, a serviço do poder instituído ou constituído, 

não manipulasse os índices e na hora h, deixar-se de furtar-se ao prazer 

acadêmico de propor como resultado final da inflação de cada mês a 

mistura dos aumentos da cesta básica com os aumentos do sumo do 

barbante e dos lagartos secos. Mas agora chegamos à obra-prima, a 

decretação de uma inflação irrisória depois do tarifaço concomitante 

ao último pacote [...]. A Nação está quieta. Ela engole mais esta [...] 

(Editorial da Revista Isto É, de 13 de março de 1991).

Entre as características que peculiarizam as disciplinas científicas está 

a unanimidade de seus praticantes quanto às teorias consideradas acei-

táveis em cada momento. Reciprocamente, quando não há consenso a 

respeito do que é básico, não há ciência [...] Assim, a própria existência 



15

de diferentes escolas de pensamento econômico é motivo suficiente 

para desconsiderar a economia como um ramo do conhecimento cien-

tífico [...] Já deveria ter ficado claro para todos que, embora tenham 

montado uma estrutura de poder muito eficiente [...] os economistas 

não praticam um ramo do conhecimento. A partir dessa constatação, 

seria natural rejeitar como infundadas suas pretensões megalomaníacas 

e buscar a solução para o problema do desenvolvimento brasileiro no 

terreno apropriado: a política (Cláudio Weber Abramo, Revista Veja, 20 

de março de 1991).

Para alguns economistas, a desorientação e a incompetência 
de seus colegas teria a ver com problemas na sua formação teórica e 
com o estágio de imaturidade da sua ciência, que estaria num patamar 
inferior ao das demais ciências sociais, principalmente por ter sido 
criada sob a inspiração liberal de Adam Smith e a sua “doutrina dos 
braços cruzados em Economia”:

Enquanto as demais ciências constituíram instrumentos para o homem 

agir sobre a realidade, com a Economia sucedeu o oposto. Sua regra 

básica era não fazer coisa alguma porque, assim, tudo sairia pelo melhor. 

[...] Os grandes economistas pouco mais fizeram do que descrever os 

mecanismos do corpo social sem que seus trabalhos jamais fossem 

usados para uma ação sobre ele. O economista brasileiro está diante 

de duas tarefas para as quais não estava preparado: a) criar teorias e 

paradigmas capazes de interpretar a realidade específica dos países em 

desenvolvimento e b) definir meios e modos de agir sobre ela. A segunda 

tarefa, que faz parte da rotina dos especialistas das ciências maduras, 

constitui algo fundamentalmente novo para o economista. (Economista 

João Paulo de Almeida Magalhães, no artigo Os Economistas e a Crise, 

Jornal do Brasil de 4/3/91).

Para outros, a questão não se resumiria a uma formação de-
ficiente dos economistas: diria respeito, sim, à relação de sujeição, 
isto é, da subordinação da Política à Economia e seria explicada pela 
história política do país, cuja ditadura militar alçou o economista/tec-
nocrata a uma posição de poder em substituição aos representantes 
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da cidadania popular. A crítica aos economistas ia assim mais fundo 
e denunciava um caráter usurpatório dos economistas sobre a classe 
política e suas funções:

[...] A Economia é assunto muito sério para ser entregue exclusivamente 

às mãos dos economistas. Por mais profunda e densa que seja a for-

mação acadêmica deles, falta-lhes a dimensão dos aspectos políticos e 

so ciocul turais ao formularem suas hipóteses de trabalho. Esta dimensão,  

que existiu no passado da ciência econômica, se perdeu no momento 

em que a Economia deixou de ser uma ciência sociopolítica para se 

transformar em pretensa ciência paramatemática. Hoje, os economistas 

imaginam que, através de modelos matemático-estatísticos e lançando 

mão de equações diferenciais e cálculo matricial mascarados em econo-

metria, podem resolver questões decorrentes de fenômenos que, em sua 

essência, são sociais e densos de conotações políticas. [...] Nenhum pla-

no econômico poderá atingir níveis de eficácia, produtividade e efetivi-

dade enquanto for dirigido só por economistas meramente imbuídos de 

princípios acadêmicos e tendo como orientação e parâmetros modelos 

matemático-estatísticos e econométricos gerados em sociedades com 

características socioculturais diferentes da nossa e vivendo em outro 

tempo histórico. [...] Os dois maiores males que os sucessivos gover-

nos militares ocasionaram ao país foram o impedimento da renovação 

do modelo político-partidário e a mobilidade vertical ascendente dos 

economistas em nível de decisão governamental [...] Corifeus da nova 

ordem, os economistas, acolitados pelo binômio militares/burocratas, 

elevaram ao nível de dogma as noções de eficiência, produtividade e 

rentabilidade. [...] A ação dos economistas, com o seu jargão ou patoá 

quase totalmente hermético, procura substituir a classe política na 

formulação e concepção da vida nacional (professor Wilson Choeri, 

Corifeus da Eficiência, Jornal do Brasil/Ensaios, em 17/3/91)

Embora o autor aí se refira à “classe política”, parece-me legíti-
mo interpretar que seu questionamento não diz respeito ao simples 
embate entre dois tipos de profissionais, a saber, o economista e o 
representante político profissional, disputando o mesmo campo de 
atividades e os mesmos cargos na máquina do Estado. Mais que isso, 
a ascensão histórica do economista, tendo a ver com a despolitização 
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da esfera pública promovida pelos presidentes militares por mais de 
20 anos, pode ser lida como o outro lado de um processo que envol-
veu a cassação formal e a restrição real dos direitos de cidadania da 
população brasileira, restringida no seu acesso às riquezas geradas e 
impedida de opinar e de escolher sobre os seus destinos coletivos, so-
bre suas metas desejadas e sobre os meios preferíveis para alcançá-las.

Para o professor Choeri, acima citado, faltaria à Economia a 
dimensão dos aspectos políticos e socioculturais. Em que consistem 
tais aspectos? Como se relacionam? O que significa este “social”?

O adjetivo social tem diferentes níveis de abrangência: numa 
primeira acepção, “social” é uma palavra “guarda-chuva”, isto é, um 
conjunto, que abriga diferentes subconjuntos. Assim, a vida em so-
ciedade tem diferentes esferas – a econômica, a política, a cultural, 
a ideológica, a religiosa etc. – e todas essas esferas são aspectos de 
algo uno, indivisível, que é a sociedade, ou seja, o social. A sociedade 
moderna se fez a partir de uma almejada separação entre as esferas; 
por exemplo, muitos desejaram e lutaram pela separação entre Igreja 
e Estado, isto é, entre o religioso e o político, em benefício de uma 
ciência laicizada, livre dos limites dogmáticos e das acusações de 
heresia, pelo fim da ingerência da religião nos governos e em prol 
da liberdade de culto. No entanto, a todo momento nos defrontamos 
com a superposição e a intromissão de uma esfera sobre a outra: o 
econômico que se impõe sobre o político, o político que se realiza 
através do religioso e do ideológico etc. Como escreveu Bianchi,1 “não 
há fenômeno econômico, político ou social em si mesmo. Há uma lei-
tura econômica, política ou sociológica de cada fenômeno” (Bianchi, 
1988:39). Embora a aparente cisão e autonomia dessas esferas ou 
setores (que em outras sociedades, como, por exemplo, a medieval, 
se apresentava sem maiores fronteiras) seja uma das características 
da sociedade moderna, na verdade esta separação é muito mais um 
constructo, ou seja, um conceito construído do que uma realidade.
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O social

O segundo significado e grau de abrangência do adjetivo “social” 
faz referência a este como uma esfera dentre as demais já mencionadas:

Se, no primeiro caso, o social é tudo, é a sociedade em todas 
as suas manifestações e ações, não precisamos explicá-lo. Mas, no 
segundo caso, o que seria o social?

Enquanto uma esfera dentre outras, este social costuma ter 
diferentes interpretações e usos: numa primeira opção, “social” se 
refere à dita “boa sociedade”, às atividades mundanas dos “vips” (very 
important people), do chamado “beautiful people” que povoam as co-
lunas sociais. “Social”, no caso, opor-se-ia ao adjetivo “popular”, para 
marcar o que diz respeito àqueles que estão no topo da pirâmide, no 
ápice, em oposição à base da pirâmide social. “Os que contam”, segun-
do a expressão que os próprios vips utilizam para se autoreferirem.

Ainda enquanto uma esfera dentre outras, “social” pode também 
ser entendido como o extremo oposto, isto é, o que diz respeito aos 
pobres, aos desvalidos da sorte, à base da pirâmide que representa a 
sociedade. Parece-me que foi neste sentido que o ex-presidente Sarney 
criou o mote “Tudo pelo Social” em 1986, para se referir a campanhas 
e programas de atendimento às ditas “populações carentes”. “Políti-
cas Sociais”, outro exemplo, é uma expressão muito usada para nos 
referirmos ao conjunto de políticas – de princípios e de metas – do 
Estado acerca da saúde, habitação, saneamento, ensino, aposentadoria 
e pensões para os segmentos populacionais de baixa renda.
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Um dos paradoxos talvez mais instrutivos da recente política brasileira 

é a curiosa distância – ou mesmo oposição – que se instituiu entre duas 

palavras que deveriam ser quase irmãs: sociedade e social... a “socieda-

de” veio estes anos, no discurso dos governantes ou dos economistas, 

a significar o conjunto dos que detém o poder econômico, ao passo que 

“social” refere, na fala dos governantes ou dos publicistas, a uma política 

que procura minorar a miséria. Em outras palavras, a “sociedade” é ativa, 

sabe o que quer e quer funcionar por si mesma, sem tutela do Estado. 

[...]. Já o social tem por melhor expressão no discurso político o lema 

“tudo pelo social”... De seu fisiologismo, de seu clientelismo, sabe-se. O 

social é o adjetivo que indica tanto as carências quanto o socorro que, 

sem lhes pôr fim, as minora. Está-se na esfera do paliativo, da caridade....

Entre “a sociedade” e “o social” se cava uma luta de classes” (Renato 

Janine Ribeiro, professor da USP, em artigo para a Folha de São Paulo, 

“A Sociedade contra o Social”).

A ponderação de Renato Janine Ribeiro a respeito desta cisão 
entre sociedade e social tem seu paralelo em crítica semelhante do 
sociólogo Betinho (Herbert de Souza) quanto à separação entre o 
econômico e o social:

O mundo econômico, os governos, as instituições e a sociedade não 

podem mais aceitar ou permitir todas as tentativas que vêm sendo feitas 

de separação entre o econômico e o social. Separar um do outro é deixar 

o real com o econômico e o utópico com o social; é deixar a solução com 

o econômico e o problema com o social. Esta é uma separação que inclui 

no mundo da economia a produção dos bens materiais, mas faz com que 

a dimensão social desta mesma produção fique restrita à conseqüência. 

Nesta divisão, fica combinado que o desenvolvimento é econômico e 

a pobreza é social. A visão é de um simplismo admirável, mas de força 

ideológica impressionante. Quando entram na fábrica, os trabalhadores 

são fatores econômicos; quando saem, são problemas sociais. Quando 

definem seus orçamentos, os governos são atores econômicos; quando 

tratam de saúde, educação, saneamento básico, os governos são in-

competentes sociais sem recursos, verbas ou responsabilidades. Quem 

produz é o gerente do Capital, mas quem assiste é o bem-estar social. O 

primeiro tem dinheiro. O segundo, problema [...] É fundamental colocar 
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o desenvolvimento humano no centro de qualquer tipo de desenvolvi-

mento, e particularmente no desenvolvimento econômico. Não existe 

econômico sem social. O social é fundante, determinante, enquanto o 

econômico é subordinado, derivado, resultado. [...] (Herbert de Souza, 

“A (‘mea’) culpa do Banco Mundial”, in Jornal do Brasil de 7/12/93).

Neste livro, usamos o adjetivo “social” enquanto uma totalidade, 
dentro da qual há esferas econômicas, políticas etc. Neste sentido, a 
Economia diz respeito a uma forma de atividade social que lida com 
a produção da nossa sobrevivência. Enquanto ciência, a Economia é 
entendida aqui como uma ciência social, que estuda tudo o que diz 
respeito à produção, circulação e distribuição das riquezas produzi-
das. Produção que, deve-se sublinhar, é sempre coletiva, donde social.

Pensemos numa doce avozinha, produzindo, para si mesma ou 
por encomenda, um casaco de tricô: não foi ela que criou e tosquiou 
as ovelhas, transportou a lã, processou-a, distribuiu os novelos pelos 
armarinhos etc. Não foi ela que derrubou a árvore ou bambu para tirar 
as lascas das quais foram feitas as agulhas que usa; tampouco foi ela 
que extraiu o petróleo, destilou-o, levou-o para ser a matéria-prima 
do plástico com o qual são feitos os botões que usará como aviamento 
do casaco que faz. Assim, nossa solitária avózinha está em contato 
indireto com as centenas, talvez milhares de pessoas que desconhece 
e sempre desconhecerá e que, todavia, em última análise, fizeram o 
casaco junto com ela.

Quando vender o casaco e se dirigir ao mercado com o dinheiro 
ganho, a fim de trocá-lo por alimentos, remédios etc., nossa avozinha 
estará em relação indireta, necessária e dependente com ainda outros 
produtores.

Dito de outra forma, toda produção é sempre social, construída 
coletivamente, embora suas benesses sejam usufruídas individual-
mente e quase sempre distribuídas com desigualdade.

Ora, se os aspectos econômicos, políticos, ideológicos etc. são 
aspectos ou setores do social, podemos concluir que um olhar socio-
lógico deve se debruçar exatamente sobre as inter-relações destes 
aspectos. No que diz respeito ao aspecto econômico, o olhar socioló-
gico analisará como, por que e de que forma o político, o ideológico, 
o cultural, o religioso etc. com ele se mesclam, como se influenciam 
e o que resulta daí.
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É um olhar sociológico que procurará responder a perguntas 
para as quais a Economia não tem até aqui apresentado explicações 
convincentes, ou que nem mesmo problematizou. Por exemplo, por 
que a população brasileira tem um nível de bem-estar medíocre, se os 
economistas apontam o Brasil como sendo o país que mais cresceu 
no século XX, tendo visto em 90 anos sua economia se multiplicar 
100 vezes?

A frase do ex-presidente Médici, que nos anos 1970 constatava 
que “a economia brasileira ia bem, mas o povo ia mal”, hoje serve para 
exemplificar o absurdo desta aludida dicotomia: como pode ir bem 
uma economia se seus seres humanos concretos vão mal? 

O perfil de distribuição de renda, altamente concentrada, não 
se traduz em uma distribuição similar dos pagamentos dos impostos. 
Muito pelo contrário, o Programa das Grandes Fortunas (elaborado 
pela Receita Federal em março de 1994, que relacionou os 36.000 
contribuintes brasileiros que, ao longo de 1992, movimentaram pelo 
menos um milhão de dólares e, dentre estes, os 460 mais ricos que, 
juntos, detêm um patrimônio de 26,7 bilhões de dólares, isto é, 6% 
do PIB brasileiro) chegou a tristes constatações: os cinquenta mais 
ricos destes 460, cuja fortuna, somada, alcança 12 bilhões de dólares, 
pagaram de imposto de renda 32,5 milhões de dólares. “Enquanto a 
classe média paga 1 real de imposto para cada 10 reais de patrimônio, 
o clube dos 460 recolhe apenas 1 real para cada 821 reais de patrimô-
nio.2” Por quê?

Nos anos 1990 um deputado, ainda com base em dados da Re-
ceita Federal, divulgou que 99,2% dos grandes proprietários rurais 
brasileiros sonegam o Imposto Territorial Rural (ITR). Em 1995, apenas 
0,14% dos recolhimentos do Fisco eram oriundos do pagamento do 
ITR (Jornal do Brasil, 23/04/96, Informe do Jornalista Maurício Dias). 
“O ITR é um imposto tão micado que arrecada menos de 20% do IPTU 
de Porto Alegre”.3 Por quê?

As respostas variam segundo a linhagem dos economistas: os 
ortodoxos/monetaristas, seguidores da Universidade de Chicago e 
do pensamento de Milton Friedman, como Eugênio Gudin, Roberto 
Campos, Mário H. Simonsen etc., valorizam a ordem monetária e 
fiscal como elementos explicativos; os heterodoxos/estruturalistas, 
inspirados na Cepal – Comissão Econômica para a América Latina – e 
nos estudos de Celso Furtado, enfatizam as questões históricas que 
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definiram a estrutura e os padrões de subdesenvolvimento do dito 
Terceiro-Mundo.4

Para o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, quando da criação 
da Campanha da Cidadania contra a Fome e a Miséria, tanto o pensa-
mento liberal econômico quanto a crítica das esquerdas se mostraram 
incapazes de propôr alternativas e soluções para as nossas mazelas: 
o pensamento liberal, por acreditar no mito da livre iniciativa e do 
livre funcionamento do mercado no capitalismo; as esquerdas, por 
propor a propriedade estatal, sua inversão. Mas, escreveu o sociólogo, 
“uma zebra continua a ser uma zebra, mesmo que posta de cabeça 
para baixo”, e assim a propriedade estatal, que, em tese, é de todos, 
acabou, na experiência do dito Socialismo Real, sendo a propriedade 
daqueles que controlam o Estado.

O que deveria ser feito, segundo Betinho, seria colocar a Eco-
nomia sob a Política, submetendo-a aos princípios de uma sociedade 
democrática:

Numa perspectiva democrática, não existe a produção desligada dos 

objetivos e condições sociais e políticas de sua existência, pelo simples 

fato de que os agentes da produção são seres humanos e não abstrações 

econômicas, queira ou não a Teoria. Economia é política e a partir da 

política será definida e decidida. Produzir é um ato social e político de 

decidir o que produzir, como e por quem.

Numa sociedade democrática, o objetivo da Economia é a produção de 

todos os bens e serviços necessários à satisfação plural e diversificada 

de todos os membros de uma determinada sociedade. A produção des-

ses bens requer a participação de toda a sociedade em todas as suas 

etapas e pode ser realizada sob formas variadas, privadas, comunitárias 

ou estatais, ou outras por inventar.5

Para Betinho, essa Economia submetida à Política estaria vol-
tada para produzir a felicidade geral e fundamentada nos princípios 
da solidariedade e do respeito concreto à liberdade de cada um. Seu 
sucesso seria medido pela capacidade da ocupar ativa e inteligente-
mente as pessoas, realizando suas potencialidades sem explorações, 
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produzindo sem depredar o meio ambiente, nem brutalizar os seres 
humanos. Nela a educação, saúde, desenvolvimento científico e cul-
tural não seriam gastos e sim investimentos prioritários. Quanto à 
Economia enquanto ciência, essa deixaria de ser, segundo Betinho, 
a ciência oculta e débil dos economistas, para ser, via exercício da 
cidadania, a ciência de todos.

Notas

1 Ana Maria Bianchi. A Pré-História da Economia – de Maquiavel a Adam Smith. São 

Paulo: Hucitec, 1988.

2 
Dados da reportagem “O milagre de amansar o Leão”, de Daniela Mendes, Revista 

Veja n. 45, de 9/11/94, p. 106-114.

3 “Terra em Chamas”, Revista Veja de 24/4/96.

4 Veja-se, a propósito, o texto “Briga de Economistas – E nós pagamos o pato”, de 

Carlos José Marques, na Revista Isto é / Senhor n. 1120, de 13/3/1991.

5 Souza, Herbert: “A Economia de cabeça para baixo”. Jornal do Brasil de 17/11/1990. 
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a sociologia dE ÉmilE durkhEim: modEração  
E solidariEdadE Para vEncEr a anomia  

modErna E alcançar a fElicidadE

Há uma intensidade normal de todas as nossas necessidades intelectuais, 

morais, assim como das físicas, que não pode ser ultrapassada. Em cada 

momento da história, a nossa sede de ciência, de arte, de bem-estar é 

definida tal como os nossos apetites, e tudo que vá para além desta me-

dida deixa-nos indiferentes ou faz-nos sofrer (DURKHEIM, 1977b, p. 17).

Coube ao sociólogo francês Émile Durkheim (1858–1917) a ta-
refa de dar contornos de ciência à Sociologia, delimitando seu objeto 
e definindo seu método científico de análise, à imagem e semelhança 
das ciências naturais, o que fez em sua obra As regras do método so-
ciológico, de 1895.

Outras obras importantes do autor são:

•	A divisão do trabalho social (1893);
•	Suicídio (1897);
•	As formas elementares da vida religiosa (1912).

Para Durkheim, a Sociologia estudaria os fatos sociais, isto é, 
aquelas ações coletivas já instituídas e cristalizadas em normas, tor-
nadas regulares. Quem quisesse entender a sociedade humana deve-
ria estudar esses hábitos coletivos já sedimentados e expressos nos 
códigos, nas estatísticas, nos provérbios, nos monumentos históricos, 
nas roupagens, nas artes etc. Logicamente, a vida social também tem 
suas correntes, está sempre em transformação, mas isso, segundo o 
autor, o olho humano não consegue apreender, e não seria, portanto, 
o melhor aspecto para o estudo da realidade social.
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Os fatos sociais: coercitividade,  
externalidade e generalidade

Durkheim definiu os fatos sociais como “as maneiras de pensar, 
agir e sentir, exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção 
em virtude do qual se lhe opõem”. O fato social, portanto, diz respeito 
a tudo o que é geral, que independe das manifestações individuais 
e que obriga, impele os indivíduos a pensar, agir e até sentir de um 
determinado modo e/ou os impede de agir de outro. Dito de outra 
forma, os nossos pensamentos, opiniões, nossas ações e até os nossos 
sentimentos são determinados pela sociedade a qual pertencemos.

A Sociologia durkheimiana tem um aspecto determinista: a so-
ciedade é visualizada como algo que paira acima do indivíduo, o cria e 
o determina. Neste sentido, a sociedade teria uma força demiúrgica 
e é definida como a segunda natureza. Toda sociedade é moral e tem 
no Deus que venera a sua própria expressão figurada, pois os deuses, 
segundo o autor, não passam de forças coletivas encarnadas, e no 
fundo, é a própria sociedade que seus fiéis adoram.

Durkheim também se deu a tarefa de fazer a crítica à separação 
da esfera econômica da esfera moral, propondo, como solução para o 
mal-estar da sociedade moderna, a rejunção de ambas.

Crítica à amoralidade econômica

Durkheim fez a crítica ao funcionamento amoral da Economia, 
que desmantela os laços comunitários e sociais. Em A divisão do 
tra  balho social, ele especula sobre a verdadeira causa da divisão  
do trabalho e sobre o papel moral das corporações, desmanteladas 
pela expansão econômica.

Nesta obra, Durkheim começa criticando as suposições utilita-
rista, economicista e psicológica que explicariam as causas da divisão 
do trabalho em sociedade. Segundo tais explicações, a divisão do 
trabalho e o progresso seriam causados pelo desejo do ser humano 
em aumentar incessantemente sua felicidade, obtendo recursos mais 
abundantes e assim aperfeiçoando sua ciência, artes, indústrias. A 
necessidade de felicidade levaria o indivíduo a se especializar cada 
vez mais. Como o prazer perderia intensidade ao repetir-se, à me-
dida que nos habituamos a uma certa felicidade, estaríamos como 
que obrigados a nos lançarmos em novos empreendimentos para a 
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reencontrar. Daí adviria a necessidade de multiplicar e intensificar 
os estímulos do nosso prazer e, conseqüentemente, o progresso e a 
divisão do trabalho. Durkheim discorda destas hipóteses: para ele, 
ao contrário, a capacidade de felicidade humana é restrita e tende a 
ser estável, assim como a saúde. Ambas – felicidade e saúde – dizem 
respeito a um estado de equilíbrio geral e constante: quem busca 
mais saúde adoece, assim como quem busca mais felicidade, que é 
definida por Durkheim como sendo a saúde da vida psíquica e moral. 
Haveria, segundo o autor, uma “intensidade normal de todas as nossas 
necessidades intelectuais, morais, assim como das físicas”, que não 
poderia ser ultrapassada e é por isso que a felicidade individual  
não aumentaria, à medida que o homem progride. O ser “civiliza-
do” não seria mais feliz que o selvagem. Ao contrário, o homem, no 
“estado natural” viveria satisfeito consigo próprio e com sua sorte, 
em perfeito contentamento, deixando “correr docemente a sua vida”. 
Pensar que o civilizado seria mais feliz porque teria uma vida mais 
variada é para o autor um equívoco, uma vez que a civilização trouxe 
também uniformidade e impôs ao homem trabalhos monótonos e con-
tínuos. Estaríamos hoje expostos a sofrimentos que os selvagens não 
conhecem e, portanto, não seria “completamente certo que o balanço 
se salde em nosso proveito”. O suicídio, tema recorrente na sociologia 
durkheimiana e traço patente da infelicidade humana, é visto como 
sendo preponderantemente um fenômeno da civilização.

Durkheim faz a apologia da moderação: o prazer é mediano e a 
existência modesta lhe é mais favorável, não sendo necessário ao ser 
humano “acumular indefinidamente estímulos de toda a espécie”. O 
prazer seria algo efêmero, uma espécie de crise, algo que nasce, dura 
um momento e morre. A felicidade não seria a soma desses prazeres, 
ela não seria o estado momentâneo de uma dada função particular e 
sim a saúde da vida psíquica e moral no seu conjunto. Enquanto o pra-
zer decorre de causas efêmeras, a felicidade decorreria de disposições 
permanentes. Para o autor a felicidade não dependeria do prazer e sim 
justamente o contrário, o prazer é que dependeria da felicidade, isto 
é, deste estado geral e constante que acompanha a interação regular 
de todas as nossas funções orgânicas e psíquicas: “conforme estamos 
felizes ou infelizes, tudo nos diverte ou tudo nos entristece; há boas 
razões para se dizer que nós trazemos a nossa felicidade conosco”.

Se a busca de mais felicidade, via mais recursos, não explicaria 
o surgimento da divisão do trabalho social, o que a explicaria?
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Segundo Durkheim, o trabalho se divide à medida que as so-
ciedades se tornam mais volumosas e mais densas, porque então a 
luta pela vida se torna mais ardente. No entanto, não seria a divisão 
do trabalho a causa das hostilidades existentes entre os homens, ao 
contrário, ela protegeria o indivíduo e a sociedade: Durkheim aciona 
a teoria de Darwin, segundo a qual a concorrência entre dois orga-
nismos seria tanto mais viva quanto mais semelhantes estes fossem, 
pois estes teriam as mesmas necessidades e objetivos; por outro lado, 
as ocasiões de conflitos diminuiriam quando os indivíduos fossem 
de espécies ou de variedades diferentes, pois, não levando o mesmo 
gênero de vida nem se alimentando da mesma maneira, não se impor-
tunariam mutuamente:

Numa cidade, podem coexistir diferentes profissões sem se preju-

dicarem mutuamente, porque elas perseguem objetivos diferentes. 

O soldado procura a glória militar, o sacerdote autoridade moral, o 

homem de estado o poder, o industrial a riqueza, o cientista o renome 

científico; cada um deles pode assim atingir o seu fim, sem impedir os 

outros de atingirem o seu. Tudo se passa do mesmo modo quando as 

funções estão menos afastadas umas das outras. O médico oculista não 

faz concorrência ao que trata as doenças mentais, nem o sapateiro ao 

chapeleiro, nem o pedreiro ao marceneiro, nem o físico ao químico etc. 

Como prestam serviços diferentes, podem prestá-los paralelamente 

(DURKHEIM, 1977b, p. 48).

Para Durkheim, a divisão do trabalho social é um produto da luta 
pela vida, mas, segundo as palavras do autor, trata-se de um “desfecho 
brando”, pois substitui a eliminação mútua pela convivência. A divisão 
do trabalho, por isso, só é possível em uma sociedade já constituída, 
pois ela precisa de laços morais: se não os há, se os indivíduos estão 
estranhos e isolados uns dos outros, a divisão de trabalho que hou-
ver, em lugar de trazer a convivência e a complementaridade, só irá 
separá-los ainda mais.

Durkheim discorda dos economistas, cita-os expressamente: 
para o autor, os economistas enxergam na divisão do trabalho o pro-
pósito de se produzir mais; porém, se a divisão do trabalho provoca 
ganhos de produtividade, raciocina Durkheim, tal aspecto é uma con-
seqüência menos importante do que a solidariedade que ela reforça. 
A divisão do trabalho seria uma fonte de coesão social.
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Se a divisão do trabalho produz a solidariedade, não é só porque faz 

de cada indivíduo um agente de troca, como dizem os economistas; é 

porque cria entre os homens um sistema de direitos e deveres que os 

ligam uns aos outros de uma maneira durável (1977b, p.204).

Ao ver a divisão do trabalho como produto, como resultado 
de uma sociedade já constituída, Durkheim marca sua oposição em 
relação às explicações evolucionistas e utilitaristas que vieram à baila 
a partir de Spencer. Segundo estas, haveria, de início, indivíduos iso-
lados e independentes que teriam passado a se unir para cooperar e, 
a partir daí, criaram a sociedade humana: segundo Spencer, o homem 
teria assim passado de um estado de independência perfeita ao de 
dependência mútua. Durkheim critica: a cooperação não produz a 
sociedade, ao contrário, a cooperação se dá a partir de vínculos, tais 
como afinidade de sangue, ligação a um mesmo solo, culto aos mesmos 
antepassados, comunidade de hábitos etc. Como escreveu o autor: “é 
só quando o grupo se formou sobre estas bases que a cooperação se 
organiza” (1977b, p. 60)

Dito de outra forma, é preciso que haja um sentimento de identi-
dade, de união, de partilhamento de coisas em comum, de fraternidade, 
para que exista cooperação.

Durkheim tem sido criticado por ter idealizado a questão da 
divisão do trabalho social, por ter aludido a uma situação que é mui-
to mais ideal do que real. Não é bem exato, o autor analisa as for mas 
não-ideais da divisão do trabalho, que efetivamente existem, as for mas 
anormais, como as chama: seriam elas a divisão forçada e a divisão 
anômica do trabalho social.

Se na boa divisão do trabalho não existe imposição exterior, se 
ela é espontânea, ocorrendo segundo as aptidões e índoles em uma 
sociedade cujas desigualdades exprimiriam apenas as desigualdades 
naturais, na divisão forçada, ao contrário, os membros de uma socieda-
de não vão fazer aquilo que querem e para o qual estariam mais aptos, 
mas sim o que o grupo social lhes impõe. O exemplo mais exato disso 
são as castas, com sua transmissão hereditária de profissões. Nestas 
sociedades de castas não existem, em realidade, contratos sociais 
livremente consentidos, a divisão sobre quem faz o que é imposto, 
bem como o resultado do contrato, ou seja, a divisão da sociedade em 
ricos e pobres. A sociedade de castas, no caso, é vista por Durkheim 
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como uma sociedade de contratos injustos, caracterizada por um 
direito que consagra toda a espécie de desigualdades.

A segunda forma anormal da divisão do trabalho diz respeito 
à anomia social, ao desregramento, à falta ou ao esgarçamento do 
tecido das sociedades organizadas, como prefere designá-las o nosso 
autor. Se a divisão forçada do trabalho pode ser definida como sendo 
aquela encontrada nas sociedades não-modernas, a divisão anômica 
caracteriza o mundo moderno, suas crises industriais, seu trabalho 
contínuo e monótono. Neste mundo moderno, as relações do capital 
e do trabalho encontram-se em “estado de indeterminação jurídica” e, 
portanto, a divisão do trabalho social não poderá produzir solidarieda-
de. Segundo Durkheim, é a falta de um ideal moral que permitirá o 
aviltamento da natureza humana em tarefas industriais que reduzem 
o homem ao papel de máquina. É reduzir o homem às suas funções 
econômicas que irá impedir não apenas seu aperfeiçoamento individu-
al, mas que provocará o esgotamento da própria fonte da vida social.

Durkheim critica ainda nos economistas o equívoco de acredita-
rem que as sociedades humanas pudessem e devessem transformar-se 
em associações puramente econômicas, orientadas por interesses 
meramente individuais e temporários. A sociedade, para ele, não é 
a soma de indivíduos perseguindo seus interesses particulares; ao 
contrário, a sociedade é um ser moral e os deveres do indivíduo para 
consigo próprio são vistos como deveres para com a sociedade; se a 
sociedade se esfacela, esfacela-se o indivíduo.

Suicídio e anomia

O determinismo da sociedade sobre seus membros aparece com 
clareza na pesquisa e nas conclusões de Durkheim sobre o suicídio. 
Em trabalho de cunho pioneiro no uso da estatística comparada, 
Durkheim estudou a ocorrência do suicídio em vários países europeus 
e constatou que o suicídio tinha uma taxa constante (cada povo teria 
uma tendência coletiva específica ao suicídio) e ocorria muito mais 
entre os mentalmente sãos do que entre os loucos: se o suicídio fosse 
tão-somente um ato individual e desvairado, argumentava o autor, ele 
não seria regular, isto é, os números da sua ocorrência seriam muito 
variáveis e, ainda, tenderiam a ocorrer muito mais entre os lunáticos 
dos manicômios do que entre as pessoas normais. No entanto, esse 
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suicídio “vesânico”, dos loucos, é mínimo em relação ao suicídio dos 
demais.

Durkheim classificou tipos diferentes de suicídio: o suicídio 
altruísta, cometido por aquele que tem dentro de si, fortemente 
introjetados, os valores da sua sociedade. Acontece em sociedades 
pouco individualizadas, nas quais a personalidade individual é pouco 
tomada em consideração. O suicídio é então um dever (dos velhos e 
das viúvas, entre alguns povos primitivos) e uma honra (dos pilotos 
kamikases japoneses, que, na Segunda Guerra Mundial, dirigiam 
seus projéteis contra o alvo inimigo e explodiam juntamente com 
eles. Outras variantes mais atuais que caberiam nesta classificação 
de Durkheim seriam os exemplos dos bonzos, monges budistas que 
nos anos 1960 ateavam fogo às vestes em protesto contra a guerra do 
Vietnã, e a de jovens palestinos no Oriente Médio, que dirigem cami-
nhões com explosivos, chocando-se contra as paredes da embaixada 
norte-americana, ou se tornam homens-bombas explodindo ônibus 
urbanos nas ruas israelenses; o mesmo exemplo ocorre no Iraque, em 
guerrilha contra a ocupação norte-americana).

Um segundo tipo de suicídio é o anômico, causado pelas crises 
industriais e financeiras, ou seja, pelas perturbações da ordem cole-
tiva, quando a sociedade está desregrada, “quando já não se sabe o 
que é possível e o que não é, o que é justo e o que é injusto, quais são 
as reivindicações e esperanças legítimas, quais são as exageradas; 
quando os desejos, não podendo ser refreados por uma opinião deso-
rientada, não conhecem os seus limites”. Atenção, o suicídio anômico 
não tem a ver com guerras e revoluções, pelo contrário, quando estas 
existem, diminui a ocorrência de suicídios, pois “os grandes abalos 
sociais, assim como as guerras populares, excitam os sentimentos 
coletivos, estimulam o espírito de partido, o patriotismo, os credos 
políticos, a fé nacional e provocam, pelo menos momentaneamente, 
uma integração mais forte da sociedade”. O suicídio anômico tornou-
-se crônico no mundo do comércio e da indústria, o que o autor expli-
cava não tanto pelos desastres financeiros e empobrecimento, mas 
pela paixão da cobiça, quando as “satisfações obtidas estimulam as 
necessidades em vez de as acalmar”. A anomia, esse estado de desre-
gramento moral, analisava Durkheim, não seria atributo somente das 
crises dolorosas, mas também do aumento brusco da prosperidade, 
das “transformações felizes, mas demasiado súbitas”. Neste sentido, 
a miséria econômica não agravaria o suicídio: Durkheim argumentava 
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que entre os pobres camponeses irlandeses ou entre os miseráveis 
da Calábria ocorriam poucas mortes voluntárias, ao passo que, nos 
de par tamentos franceses, eram tanto mais numerosas quanto mais 
pessoas houvesse que vivessem de rendimentos.

O terceiro tipo de suicídio, aquele que Durkheim mais estudou, é 
o egoísta, definido como um estado de desamparo moral causado pela 
desintegração dos laços que unem o indivíduo à sua sociedade. Se no 
suicídio altruísta os homens se matam por acreditarem demais nos 
laços morais sociais (individuação insuficiente) e, no suicídio anômico, 
por não partilharem laços morais, estando demasiado movidos pela 
cobiça individual (individuação excessiva), no suicídio egoísta, embora 
a sociedade mantenha seus laços morais, através dos seus diferen-
tes grupos sociais, o indivíduo tem com eles pouca integração. Este 
suicídio varia na razão inversa do grau de integração das sociedades 
religiosa, doméstica e política das quais faz parte o indivíduo. O estado 
de egoísmo estaria em contradição com a natureza humana, gregária. 
“Se o vínculo que liga o homem à vida se distende, é porque o vínculo 
que o liga à sociedade também se distendeu”, concluiu Durkheim.

Ao estudar as variáveis que estão presentes no fenômeno do 
suicídio, Durkheim vai encontrar certas regularidades que serão 
explicadas não por questões de ordem física ou biológica, mas por 
questões sociais: o suicídio ocorre mais entre os homens do que entre 
as mulheres (na relação de uma mulher para cada quatro homens); 
mais entre os celibatários do que entre os casados; mais nas cidades 
do que no campo, mais nas classes cultas e abastadas do que entre 
os pobres; ocorre mais de dia do que de noite, o que o autor atribui 
ao período em que o movimento dos negócios é mais intenso, quando 
se desenvolve uma atividade maior, “quando as relações humanas 
se cruzam e entrecruzam, em que a vida social é mais intensa”. O 
suicídio feminino tenderia a ocorrer mais entre as casadas do que 
entre as solteiras” (segundo o autor, a “sociedade conjugal prejudica 
a mulher”) e mais aos domingos do que nos demais dias da semana, 
o que Durkheim explicava por ser o dia no qual a mulher, que vivia 
uma vida retirada, mais saía de casa e tomava parte na vida comum. 
O fato do suicídio ocorrer mais nos meses quentes do que nos frios 
também é explicado pela vida social mais intensa desses meses e 
não pela hipotética influência perturbadora do calor nos organismos.  
A religião também tinha um aspecto determinante na ocorrência de 
suicídios, e Durkheim os encontrou mais presentes entre os protestan-
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tes do que entre os católicos e judeus. Os judeus, explicava Durkheim, 
estavam protegidos do suicídio pelo alto grau de coesão grupal que 
desenvolveram para lutar contra a animosidade geral, e assim se 
mantiveram estreitamente unidos uns aos outros; quanto aos católi-
cos, a estrutura poderosa de seus dogmas, a imposição dos credos 
tradicionais e a autoridade das idéias que são partilhadas por toda 
a sociedade, sem contestação, protegiam-nos, na medida em que os 
impediam de pensar livremente. Já os protestantes, por terem buscado 
a liberdade, gozavam do livre arbítrio e a interpretação da Bíblia não 
lhes era imposta. Assim, o protestantismo daria uma maior margem 
ao pensamento individual. Como se vê, a análise de Durkheim sobre 
o papel das religiões na maior ou menor ocorrência de suicídios não 
tinha a ver com a doutrina religiosa intrínseca de cada religião, mas 
por ver em cada religião uma comunidade dotada de maior ou menor 
força de coesão social.

O grau de instrução também foi uma das variáveis sobre as quais 
Durkheim se debruçou: os protestantes eram mais instruídos do que 
os católicos e se suicidavam mais que estes; as mulheres eram menos 
instruídas que os homens e, como vimos, pouco se matavam; entre 
os profissionais liberais, as classes mais instruídas, a ocorrência do 
suicídio despontava. “Por que o suicídio progredia com a ciência?”, 
perguntou-se Durkheim. Seria correto atribuir à ciência a origem do 
mal? Não, a ciência não é o mal, seria antes o remédio, ele mesmo 
respondeu. O homem não se mata por se ter instruído, mas porque a 
sociedade a que pertence perdeu a coesão e essa perda o intelectual 
a enxerga mais que os demais.

Embora fale da vida social como um todo, da desintegração 
social, e não enfatize o papel específico do mundo da produção na 
ocorrência dos suicídios, é patente em sua análise a presença impli-
citamente desagregadora do mundo da produção: mulheres, velhos e 
crianças pouco se suicidam porque não são seres sociais, ou já não o 
são mais, ou ainda não o são, estando assim abrigados do mundo da 
produção; os suicídios anômicos são ocorrências da área da indústria 
e do comércio; os suicídios predominam nos horários produtivos, 
etc. Como vimos acima, esse tipo de crítica à Economia, às feições 
modernas das atividades econômicas está presente de forma explícita 
em outra de suas obras, a Divisão do trabalho social.
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Solidariedade social

As sociedades humanas, segundo Durkheim, existem em dois 
tipos: a sociedade segmentar, não-moderna, onde existe uma simili-
tude entre seus membros e na qual os laços morais são mecânicos 
– solidariedade mecânica. Nela os membros sociais estão unidos pela 
sua semelhança e, a bem dizer, não existiriam indivíduos. O segundo 
tipo é a sociedade organizada, moderna, composta por indivíduos 
diferentes, diferenciados, cujos laços de solidariedade são orgânicos – 
solidariedade orgânica –, laços tecidos pela divisão do trabalho social e 
a interdependência que ela provoca. Na verdade, sublinha Durkheim, é 
só na sociedade organizada que podemos falar de indivíduo e de liber-
dade individual, pois ambos se desenvolvem com a divisão do trabalho 
social. Enquanto as sociedades inferiores, segmentares, têm seus 
laços, sua solidariedade, assegurados pela comunidade das crenças e 
dos sentimentos, as sociedades organizadas têm na interdependência, 
trazida pela divisão do trabalho, o seu vínculo moral. Durkheim está 
alerta para o fato de que as desigualdades comprometem esta solida-
riedade da sociedade organizada. As tendências anômicas desta forma 
de sociedade, a redução do homem à sua função econômica, fazem 
da divisão do trabalho algo ruim e um mal. Durkheim adverte-nos, 
porém, de que essas conseqüências desastrosas não são da natureza 
da divisão do trabalho, mas das suas circunstâncias.

Durkheim é, decerto, o sociólogo da moral, enfatizando a im-
portância da consciência coletiva, do compartilhar formas de pensar, 
agir e sentir. É em razão desta ênfase na moral que ele vai identificar 
os males da sociedade moderna – a dita sociedade organizada – na 
anomia, isto é, na ausência de regras, de normas morais, e vai respon-
sabilizar por isto a vida econômica e a predominância das funções 
econômicas sobre as demais funções sociais.

É importante nos determos na análise do que é solidariedade e 
moral para Durkheim. Solidariedade não tem a ver com o sentido usual 
que lhe damos, de empatia, apoio e compaixão pelos que sofrem, mas 
sim com os laços involuntários e inevitáveis que unem os seres em 
sociedade, que fazem com que tenhamos a mesma história, a mesma 
cultura, o mesmo destino, não importam as diferenças reais entre os 
indivíduos. Por exemplo: em Goiânia, em 1987, um trabalhador de ferro-
-velho, por ignorância, manuseou uma cápsula de césio 157, aquela 
linda pedra azul e brilhante que retirara de um aparelho de raios x, ali 
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abandonado pela negligência e irresponsabilidade de médicos de uma 
clínica. O trabalhador adoeceu, uma menina da sua família morreu, 
muitas outras pessoas ficaram definitivamente contaminadas, as casas 
da área foram isoladas, os produtos vindos de Goiânia foram rejeitados 
no mercado, os imóveis das cercanias perderam seu valor. A pobreza 
e ignorância do trabalhador de ferro-velho, a negligência criminosa 
dos médicos da clínica e das autoridades públicas responsáveis pela 
fiscalização do uso da energia nuclear, nada disso são fatos isolados: 
dizem respeito a características do todo social que compartilhamos, 
à geléia geral na qual estamos mergulhados. Mesmo que isolada-
mente uns poucos de nós tenhamos informação, instrução, sejamos 
cuidadosos e responsáveis, teremos nossos destinos determinados, 
ou pelo menos fortemente influenciados, pelas ações e omissões dos 
ignorantes e dos negligentes que, no caso da sociedade brasileira, lhe 
dão o tom e o diapasão. Podemos pretender construir nossos nichos 
sociais, vivermos em ricos condomínios fechados, mesmo assim a 
pobreza e a ignorância que predominam na sociedade brasileira nos 
alcançarão e nos definirão. Em resumo, será necessário construir 
uma sociedade majoritariamente instruída, responsável e rica para 
que individualmente assim o sejamos.

Durkheim distingue, como mencionamos, dois tipos de solidarie-
dade: a primeira, mecânica, liga diretamente o indivíduo à sociedade, 
ao conjunto de crenças e de sentimentos comuns a todos os membros 
do grupo. O termo “mecânica” não tem a ver com uma suposta arti-
ficialidade ou automatismo, Durkheim o utiliza para fazer analogia 
com a coesão que une entre si “os elementos dos corpos brutos”. A 
segunda, orgânica, liga o indivíduo às partes que compõem a socie-
dade, ao sistema de funções diferentes e especiais que ligam relações 
sociais definidas. A solidariedade mecânica está ligada à similitude, 
semelhança das consciências (diz respeito à família, ao clã, à terra 
natal) e a solidariedade orgânica diz respeito à divisão do trabalho 
social (a sociedade moderna organizada, diferenciada em grupos de 
produção, de interesses, religiosos, políticos etc). Se, na primeira for-
ma, o indivíduo não se pertence, está imerso na consciência, no pensar 
e agir coletivos, na segunda, a individualidade aparece e aumenta ao 
mesmo tempo e como resultante da diferenciação das partes do todo 
social. Somos o resultado destes dois tipos de laços sociais.
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A vida social tem uma dupla origem, a similitude das consciências e a 

divisão do trabalho social. O indivíduo é socializado, no primeiro caso, 

porque, não possuindo individualidade própria, confunde-se, assim 

como os seus semelhantes, no seio de um mesmo tipo coletivo; no 

segundo, porque, possuindo uma fisionomia e uma atividade pessoais 

que o distinguem dos outros, deles depende na própria medida em que 

deles se distingue e, por conseqüência, da sociedade que resulta da 

sua união (1977b, p. 259).

A moral

A moral para Durkheim também tem seus contornos definidos. 
Não se trata aqui da boa ética ou da pregação moralista cristã, mas 
de uma questão de fato.1 Toda sociedade é uma sociedade moral, diz 
Durkheim, pois toda sociedade tem seus códigos, suas normas, suas 
formas genéricas de pensar, agir e sentir. A moral consiste em ser 
solidário de um grupo e é sempre obra de um grupo; complementar-
mente, o ser humano é um ser moral porque vive no seio de socieda-
des constituídas. Neste sentido, uma sociedade de criminosos é uma 
sociedade moral se todos compartilham da moral do crime: a moral 
dos mafiosos, por exemplo, é uma moral social.

O direito e a moral são o conjunto dos laços que nos prendem uns aos 

outros e à sociedade, que fazem da massa dos indivíduos um agre-

gado e um todo coerente. É moral, pode dizer-se, tudo o que é fonte 

de solidariedade, tudo o que força o homem a contar com outrem, a 

pautar os seus movimentos por outra coisa diferente dos impulsos do 

seu egoísmo e a moralidade é tanto mais sólida quanto estes laços são 

mais numerosos e mais fortes (1977b, p. 195).

Quando sabemos que a moral é produto da sociedade, penetra no indiví-

duo do lado de fora, lhe violenta, sob certos aspectos, a natureza física, 

a constituição natural, compreendemos que a moral é o que a sociedade 

é e não é forte senão na medida em que a sociedade é organizada (1983,  

p. 67).

Para Durkheim, o problema representado pelo estado mórbido 
da sociedade moderna – a sociedade organizada – deve-se à amorali-
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dade da vida econômica, cuja função se tornou predominante dentre 
as demais funções sociais. As funções econômicas, como a indústria 
e o comércio, que se tornaram preponderantes, estão inorganizadas, 
são funções de uma esfera da atividade coletiva que Durkheim percebe 
como estando hoje fora da moral. Este “economismo” é criticado por 
Durkheim porque está baseado na crença equivocada de que a vida 
econômica seria capaz de organizar-se por si mesma, funcionando re-
gular e harmoniosamente sem a necessidade de uma autoridade moral.

Daí vem a crise da qual enfermam as sociedades européias. Desde há 

dois séculos, a vida econômica conheceu desenvolvimento que nunca 

antes ocorrera: da função secundária de então, desprezada, relegada 

às classes inferiores, passou para o primeiro plano. Diante dela vemos 

recuarem, cada vez mais, as funções militares, administrativas, reli-

giosas. Só as funções científicas estão em condições de lhe disputar o 

lugar... Essa forma de atividade que tende a adquirir tamanho lugar no 

conjunto da sociedade não pode ficar liberta de toda regulamentação 

moral especial, sem que daí resulte verdadeira anarquia. As forças 

assim libertas já não sabem qual é seu desenvolvimento normal, visto 

como nada indica onde devam parar. Chocam-se, pois, em movimentos 

discordantes, atropelando-se umas às outras, reduzindo-se, repelindo-

-se mutuamente. As mais fortes chegam, sem dúvida, a esmagar as 

mais fracas... esse caráter amoral da vida econômica constitui perigo 

público (1983, p. 11-12).

Uma forma de atividade que tomou um tal lugar no conjunto da vida 

social não pode evidentemente permanecer a este ponto não regula-

mentada sem que daí resultem as perturbações mais profundas. É, 

em particular, uma fonte de desmoralização geral. Pois, precisamente 

porque as funções econômicas absorvem hoje a maior parte dos 

cidadãos, há uma infinidade de indivíduos cuja vida se passa quase 

completamente no meio industrial e comercial; daqui se segue que 

como este meio não é senão fracamente marcado de moralidade, a 

maior parte da existência daqueles decorre à margem de toda a ação 

moral (1977a, p. 10).
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A volta às corporações

O que fazer para reverter tal estado mórbido? Durkheim pres-
creve como remédio o corporativismo, atualmente tão denegrido. 
Para ele, só o regime corporativo, revivido, seria capaz de moralizar 
a vida econômica moderna, definindo deveres entre empregados e 
empregadores, por exemplo. O corporativismo é entendido como 
a associação de profissionais, um grupo social intermediário entre 
a família e o Estado, a grande sociedade. As corporações, segundo 
o autor, tiveram uma função moral, a de subordinar o particular ao 
geral, e seria necessário fazê-las renascer. Se a família foi, segundo 
Durkheim, o “meio no seio do qual a moral e o direito domésticos 
foram elaborados”, a corporação é “o grupo intermediário no qual 
devem ser elaborados a moral e o direito profissionais”.

Aquilo que antes de mais nada vemos no grupo profissional é um poder 

moral capaz de conter os egoísmos individuais, de manter no coração 

dos trabalhadores um mais vivo sentimento da sua solidariedade 

comum, de impedir que a lei do mais forte se aplique tão brutalmente 

às relações industriais e comerciais (1977b, p.17).

O autor estuda a história das corporações antigas, as romanas 
e as da Idade Média, analisa suas funções sociais e os motivos pelos 
quais terminaram. A partir daí, ele traça um paralelo sobre como 
deveriam ser as novas corporações modernas.

Segundo Durkheim, as corporações apareceram com os ofí-
cios, quando a atividade de manufatura dos objetos deixou de ser 
um simples adendo à atividade agrícola. Na Grécia, elas eram desco-
nhecidas até a conquista romana, pois, sendo os ofícios desprezados 
entre os gregos, eram realizados por estrangeiros e escravos, fora da 
organização legal das cidades. Em Roma, desde a época de Cícero, 
as associações profissionais se expandiram, atingindo seu apogeu 
no Império, acabando por tornarem-se “autênticas engrenagens da 
administração” e desempenhando funções oficiais. As corporações 
romanas eram também um colégio, um grupamento religioso, cada 
uma delas com seu deus particular, seu culto, suas festas, sua forma 
de ajuda mútua, seus cemitérios. Tais corporações – sodales – eram 
verdadeiras comunidades. As corporações romanas acabaram junta-
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mente com a extinção do Império: com as guerras civis e as invasões, 
os artesãos fugiram das cidades e dispersaram-se pelos campos.

As corporações viriam a renascer por volta dos séculos XI e XII, 
com a urbanização, quando se desenvolveu toda uma regulamentação 
destinada a garantir a probidade profissional e uma reciprocidade de 
deveres entre empregados e empregadores. Quando as cidades eu-
ropéias libertaram-se da tutela senhorial e se formaram as comunas 
(que eram uma reunião de corporações), as corporações tornaram-se 
a base da constituição comunal; a organização política e municipal 
ficou estreitamente ligada à organização do trabalho:

Em Amiens, por exemplo, os artesãoes reuniam-se todos os anos para 

eleger os presidentes de cada corporação ou bandeira; os presidentes 

eleitos nomeavam em seguida doze juízes, que por sua vez nomeavam 

doze outros, tendo o seu conjunto por sua vez de apresentar aos 

presidentes das bandeiras três pessoas entre as quais escolhiam 

o presidente da comuna (RIETSCHEL; MARKT; STADT, 1897 apud 

DURKHEIM, 1977b, p. 30).

Por que terminaram as corporações medievais? Por causa do 
surgimento da grande indústria, que se estendeu para fora do mercado 
local da comuna; assim, o mercado se tornou nacional e internacional, 
mas não as corporações, que permaneceram locais. Seria necessário, 
propôs Durkheim, expandi-las também nacional e internacionalmente. 
Mais que isso, seria desejável que se substituísse a atual organiza-
ção do Estado em circunscrições territoriais por colégios eleitorais 
profissionais, pois, uma vez que os laços que ligam as pessoas aos 
territórios vinham-se tornando mais frouxos, as assembléias políticas 
profissionais exprimiriam mais exatamente a diversidade de interesses 
sociais e as suas relações.

Agora que a comuna, de organismo autônomo que foi antigamente, 

tem vindo a dissolver-se no Estado como o mercado municipal no 

mercado nacional, não é legítimo pensar que a corporação deveria, 

também ela, sofrer uma transformação correspondente e tornar-se 

a divisão elementar do Estado, a unidade política fundamental? A 

sociedade, em vez de permanecer o que é ainda hoje, um agregado de 

distritos territoriais justapostos, poderia tornar-se um vasto sistema 

de corporações nacionais (DURKHEIM, 1977b, p. 37).
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Durkheim adverte para a interpretação equivocada dos sindi-
catos modernos como sendo a nova versão das corporações: não o 
seriam, porque os sindicatos são associações privadas, desprovidas 
de poder regulamentar. Embora seja legítimo e necessário haver sindi-
catos de patrões e de empregados, distintos uns dos outros, Durkheim 
lamenta não haver entre eles uma organização comum que os aproxime 
para elaborar em conjunto uma regulamentação, daí porque subsiste 
entre eles um estado de guerra, em que os sindicatos patronais e os 
dos assalariados se defrontam “como dois Estados autônomos, mas 
de força desigual”:

Patrões e operários estão, uns relativamente aos outros, na mesma 

situação que dois Estados autônomos, mas de força desigual. Podem, 

como o fazem os povos por intermédio dos seus governos, estabelecer 

entre si contratos. Mas estes contratos não exprimem senão o estado 

respectivo das forças econômicas em presença, como os tratados que 

dois beligerantes celebram apenas exprimem o estado respectivo das 

suas forças militares. Consagram uma situação de fato; não poderiam 

estabelecer uma situação de direito. Para que uma moral e um direito 

profissionais possam estabelecer-se nas diferentes profissões econô-

micas é preciso, portanto, que a corporação, em vez de permanecer 

um agregado confuso e sem unidade, se torne, ou antes, volte a ser, 

um grupo definido, organizado, numa palavra, uma instituição pública 

(DURKHEIM, 1977a, p.13-14).

Proponho que vejamos a defesa das corporações e dos grupos 
profissionais, no seu sentido mais amplo, como a defesa mais genérica 
da vitalidade dos grupos secundários, de interesses ou voluntários. 
É preciso que entre o indivíduo e a sociedade organizada como um 
todo – o Estado – existam vários grupos sociais intermediários ou 
secundários, além da família (cuja importância, segundo a visão de 
Durkheim, diminuiu), para que os indivíduos sejam felizes, pois a vida 
em comum é atraente, traz alegrias, dá sentido ao ser humano e porque 
são os grupos secundários que possibilitam as sociedades políticas: 
“[...] As sociedades políticas se caracterizam, em parte, pela existên-
cia de grupos secundários [...] não havendo grupos secundários, não 
haverá autoridade política” (1983, p. 41-42).
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A partir do momento em que, no interior de uma sociedade política, 

um certo número de indivíduos percebem ter em comum idéias, inte-

resses, sentimentos, ocupações, que o resto da população não partilha 

com eles, é inevitável que, sob a influência destas similitudes, sejam 

atraídos uns para os outros, se procurem, se relacionem, se associem 

e que assim se forme um grupo restrito, tendo a sua fisionomia especial 

no seio da sociedade geral. Mas, uma vez formado, nele se desenvolve 

uma vida moral que traz naturalmente a marca das condições particu-

lares nas quais ela se elaborou. Pois é impossível que homens vivam 

juntos, façam regularmente trocas, sem que adquiram o sentimento do 

todo que pela sua união constituem, sem que se prendam a este todo. 

Ora, esta ligação a qualquer coisa que ultrapassa o indivíduo, esta 

subordinação dos interesses particulares ao interesse geral é a própria 

origem de toda a atividade moral... Não é a sociedade a única interes-

sada em que estes grupos particulares se formem a fim de regularem 

a atividade que neles se desenvolve e que de outro modo se tornaria 

anárquica; o indivíduo, pelo seu lado, encontra aí uma fonte de alegrias. 

Porque a anarquia lhe é dolorosa. Também ele sofre os conflitos e as 

desordens que se produzem sempre que as relações interindividuais 

não são submetidas a nenhuma influência reguladora. Não é bom para 

o homem viver assim em pé de guerra no meio dos seus companheiros 

imediatos. Esta sensação de uma hostilidade geral, a desconfiança mú-

tua que daí resulta, a tensão que suscita são estados penosos quando 

são crônicos; se gostamos da guerra, também gostamos das alegrias 

da paz e estas últimas têm tanto mais valor para os homens quanto 

mais profundamente socializados forem...A vida comum é atraente ao 

mesmo tempo que é coerciva...Eis porque, quando os indivíduos que 

se acharem ter interesses comuns se associam, não é só para defende-

rem esses interesses, é para se associarem, para não mais se sentirem 

perdidos no meio de adversários, para terem o prazer de comunicar, de 

não serem senão um em vários, quer dizer, em definitivo, para levarem 

juntos uma mesma vida moral (DURKHEIM, 1977a, p. 22-23).

Do texto acima transcrito podemos deduzir que o sentimento 
de pertencimento ao grupo, o compartilhar de interesses em comum 
fundamentam a noção de moral em Durkheim. O atomismo, a frag-
mentação, a extrema individualização da vida moderna, causados 
pela amoralidade da esfera econômica deixam os seres humanos 
isolados e indefesos diante do macrossocial e do Estado. Recuperar 
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sua felicidade é tecer entre si laços morais de solidariedade, ou seja, é 
desenvolver-lhes o sentido associativo, é colocar entre os indivíduos 
isolados e o Estado diversas associações.

Isso não significa, todavia, dizer que o indivíduo devesse ser 
protegido de um Estado totalitário. Durkheim não tem esta visão 
negativa do Estado, pelo contrário: segundo o autor, o Estado é cria-
dor das liberdades e a própria instituição dos direitos individuais é 
obra do Estado. “Nada tem de negativo o papel do Estado. Tende a 
assegurar a individuação mais completa permitida pelo estado social” 
(DURKHEIM, 1983, p. 63).

[...] o Estado não é, por si mesmo, antagonista do indivíduo. O indivi-

dualismo só é possível pelo Estado [...] a função essencial do Estado é 

liberar as personalidades individuais [...] Foi ele que subtraiu a criança 

à dependência patriarcal, à tirania doméstica; foi ele que libertou o 

cidadão dos grupos feudais, mais tarde comunais; foi ele que libertou 

o operário e o patrão da tirania corporativa (1983, p. 58-59).

O Estado, todavia, deve ter contrapesos e ser contido por 
outras forças coletivas, os grupos secundários que são a família, a 
corporação, a igreja, os distritos territoriais etc. “A força coletiva 
que é o Estado, para ser liberatriz do indivíduo, tem necessidade, ela 
própria, de contrapeso, deve ser contida por outras forças coletivas, 
pelos grupos secundários” (DURKHEIM, 1983, p. 58).

Durkheim foi um autor mal lido, a quem, equivocada e injusta-
mente, se atribuiu a pecha de sociólogo da ordem, defensor do status 
quo conservador. De uma forma rasa, todos os que fizeram sociologia 
fora do paradigma marxista acabaram sofrendo tais interpretações. Na 
verdade, Durkheim, se viu o comunismo como algo retrógrado, uma 
variação do pensamento platônico, defendeu o socialismo como um 
“grito de dor”, um “grito de angústia coletiva, a filosofia econômica das 
classes que sofrem” (FRIDMAN, 1993, p. 39). O socialismo representava 
para ele a reforma moral preconizada, uma busca de organização, a 
religação das funções sociais, a submissão das funções econômicas à 
sociedade e apareceria em um momento muito avançado da evolução 
social.
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Notas

1 Durkheim (1983, p. 99) define a moral como os deveres que os homens 

têm, uns para com os outros, por pertencerem a determinado grupo social, 

família, corporação, Estado. A ética, ele a entende como deveres indepen-

dentes do grupamento particular, uma esfera mais geral, que independe 

de condições locais ou étnicas. É uma esfera mais elevada, que nos diz que 

devemos respeitar a vida, a propriedade, a honra dos semelhantes ainda 

que não sejam nem meus parentes nem meus compatriotas.
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marx: a crítica ao caPitalismo  
E o início da história da raça humana

Os filósófos têm interpretado o mundo, de várias 

maneiras; a questão, entretanto, é transformá-lo.

Marx

A humanidade se propõe apenas os objetivos que 

pode alcançar, pois, bem vistas as coisas, vemos 

sempre que esses objetivos só brotam quando 

existem, ou, pelo menos, estão em gestação as 

condições materiais para a sua realização.

Marx

Chamamos de sociologia marxista aquela que decorre dos 
enfoques elaborados por Karl Marx (1818 – 1883) e Friedrich Engels 
(1820 – 1895) sobre a sociedade industrial e capitalista moderna. 
Marx e Engels nunca se definiram como sociólogos, economistas ou 
filósofos. O que fizeram foi estudar com profundidade e em detalhe 
as origens, características e funcionamento da sociedade capitalista 
para, entendendo sua lógica, transformá-la. Não eram acadêmicos, 
eram militantes, panfletários, apaixonados pela prática. Apesar disso, 
ou justamente por causa disso, deixaram para todos aqueles estudio-
sos das sociedades que se lhes seguiram – sociólogos, economistas, 
filósofos, politicólogos etc. – um vastíssimo material, até agora apenas 
superficialmente contestado. 

Com efeito, Marx tem sido criticado (mais exatamente os mar-
xistas seus seguidores,1 do que propriamente ele mesmo) por ter feito 
uma análise incompleta sobre a realidade: Weber criticou nele o que 
chamou de “monismo causal” (apontar uma única causa como expli-
cação para os fenômenos); outros o acusam de economicismo, isto é, 
de reduzir tudo ao econômico – o que é uma crítica de quem pouco 
o leu. Muitos o definem como ultrapassado (Marx ter-se-ia detido no 
capitalismo industrial e, portanto, seria de pouca ajuda para entender-
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mos o capitalismo financeiro monopolista ou o mundo pós-industrial 
e pós-moderno contemporâneo); outros ainda cobram dele profecias 
não concretizadas (sobre o fim do capitalismo) ou planos e projetos 
sobre a sociedade comunista. (Há pouquíssimo em Marx sobre isso, 
pois, como dissemos acima, seu objetivo era entender o funcionamen-
to do capitalismo para transformá-lo, e não o de desenhar utopias.) 

Eis alguns dos principais textos dos dois autores:

•	A questão judaica, de Marx, em 1843;
•	Os manuscritos econômico-filosóficos, de Marx, em 1844;
•	As condições de vida da classe trabalhadora na Inglaterra, 

de Engels, em 1845;
•	A sagrada família, de Marx e Engels, em 1845;
•	Teses sobre Feuerbach, de Marx, em 1845;
•	A ideologia alemã, de Marx e Engels, em 1846;
•	A miséria da filosofia, de Marx, em 1847;
•	Trabalho assalariado e capital, de Marx, em 1847;
•	Manifesto comunista, de Marx, em 1848;
•	Dezoito brumário de Luis Bonaparte, de Marx, em 1852;
•	As Gründrisse (rascunhos de crítica à economia política), 

de Marx, em 1858;
•	A contribuição crítica à economia política, de Marx, em 1859;
•	Capital, de Marx, em 1867 (volume I);
•	A guerra civil em França, de Marx, em 1871;
•	A crítica ao programa de Gotha, de Marx, em 1875;
•	Anti-Dühring, de Engels, em 1878;
•	A dialética da natureza, de Engels, em 1880;
•	A origem da família, da Propriedade Privada e do Estado, 

de Engels, em 1884;
•	Publicação do volume II do Capital, de Marx, por Engels, 

em 1885;
•	Publicação do volume III do Capital, de Marx, por Engels, 

em 1894.

O método dialético marxista

O método de análise marxista da realidade social é histórico, 
dialético e materialista: histórico porque estuda sociedades históri-
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cas e não modelos abstratos; dialético porque concebe a sociedade 
como algo dinâmico, em constante transformação, e formada por uma 
unidade de forças que se contradizem e se complementam a um só 
tempo;2 materialista porque parte do estudo da produção econômica. 
Este método é usualmente referido como “a dialética materialista”, 
“dialética histórica” ou a “concepção materialista da história”. Assim 
escreveu Engels sobre a dialética, inspirado em Hegel (ver capítulo 
“Modernidade, Pós-modernidade, Racionalidade e Irracionalidade”):

[...] nada permanece o que era, nem como e onde era, tudo se move e 

se transforma [...] essa concepção é a dos filósofos gregos antigos  

e aparece claramente expressa pela primeira vez em Heráclito: tudo é e 

não é, pois tudo flui, tudo se acha sujeito a um processo de constante 

transformação, de incessante nascimento e caducidade [...] todo ser 

orgânico é, a qualquer instante, ele mesmo e outro, a todo instante 

assimila matérias absorvidas do exterior e elimina outras do seu in-

terior; a todo instante morrem certas células e nascem outras em seu 

organismo [...] o mundo da natureza, da história e do espírito é como 

um processo, está em constante movimento, mudança, transformação 

[...] Observando as coisas detidamente, verificamos que os dois pólos 

de uma antítese, o positivo e o negativo, são tão inseparáveis quanto 

antitéticos um do outro e que, apesar de todo o seu antagonismo, 

se penetram reciprocamente (Engels em “Do Socialismo Utópico ao 

Socialismo Científico”).3

Partindo desta concepção dialética do constante devir e da uni-
dade dialética dos opostos, dos contrários que se interpenetram, se 
complementam e se contradizem, Marx e Engels examinam o mundo 
social e suas transformações históricas, tomando por pressuposto 
que a produção é a base de toda a ordem social e de sua história. Até 
mesmo as idéias são vistas como resultantes desta base produtiva. 
Neste sentido, Marx e Engels usam a dialética hegeliana, mas invertida, 
tendo substituído o idealismo de Hegel pela concepção materialista. O 
estudo da história das sociedades como um processo dialético vem de 
Hegel, porém Marx e Engels o enriquecem com o enfoque da luta de 
classes como o motor dessa história e com a concepção materialista. 

Por que materialista? a) Por negar autonomia às idéias; b) por 
ter como base a pesquisa histórica em lugar de reflexões filosóficas 
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abstratas; c) por dar ênfase ao mundo do trabalho produtivo e a sua 
importância na história das sociedades. 

A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, 

e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social; de que 

em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos 

produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em classes 

ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz 

e pelo modo de trocar os seus produtos. De conformidade com isso, 

as causas profundas de todas as transformações sociais e de todas 

as revoluções políticas não devem ser procuradas nas cabeças dos 

homens nem na idéia que eles façam da verdade eterna ou da eterna 

justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e 

troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia da 

época de que se trata. Quando nasce nos homens a consciência de 

que as instituições sociais vigentes são irracionais e injustas, de que 

a razão se converteu em insensatez e a bênção em praga, isso não é 

mais do que um indício de que nos métodos de produção e nas formas 

de distribuição produziram-se silenciosamente transformações com 

as quais já não concorda a ordem social, talhada segundo o padrão de 

condições econômicas anteriores (Engels em Do socialismo utópico 

ao socialismo científico).

O enfoque pelo qual o marxismo estuda a sociedade, por ser 
dialético, é essencialmente histórico, sendo a essência explicativa 
desta história a luta de classes:

Até aqui a história de todas as sociedades existentes é a história das 

lutas de classes. Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, senho-

res e servos, mestre e aprendiz, numa palavra, opressores e oprimidos 

estiveram em constante oposição um em relação ao outro, numa luta 

surda ou aberta, uma luta que tem terminado ou numa reconstrução 

revolucionária da sociedade ou na ruína comum das classes conten-

doras (Marx em O manifesto comunista).4 

As lutas de classes, porém, não são apenas as lutas econômicas 
no seu sentido estrito, mas também todas as lutas políticas: 
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[...] resulta que todas as lutas no seio do Estado, a luta entre a demo-

cracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito de voto etc., não 

são mais do que as formas ilusórias em que são travadas as lutas reais 

das diferentes classes entre si (Marx e Engels em A ideologia alemã).

Produção e modos de produção

Para sobreviverem, os homens entram em relação com a na-
tureza, transformando-a, e em relação uns com os outros. Assim, 
ao mesmo tempo em que produzem a sua sobrevivência, produzem 
também a sociedade. Encontramos esta concepção materialista no 
célebre texto de Marx de 1859, sempre citado nas antologias, contido 
no Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política:5

Na produção social de sua existência, os homens contraem determina-

das relações necessárias e independentes de sua vontade, relações de 

produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvi-

mento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações 

de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real 

sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual 

correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de 

produção da vida material determina o processo da vida social, política 

e espiritual, em geral. Não é a consciência do homem que determina o 

seu ser e sim o contrário, o ser social é que determina sua consciência. 

Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças pro-

dutivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção 

existentes, ou o que não é mais que sua expressão jurídica, com as 

relações de propriedade dentro da qual se desenvolveram. De formas 

de desenvolvimento dessas forças produtivas, essas relações se con-

vertem em seu entrave. Abre-se assim uma época de revolução social.

Assim, o marxismo identifica a sociedade ao conceito de modo 
de produção. Um modo de produção (MP) é uma unidade dialética, 
composta por pólos que se opõem e se complementam, a saber, as 
forças produtivas – FP – (os trabalhadores, os meios de produção: 
matérias-primas, maquinaria e ferramentas, as ciências, a tecnologia 
etc) e as relações de produção – RP – (as regras jurídicas sobre a 
propriedade, as instituições políticas, a cultura, as ideologias etc.):
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SOCIEDADE ou MP = FP x RP

Para o marxismo, modo de produção não significa apenas a 
forma de produção, as técnicas, os procedimentos, como poderia pa-
recer. Devemos entendê-lo como um conceito muito mais abrangente, 
que se refere à sociedade:

Este modo de produção não deve ser considerado no mero aspecto de 

reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se já, isso sim,  

de uma determinada forma da atividade destes indivíduos, de uma 

forma determinada de exprimirem a sua vida, de um determinado modo 

de vida dos mesmos. Como exprimem a sua vida, assim os indivíduos 

são (Marx e Engels em A ideologia alemã).

Sendo um sinônimo de sociedade, os modos de produção são 
diferentes e históricos, tais como os diversos tipos de sociedades 
humanas já existentes:

A grandes traços, podemos designar como outras tantas épocas de 

progresso, na formação econômica da sociedade, o modo de produção 

asiático, o antigo, o feudal e o moderno burguês (Marx em Prefácio à 

contribuição à crítica da economia política).

As relações sociais dentro das quais os indivíduos produzem, as 

relações sociais de produção, mudam, são transformadas a partir 

do desenvolvimento das forças produtivas, dos meios materiais de 

produção. As relações de produção na sua totalidade constituem o 

que chamamos de relações sociais, sociedade, especificamente uma 

sociedade em um estágio definido do desenvolvimento histórico, com 

um caráter peculiar, distintivo. Sociedade Antiga, Sociedade Feudal, 

Sociedade Burguesa são tais totalidades das relações de produção e 

cada uma das quais denota um estágio especial do desenvolvimento 

na história da humanidade (Marx em Trabalho assalariado e capital).
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O marxismo evitava entender a sociedade como uma abstra-
ção; vejamos como esta questão está desenvolvida nos Manuscritos 
econômico-filosóficos, de 1844:

O que deve ser evitado acima de tudo é restabelecer a “Sociedade” como 

uma abstração diante do indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua vida, 

mesmo que não apareça na forma direta de uma vida comunal, vivida 

conjuntamente com outros, é uma expressão da vida social. [...] Assim 

como a sociedade produz o homem enquanto homem, é produzida por 

ele (Marx em Manuscritos econômico-filosóficos). 

A mesma noção da estrutura produtiva como sendo o grande 
fator explicativo das sociedades e dos seus aspectos políticos, cultu-
rais, ideológicos e religiosos, os quais seriam decorrência e expressão 
da base econômica, já estava presente em A ideologia alemã, obra 
escrita pelos jovens Marx e Engels entre 1845/1846:

O fato é, portanto, este: o de determinados indivíduos, que trabalham 

produtivamente de determinado modo, entrarem em determinadas 

relações sociais e políticas. A observação empírica tem de mostrar, em 

qualquer um dos casos, [...] a conexão da estrutura social e política com 

a produção. A estrutura social e o Estado decorrem constantemente do 

processo de vida de determinados indivíduos; mas destes indivíduos 

não como eles poderão parecer na sua própria representação ou na 

de outros, mas como eles são realmente, ou seja, como agem, como 

produzem materialmente, como trabalham, portanto, em determina-

dos limites, premissas e condições materiais que não dependem da 

sua vontade.

A produção das idéias, representações, da consciência, está a princí-

pio diretamente entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio 

material dos homens, linguagem da vida real [...]. O mesmo se aplica à 

produção espiritual como ela se apresenta na linguagem da política, 

das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de um povo [...].

A moral, a religião, a metafísica e a restante ideologia, e as formas de 

consciência que lhes correspondem não conservam assim por mais 

tempo a aparência de autonomia. Não tem história, não tem desenvol-

vimento, são os homens que desenvolvem a sua produção material e 
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o seu intercâmbio material que, ao mudarem esta realidade, mudam 

também o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Não é a 

consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência 

(Marx e Engels, A ideologia alemã, Capítulo I, item 4, sobre A Essência 

da Concepção Materialista da História).

Idéias e ideologia

O fato de entender a vida como determinante e as idéias como 
determinadas fez com que Marx e Engels fossem por vezes erronea-
mente interpretados como deterministas, isto é, como defensores da 
idéia de que a sociedade determina, constrange e limita o indivíduo, 
tal como pensava Durkheim (ver capítulo sobre Durkheim). Ao con-
trário, os autores viam a história como sendo feita pelos homens, pela 
agência humana, embora em condições limitantes: “Os homens fazem 
sua própria história, mas não arbitrariamente, nas condições estabe-
lecidas por eles e sim nas condições dadas e herdadas do passado” 
(Marx em O dezoito brumário). “Nós mesmos fazemos nossa história, 
mas de acordo com premissas e condições muito concretas” (ENGELS, 
[19--], v. 3, p. 284-285).

Como vimos na transcrição de trechos da Ideologia alemã, estão 
aí lançadas as bases da crítica ao idealismo cristão hegeliano e seu 
primado das idéias, da Idéia Absoluta, sobre o mundo real. Esse é um 
dos pontos sobre os quais irão incidir as críticas a Marx e Engels, acu-
sados de economicismo – de reduzir tudo ao econômico – e de tentar 
analisar sociedades não-capitalistas, nas quais o fator econômico não 
seria predominante, usando um ferramental teórico adequado apenas 
ao estudo da sociedade moderna, capitalista e industrial.

A essa crítica, o próprio Engels já dava resposta, em carta a 
Bloch, em 1890:

Segundo a concepção materialista da história, o fator que em última 

instância determina a história é a produção e reprodução da vida real, 

[mas] se alguém a modifica, afirmando que é o único fator determinante, 

converte aquela frase numa frase vazia, abstrata e absurda. A situação 

econômica é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura que se 

levantam sobre ela (as formas políticas de luta de classes [...] as formas 

jurídicas, as teorias) também exercem sua influência.
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O embate social na esfera das idéias – as lutas ideológicas, cul-
turais, religiosas – é visto por Marx e Engels como algo que não deixa 
muita margem a vitórias pelas classes exploradas, pois quem domina 
economicamente, também domina corações e mentes. Por isso, não 
vemos a realidade social tal como a vivenciamos, mas a definimos e 
sobre ela refletimos com a cabeça daqueles que nos dominam. Daí a 
necessidade de um conhecimento revolucionário, de uma práxis que 
não se contente com a aparência e desvende a essência dos fenômenos. 
Apesar de Marx e Engels terem atuado neste plano superestrutural, 
das idéias, escrevendo, panfletando, participando da organização da 
classe operária, é com certo pessimismo que enxergam o domínio 
generalizado das classes superiores nesta esfera:

As idéias da classe dominante são, em todas as épocas, as idéias 

dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da so-

ciedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe 

que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe, 

assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual, pelo 

que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as idéias 

daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual. As  

idéias dominantes não são mais do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas 

como idéias. [...] Os indivíduos que constituem a classe dominante, [...] 

na medida, portanto, em que dominam como classe e determinam todo 

o conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda 

a sua extensão e, portanto, dentre outras coisas, dominam também 

como pensadores, como produtores de idéias, regulam a produção e a 

distribuição de idéias do seu tempo; que, portanto, as suas idéias são 

as idéias dominantes da época (Marx e Engels em A ideologia alemã).

Passar-se-iam algumas décadas até que Gramsci (1891-1937), 
um italiano seguidor de Marx, viesse a ver a temática da hegemonia 
cultural e ideológica e das lutas nesse campo por uma lente mais 
promissora.

A alienação e o fetichismo da mercadoria

Se os economistas liberais saudaram o capitalismo como uma 
forma de produção que incrementava a produtividade e levava ao 
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desenvolvimento, e que, sobretudo, tornava o trabalhador livre, 
libertando-o dos laços da escravidão e da servidão, o marxismo não 
apenas questionou a dinâmica e o resultado deste desenvolvimento, 
como foi mostrado pela análise das crises, mas apontou quão falsa 
seria essa liberdade e o mal-estar que provoca nos indivíduos, nos tra-
balhadores, embrutecendo-os e privando-os da sua essência humana, 
transformando-os em coisa. Marx vai desvendar, sob uma aparência 
de liberdade, os laços de exploração e de dominação que permanecem 
presentes na forma da mais-valia (parte do trabalho realizado e não-
-pago), no fenômeno da alienação e da mercadoria fetichizada. Se no 
mundo feudal o sobretrabalho, isto é, o trabalho realizado e não-pago, 
é evidente, salta aos olhos (a corvéia, o trabalho de graça nos campos 
do senhor, o tanto de sacos de grãos que era entregue ao senhor), no 
mundo capitalista o sobretrabalho continua a existir, mas assume uma 
forma oculta (a mais-valia, que vem a ser a diferença entre o valor das 
mercadorias que o trabalhador produz em sua jornada e o valor do 
salário que recebe por esta jornada).

Mergulhado no modo de produção capitalista, o ser humano 
experimenta o fenômeno da alienação, perde sua essência humana, 
torna-se também mercadoria:

[...] O trabalhador afunda ao nível de mercadoria, torna-se a mais des-

truída das mercadorias. [...] Torna-se mais pobre quanto mais riqueza 

produz. [...] Torna-se a mais barata das mercadorias quanto mais 

mercadoria cria. À medida que aumenta o valor do mundo das coisas, 

ocorre em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. 

[...] O objeto produzido pelo trabalho [trabalhador] confronta-o como 

se fosse algo alienado, um força independente do seu produtor. [...] O 

trabalhador põe sua vida no objeto; mas agora sua vida não mais per-

tence a ele e sim ao objeto. [...] A alienação do trabalhador em relação 

ao seu produto significa não apenas que seu trabalho se tornou um 

objeto, uma existência externa, mas que existe independentemente, 

como algo que lhe é alheio e que se torna uma força que o confronta; a 

vida que ele conferiu ao objeto o confronta como algo hostil e alheio. [...] 

Quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; quanto 

mais valores cria, mais desvalorizado se torna; quanto melhor a forma 

do seu produto, mais deformado o trabalhador; quanto mais civilizado 

seu objeto, mais bárbaro o trabalhador. [...] Se o trabalho produz para 

o rico coisas maravilhosas, para o trabalhador ele produz privação. 



53

O trabalho produz palácios, mas para o trabalhador, favelas. Produz 

belezas, mas para o trabalhador deformidades. Substitui o trabalho 

por máquinas, mas, enquanto atira uns trabalhadores de volta a formas 

bárbaras de trabalho, a outros transforma em máquinas. O trabalho 

produz inteligência, mas para o trabalhador, idiotia, cretinismo (Marx 

em Manuscritos econômico-filosóficos).

A alienação à qual Marx se refere tem vários aspectos: no 
primeiro, acima apontado, o trabalhador se relaciona com o objeto 
que resulta do seu trabalho como algo que lhe é alheio e que ele 
não mais alcança – a mercadoria que ele próprio produziu se coloca 
diante dele como um fetiche, como um objeto dotado de um valor, 
um poder misterioso, enquanto ele próprio se transformou em coisa, 
desvalorizado e indefeso. Um outro aspecto da alienação advém do 
próprio processo do trabalho, ao longo do qual o trabalhador vai 
sendo separado, alienado, dos seus meios de produção: enquanto 
na produção artesanal o produtor detinha a posse e o controle 
sobre vários aspectos da sua atividade produtiva – a) ele mesmo 
controlava seu tempo, sua jornada e seu ritmo de produção; b) es-
tava também na posse do conhecimento das técnicas de produção;  
c) detinha ainda as ferramentas e os meios de produção; d) o resulta-
do do seu esforço de trabalho também era seu e ele o realizaria indo 
ao mercado vender o seu produto e não a si próprio) –, na produção 
industrial capitalista ele se submete às jornadas cujos limites não pode 
definir, ao ritmo das máquinas das quais se tornou apêndice, passa 
a ser uma mão-de-obra progressivamente desqualificada, na medida 
em que o processo fabril realiza a separação entre as tarefas braçais 
e as tarefas intelectuais, referentes ao planejamento da produção. 
Ao final do processo, aquilo que fabricou não lhe pertence e muitas 
vezes o salário que recebe não lhe permite ir ao mercado comprar o 
próprio produto que fabricou.

É preciso enfatizar que a alienação sofrida pelo trabalhador e 
analisada por Marx é uma questão objetiva, não tem a ver com falta 
de consciência ou desinformação, no sentido usual hoje utilizado. Diz 
respeito, sim, a uma separação histórica, uma cisão, pela qual, tendo 
sido separado dos meios de produção, dos controles sobre estes e 
conseqüentemente sobre si mesmo, o trabalhador se coisifica. Esta 
mesma temática da alienação vai aparecer no Capital, embutida no 
conceito de fetichismo da mercadoria:
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O caráter misterioso da forma mercadoria reside em que projeta diante 

dos homens o caráter social do trabalho destes como se fosse o caráter 

material dos próprios produtos do seu trabalho, um dom natural destes 

objetos, como se a relação social que existe entre os produtores e o 

trabalho coletivo da sociedade fosse uma relação social estabelecida 

entre os mesmos objetos, à margem dos seus produtores. [...] O que 

aparece aos olhos dos homens como sendo uma relação fantasmagó-

rica de uma relação entre objetos materiais não é mais do que uma 

relação social estabelecida entre os mesmos homens. [...] As relações 

sociais que se estabelecem entre seus trabalhos aparecem [...] não 

como relações diretamente sociais das pessoas em seus trabalhos, 

mas como relações materiais entre pessoas e relações sociais entre 

coisas (Marx em O capital).

A anarquia da produção e as crises capitalistas 

Na sociedade moderna, burguesa, a contradição dialética se 
apresenta no antagonismo de duas classes – a burguesia e o prole-
tariado: de um lado os donos dos meios de produção e do outro os 
que mais nada têm a vender no mercado, senão a sua própria força 
de trabalho. Este antagonismo também está expresso na contradição 
entre a produção social, sempre coletiva (a organização da produção 
dentro de cada fábrica, de cada empresa, e mesmo entre empresas) 
e a sua apropriação capitalista, particular, individualizada. Dito de 
outra forma, os procedimentos, o processo do trabalho é coletivo, 
a produção das riquezas é socializada, é uma atividade coletiva, 
mas sua posse e usos não o são. Engels refere-se a esta contradição, 
definindo-a como a anarquia da produção no seio da sociedade. Tal 
anarquia tem uma força propulsora, que provoca enfrentamentos 
e transformações dialéticas e que redundam em crises periódicas 
que caracterizam o modo de produção capitalista. O resultado desta 
anarquia, a sua solução, é vista como se realizando através da classe 
proletária, à qual caberia um papel revolucionário. Assim descreveu 
Engels este processo:

É a força propulsora da anarquia social da produção que converte a 

imensa maioria dos homens, cada vez mais marcadamente, em proletá-

rios e essas massas proletárias serão, por sua vez, as que, afinal, porão 
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fim à anarquia da produção. É a força propulsora da anarquia social 

da produção que converte a capacidade infinita de aperfeiçoamento 

das máquinas num preceito imperativo, que obriga todo capitalista 

industrial a melhorar continuamente a sua maquinaria, sob pena 

de perecer. Mas melhorar a maquinaria equivale a tornar supérflua 

uma massa de trabalho humano. E, assim como a implantação e o 

aumento quantitativo da maquinaria trouxeram consigo a substitui-

ção de milhões de operários manuais por um número reduzido de 

operários mecânicos, seu aperfeiçoamento determina a eliminação 

cada vez maior de operários das máquinas e, em última instância, a 

criação de uma massa de operários disponíveis que ultrapassa a mé-

dia de ocupação do capital, de um verdadeiro exército industrial de 

reserva, [...] um exército de trabalhadores disponíveis para as épocas 

em que a indústria trabalha a pleno vapor e que, logo nas crises que 

sobrevêm necessariamente depois desses períodos, é lançado às 

ruas, constituindo a todo momento uma grilheta amarrada aos pés da 

classe trabalhadora em sua luta pela existência contra o capital e um 

regulador para manter os salários no nível baixo correspondente às 

necessidades do capitalista. [...] desse modo, a economia nos meios de 

trabalho leva consigo, desde o primeiro momento, o mais impiedoso 

desperdício da força de trabalho e a espoliação das condições normais 

da função mesma do trabalho. [...] Isso dá origem a que a acumulação 

do capital corresponda a uma acumulação igual da miséria (Engels em 

Do socialismo utópico ao socialismo científico).

Este processo da anarquia da produção, por meio do qual não 
apenas burguesia e proletariado se enfrentam, mas também no qual 
a classe burguesa e a classe proletária têm competições internas, 
dá origem a uma necessidade qualitativa e quantitativa de expansão 
econômica. Como, porém, a expansão dos mercados, segundo Engels, 
não pode desenvolver-se ao mesmo ritmo que o da produção, a colisão 
torna-se inevitável, periódica, e surgem as crises em um processo de 
círculo vicioso. Sua solução paliativa é a destruição da produção, o 
desperdício, a malversação. Temos, então, a descrição de um modo de 
produção que gera a abundância, a superprodução, mas que precisa 
destruí-la, transformar a abundância em penúria, em escassez, a fim 
de que o sistema social sobreviva tal como se organizou:
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[...] as forças produtivas e os produtos são malbaratados e destruídos 

em massa até que, por fim, os estoques de mercadorias acumuladas, 

mais ou menos depreciadas, encontrem saída e a produção e a troca 

se vão reanimando pouco a pouco. Paulatinamente a marcha se ace-

lera, a andadura converte-se em trote, o trote industrial em galope, 

em carreira desenfreada [...] para terminar na fossa de um crack. E 

assim sucessivamente. [...] Nas crises, estala em explosões violentas 

a contradição entre a produção social e a apropriação capitalista. A 

circulação de mercadorias fica, por um momento, paralisada. O meio 

de circulação, o dinheiro, converte-se num obstáculo para a circula-

ção; todas as leis da produção e da circulação das mercadorias viram 

pelo avesso (Engels em Do socialismo utópico ao socialismo científico).

É a partir da suplantação do valor de uso de um produto pelo 
seu valor de troca que se define o objetivo da produção capitalista 
e, conseqüentemente, suas crises: segundo Marx, este objetivo da 
produção capitalista não é a posse de bens, não é o atendimento às 
necessidades, mas a apropriação do valor, do dinheiro, da riqueza 
abstrata. Já naquela época, o autor criticava os economistas, que 
insistiam em ver as crises como ocorrências meramente acidentais.

Quão insípidos são os economistas: quando não são mais capazes de 

explicar o fenômeno da superprodução e das crises, contentam-se 

em dizer que estas formas contêm a possibilidade de crises, que são 

acidentais e meramente uma questão aleatória (Marx em Teorias da 

mais-valia).

O capitalismo soluciona suas crises destruindo sua produção:

[...] Mencionemos as crises comerciais que, com seu periódico retorno, 

ameaçam cada vez mais a existência da própria sociedade burguesa. 

Nessas crises, não apenas uma grande parte dos produtos, mas tam-

bém as forças produtivas criadas são periodicamente destruídas. 

Nessas crises surge uma epidemia que em outras épocas pareceria 

um absurdo, a epidemia da superprodução. A sociedade se encontra 

de repente em um estado de barbarismo momentâneo. [...] Indústria e 

comércio parecem destruídos e por quê? Porque há civilização demais, 

demasiados meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado 

comércio. As forças produtivas à disposição da sociedade não mais 
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tendem a aumentar o desenvolvimento das condições da propriedade 

burguesa, tornaram-se por demais poderosas e, portanto, entraves. [...] 

As condições da sociedade burguesa são estreitas demais para conter 

a riqueza que criaram. E como a burguesia se recupera dessas crises? 

De um lado, forçando a destruição da massa das forças produtivas; do 

outro, conquistando novos mercados e pela mais completa exploração 

dos mercados antigos (Marx em O manifesto comunista).

Em texto de 1861, Teorias da mais-valia, Marx volta ao tema, 
enfatizando que as crises são características do modo de produção 
capitalista, dentro do qual, de algo contingencial, se transformam em 
uma certeza, aparecendo como a manifestação de todas as contradi-
ções da economia burguesa:”Quando os homens produzem para si 
próprios, não há crises, mas também não há produção capitalista” 
(Marx em Teorias da mais-valia).

O capital

Também encontramos a aplicação do método dialético na forma 
como Marx apresenta a sua concepção do que vem a ser o capital, no 
texto da sua conferência “Trabalho assalariado e capital”, de 1847. Na 
medida em que consiste em matérias-primas, ferramentas, maquina-
rias etc., as quais são resultado do processo produtivo e representam 
a objetivação do trabalho e seu congelamento na forma final do produ-
to, o capital é parcialmente trabalho acumulado, ou trabalho morto. 
Porém, este trabalho morto, essas matérias-primas, ferramentas etc. 
serão objeto de uma nova transformação, transformação que tem 
por agente o operário vivo, nas fábricas, que, usando sua energia 
vital, frações de seu tempo de vida, acrescenta valor a essas coisas, 
transformando-as em produtos para o mercado. Assim, o capital é 
uma soma de trabalho morto (acumulado) e trabalho vivo. É uma 
relação social, uma produção coletiva, coletiva não apenas porque 
junta trabalhadores vivos no espaço fabril, usando técnicas e proce-
dimentos da divisão do trabalho – linhas de montagem, fracionamento 
de tarefas etc. –, mas porque estabelece relações entre trabalhadores 
através do tempo e do espaço, nesta dialética entre trabalho morto 
e trabalho vivo:
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O capital não consiste em trabalho acumulado servindo ao trabalho 

vivo como meios para uma nova produção. Consiste em trabalho vivo 

servindo ao trabalho acumulado como um meio de manter e multiplicar 

o valor de troca deste último. [...] Capital pressupõe salário; salário 

pressupõe capital. [...] Salário e capital são os dois lados da mesma 

relação. [...] No entanto, mesmo a situação mais favorável para a classe 

trabalhadora, o crescimento mais rápido do capital, apesar de poder 

melhorar as condições materiais de existência do trabalhador, não 

remove o antagonismo entre seus interesses e os interesses da bur-

guesia, os interesses dos capitalistas. Lucro e salários permanecem 

numa proporção inversa (Marx em Trabalho assalariado e capital).

Assim, o trabalho morto, acumulado pelo capitalista, e o traba-
lho vivo, a força de trabalho do operariado fabril, apropriados pelo 
capitalista na forma de trabalho não-pago (mais-valia) são o capital. 
Trabalho é capital e capital é trabalho. Trabalho e capital são pólos da 
unidade dialética que é a relação social capitalista, formada por opos-
tos que se complementam e se confrontam ao realizarem a produção: 
a burguesia, dona dos meios de produção, do trabalho acumulado, e 
o operariado, dono da sua força de trabalho, que vende ao capitalista 
na forma salário.

Em:

K = C (capital constante ou fixo) + V (capital variável) + p (mais-valia)

C representaria os equipamentos, maquinaria, matérias-primas, 
edificações etc. necessários ao processo produtivo, V a força de tra-
balho, a energia viva que o trabalhador coloca nas coisas que produz, 
agregando-lhes valor, e p a mais-valia, ou seja, o sobretrabalho (o 
esforço de trabalho de outrem, do qual alguém se apropria) o qual, 
existente às claras e facilmente perceptível nos modos de produção 
não-capitalistas, no capitalismo se oculta, segundo Marx, na forma 
salário.

Em resumo, o marxismo utiliza o método dialético-materialista 
de análise para fazer o exame crítico do surgimento e expansão da 
sociedade burguesa, vale dizer, do capitalismo industrial. Uma vez ana-
lisadas as formas de funcionamento do modo de produção capitalista, 
vistas como destruidoras, originalmente revolucionárias em relação à 
transformação da sociedade feudal, mas promotoras da anarquia da 
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produção, das crises e da alienação/coisificação do trabalhador, Marx 
e Engels examinam as condições objetivas da superação deste modo 
de produção e esboçam traços da nova sociedade que o suplantaria.

A transformação revolucionária

As Forças Produtivas, formadas pelos homens, suas máquinas, 
ferramentas, conhecimentos e técnicas etc., crescem em ritmo mais 
veloz e de modo mais intenso que as Relações Sociais de Produção, 
as regras jurídicas, instituições, idéias etc., que mudam muito lenta-
mente, estando, pois, sempre em descompasso com as primeiras. As 
sociedades, portanto, estão sempre se transformando, em função das 
transformações destes pólos. Ocorre que chegaria um dado momen-
to – que Marx identifica como sendo o momento inescapavelmente 
revolucionário – no qual as FP já se estenderam ao máximo permitido 
dentro de determinadas RP e só podem continuar a se expandir se 
implodirem as RP, que se tornaram uma camisa-de-força a tolhê-las. 
Os movimentos históricos que transformaram o feudalismo em capi-
talismo são explicados por esta dinâmica e assim também se daria 
a transformação do capitalismo em socialismo. Um corolário desta 
equação está na concepção marxista de que nenhuma modificação 
revolucionária ocorrerá até que as forças produtivas já estejam ama-
durecidas e já tenham se desenvolvido ao máximo de seu potencial 
dentro de determinadas relações de produção:

Nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas 

as forças produtivas que ela contém, e jamais aparecem relações de 

produção novas e mais altas antes de amadurecerem no seio da própria 

sociedade antiga as condições materiais para a sua existência. Por isso, 

a humanidade se propõe apenas os objetivos que pode alcançar, pois, 

bem vistas as coisas, vemos sempre que esses objetivos só brotam 

quando existem, ou, pelo menos, estão em gestação, as condições 

materiais para a sua realização (Marx em Prefácio à contribuição à 

crítica da economia política).

Como e por que o modo de produção burguês transformar-se-ia 
no modo de produção comunista, ou, na sua fase de transição, socia-
lista? Como e por que seria possível essa tomada do poder?
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Há diversos argumentos na dialética marxista que apontam para 
esta transformação também dialética do capitalismo em socialismo/
comunismo: 

1) a análise dialética dos Modos de Produção; 
2) a questão da lei tendencial da queda dos lucros; 
3) a consciência e organização do proletariado, a classe tida 

como redentora, que quer e deve se destruir a si própria 
e ao sistema.

1) Os Modos de Produção, como apontado acima, são uma unida-
de dialética, formada pelas Forças Produtivas (mão-de-obra e grau de 
desenvolvimento tecnológico) e pelas Relações de Produção (normas 
jurídicas de propriedade, instituições políticas, costumes culturais, 
idéias). Como as Forças Produtivas crescem em ritmo mais intenso 
que as alterações que ocorrem nas Relações de Produção, temos que 
haverá um momento de passagem de um Modo de Produção ao outro, 
do Modo de Produção feudal ao Modo de Produção capitalista, deste 
ao Modo de Produção comunista, que estará marcado pela ruptura 
revolucionária, quando a transformação das Forças Produtivas ne-
cessariamente implodem as relações de produção existentes. Pela 
dialética dos Modos de Produção, a burguesia surgiu numa sociedade 
na qual não havia espaço para ela, em um mundo feudal cuja organiza-
ção legal-institucional não lhe previa a existência nem lhe reconhecia 
direitos. E a burguesia em expansão foi então revolucionária, implodiu 
o mundo feudal e construiu um mundo moderno com uma organiza-
ção legal-institucional à sua imagem e semelhança. Todavia, ao criar 
o mundo moderno e a produção industrial, a burguesia criou o ope-
rariado, que, por sua vez, não encontra espaço no mundo capitalista 
burguês, cuja organização legal-institucional não lhe reconhece direi-
tos etc. O estudo dialético prevê então um papel revolucionário para 
o proletariado, a quem cabe implodir a sociedade burguesa e libertar 
a si próprio e ao próprio burguês, criando em seu lugar a sociedade 
comunista. Neste sentido, as relações de contradição e de confronto 
entre os dois pólos do Modo de Produção – as Forças Produtivas e  
as Relações de Produção – se agudizam, até chegar ao ponto no qual 
as Forças Produtivas não podem mais crescer senão colocando por 
terra as Relações de Produção, isto é, a organização legal-institucional. 
Este seria o momento revolucionário:
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Nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas 

as forças produtivas que cabem dentro dela e jamais aparecem novas 

e mais altas relações de produção antes que as condições materiais 

para sua existência tenham amadurecido no seio da própria socieda-

de antiga. Por isso a humanidade se propõe sempre e unicamente os 

objetivos que pode alcançar (Marx em Prefácio à contribuição à crítica 

da economia política).

O conceito de Modo de Produção também tem um tratamento 
dialético na medida em que ganha diferentes conotações para se referir 
a diferentes etapas históricas e tipos de sociedades que se transfor-
mam uns nos outros pelas leis da dialética: os Modos de Produção 
asiático, antigo, feudal e o moderno Modo de Produção burguês, ou 
capitalista. Este último, o Modo de Produção capitalista, é visto como 
uma transformação dialética do Modo de Produção feudal, no seio do 
qual a burguesia surge como uma nova força social dantes inexistente, 
promove transformações intensas nas Forças Produtivas, revoluciona 
as relações sociais de produção e passa a dominar o novo Modo de 
Produção que engendrou:

A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os ins-

trumentos de produção e, conseqüentemente, as relações de produção 

e com elas todo o complexo de relações da sociedade. [...] A constante 

revolução da produção, os distúrbios ininterruptos de todas as condi-

ções sociais, agitação e incertezas permanentes distinguem a época 

burguesa de todas as anteriores. Todas as relações fixas, congeladas, 

com suas opiniões e preconceitos antigos e veneráveis se esboroam, 

todas as novas formas se tornam antiquadas antes mesmo de se os-

sificarem. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é 

profanado[...] (Marx em O manifesto comunista).

Da mesma forma que a burguesia revolucionou o feudalismo, 
implodindo-o, as relações burguesas de produção contidas no Modo 
de Produção capitalista também virão a ser dialeticamente destruídas 
pelas Forças Produtivas desenvolvidas no meio capitalista, isto é, o 
operariado, o proletariado. Até este ponto, toda a história da raça 
humana é vista por Marx como sendo uma história de exploradores 
e de explorados. Aqui ou nos antípodas, agora ou há séculos, toda a 
história humana tem este denominador comum, a exploração. Marx  
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a define como a pré-história. Contudo, com a destruição do capitalismo 
e de suas relações burguesas de produção, a última forma antagônica 
da produção social terá sido destruída e entraríamos no alvorecer da 
história, encerrando este longo e triste período de pré-história: 

As relações burguesas de produção são a última forma antagônica, 

não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo 

que provém das condições sociais de vida dos indivíduos. As forças 

produtivas, porém, que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa 

criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para a solução deste 

antagonismo. Com esta formação social se encerra, portanto, a pré-

-história da sociedade humana (Marx em Prefácio à contribuição à 

crítica da economia política).

2) A segunda argumentação marxista que aponta para o fim do 
capitalismo diz respeito à lei tendencial da queda de lucros, exposta 
no Capítulo XIII do vol. III do K = C (capital constante ou fixo) + V (ca-
pital variável) + p (mais-valia) com uma argumentação de contornos 
matemáticos: 

K (O capital) = C + V + p

•	sendo C o capital constante (trabalho acumulado) e V o 
capital variável (trabalho vivo), Marx denominou a relação 
C/V de composição orgânica do capital, mostrando que 
nesta relação C tende a crescer e V a diminuir, em função 
da produtividade da mão-de-obra e da tendência de trans-
formar trabalho vivo em trabalho acumulado;

•	sendo p a mais-valia e V o capital variável, a relação p/V 
significa a relação entre o valor do trabalho excedente 
(não-pago) e o trabalho necessário (o trabalho que paga 
as necessidades de reprodução média mínimas do próprio 
trabalhador). Esta é a taxa ou quota de mais-valia.

Ocorre que a taxa de mais-valia vai se expressar em diferentes 
taxas de lucro, em decorrência do volume diferenciado de capital 
constante e do total do capital. Assim, a taxa de lucro se expressa 
pela relação p/K ou p/C+V. Esta relação é analisada por Marx como 
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tendendo a decrescer, em oposição à composição orgânica, que tende 
a crescer. Por quê?

Marx analisa que há um incremento gradual, um aumento de 
volume do valor do capital constante em relação ao variável, em função 
do emprego crescente de maquinaria, o que traz um decréscimo rela-
tivo do capital variável e um barateamento progressivo dos produtos. 
Assim, há, segundo ele, uma tendência real da produção capitalista, 
que é a concentração do trabalho acumulado (aumento do capital fixo 
e da composição orgânica do capital), uma abundância e barateamento 
de mercadorias, o que, acompanhado pelo decréscimo da mão-de-obra 
ocupada, provocaria uma superprodução de mercadorias que não 
encontram comprador, em face do número decrescente da população 
empregada. Disso tudo resultaria uma tendência de queda da taxa de 
lucros. No entanto, isto não ocorre, pelo menos não na forma rápida 
e intensa que seria de se esperar. Marx enumera diversos fatores que 
exercem uma função de minimizadores desta tendência real de queda 
do lucro: a) o aumento do grau de exploração do trabalho, através do 
prolongamento das jornadas, da aceleração dos ritmos, da utilização 
da mão de obra feminina e infantil; b) a redução dos salários a valo-
res abaixo do valor mínimo de reprodução da força de trabalho; c) o 
barateamento dos elementos do capital constante, pela depreciação; 
d) a superpopulação relativa, característica do modo de produção 
capitalista, que se constitui em uma população perenemente desem-
pregada, um exército industrial de reserva a amortecer a capacidade 
de luta da força de trabalho empregada e que só encontraria lugar 
em novos ramos que surgissem, dedicados ao consumo de luxo; e) o 
comércio exterior; f) o aumento do capital por ações.

3) A terceira argumentação dialética que aponta para a tendência 
da transformação revolucionária do capitalismo em comunismo diz 
respeito às relações entre as duas classes fundamentais do modo de 
produção capitalista: a burguesia e o proletariado. A burguesia e o 
operariado formam uma unidade dialética, a sociedade capitalista, com 
o seu modo de produção capitalista, acima examinado. A burguesia 
é descrita por Marx como sendo o pólo positivo desta unidade de 
contrários, uma vez que a burguesia, que já foi revolucionária, tornou-
-se conservadora tão logo vitoriosa: ela quer manter as coisas como 
estão. O proletariado quer, porém, deixar de ser proletariado, ele é a 
negação dialética da burguesia, pois, para deixar de ser proletariado, 
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tem de fazer com que o sistema deixe de ser capitalista e o burguês 
deixe de ser burguês:

Dever-se-á se formar uma classe [...] que é a dissolução de todas as 

classes, uma esfera da sociedade que tem um caráter universal porque 

seu sofrimento é universal e que não reivindica rearranjos particulares 

uma vez que o mal que lhe foi feito não é um mal particular e sim geral 

[...] uma esfera que não pode se emancipar senão emancipando todas 

as outras esferas e que só pode se redimir com a redenção total da 

humanidade. Esta dissolução da sociedade, como uma classe particu-

lar, é o proletariado [...] O que constitui o proletariado não é a pobreza 

“naturalmente” existente, mas a pobreza artificialmente produzida 

[...] é a massa resultante da desintegração da sociedade [...] Quando 

o proletariado anuncia a dissolução da ordem social existente, ele 

declara o segredo da sua existência, que é a efetiva dissolução desta 

ordem (Marx em Contribuição à crítica à filosofia do direito de Hegel).

A classe possuidora e o proletariado representam uma e a mes-

ma auto-alienação humana. Mas o primeiro está satisfeito e afirma sua  

auto-alienação, experimenta sua alienação como um signo do seu 

poder. O último, porém, sente-se destruído nesta alienação [...] o 

proletariado representa a completa abstração de tudo que é humano 

[...] as condições de vida da sociedade contemporânea atingiram seu 

clímax de desumanidade nas condições de vida do proletariado [...] 

o proletariado perdeu a si próprio, mas ao mesmo tempo adquiriu 

consciência teórica dessa perda e foi forçado à indignação através 

de uma necessidade inexorável e imperial de liberar a si próprio des-

truindo suas condições de vida e destruindo as condições desumanas 

da sociedade contemporânea [...] Uma grande parte do proletariado 

inglês e francês já está consciente desta sua tarefa histórica e está 

continuamente trabalhando para trazer esta consciência à completa 

claridade (Marx e Engels em A sagrada família).

Por isto, embora as lutas operárias pela redução da jornada, 
pelo aumento salarial, pelo emprego possam levar à queda dos lucros, 
esta luta não se reduz aos seus aspectos de reivindicações trabalhis-
tas, de diminuição das jornadas, aumento salarial ou pressão pela 
criação de empregos (Marx observou que um escravo bem nutrido e 
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vestido não deixava de ser escravo), e sim assumir o aspecto de uma 
luta questionadora e libertária.

A sociedade comunista

Muitos supõem que o marxismo seja um sistema de idéias sobre 
o comunismo, fazendo sua apologia e descrevendo-o enquanto um 
projeto. Isso é pouco verdadeiro, na verdade, é preciso garimpar em 
meio aos textos, que contêm, sobretudo, um exame crítico da socie-
dade concreta capitalista-industrial, para encontrar alusões a uma 
hipotética sociedade comunista. 

As menções ao comunismo vêm acompanhadas pelas críticas 
à propriedade privada dos meios de produção e estão também embu-
tidas no exame crítico dos programas partidários socialistas. Assim, 
o comunismo é definido nos Manuscritos econômico-filosóficos como 
sendo a transcendência positiva da propriedade privada, um retorno 
do homem a si mesmo enquanto um ser social, o fim da alienação. 
Nesse sentido, o comunismo é definido por Marx como um humanismo:

Este comunismo, enquanto um naturalismo completamente desenvol-

vido, se iguala ao humanismo e, enquanto humanismo completamente 

desenvolvido, se iguala ao naturalismo; é a solução genuína para 

o conflito entre homem e natureza e entre homem e homem. [...] O 

comunismo é o enigma da história resolvido (Marx em Manuscritos 

econômico-filosóficos).

Marx ali se refere criticamente a um “comunismo cru”, um 
“comunismo imaturo” que anularia a propriedade privada e buscaria 
provas para si próprio tomando como exemplo sociedades primitivas, 
comunais. A crítica a esta concepção imatura vai se tornar nítida no 
Manifesto comunista, quando Marx deixa claro que o traço caracterís-
tico do comunismo não é a abolição pura e simples da propriedade 
privada, mas sim a abolição da propriedade burguesa sobre os meios 
de produção:

O objetivo imediato do comunismo é o mesmo de todos os outros 

partidos proletários: a formação do proletariado enquanto classe, a 

superação da supremacia burguesa, a conquista do poder político pelo 

proletariado [...] A abolição das relações de propriedade existentes 
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não é de nenhuma maneira um traço distintivo do comunismo. Todas 

as relações de propriedade no passado foram objeto de mudanças 

históricas. [...] A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a proprie-

dade feudal em favor da propriedade burguesa. O fator distintivo do 

comunismo não é a abolição da propriedade genericamente, mas a 

abolição da propriedade burguesa. [...] Nós, comunistas, somos cen-

surados e apontados por querer abolir a propriedade pessoalmente 

adquirida, fruto do trabalho do indivíduo, propriedade que se declara 

ser a base de toda a liberdade, de toda atividade, de toda independência 

individual. A propriedade individual, fruto do trabalho e do mérito! [...] 

Não precisamos aboli-la, porque o progresso da indústria já a aboliu e 

continua a aboli-la diariamente. [...] O trabalho do proletário, o trabalho 

assalariado cria propriedade para o proletário? De nenhum modo, cria 

o capital. [...] Não queremos de nenhum modo abolir essa apropriação 

pessoal dos produtos do trabalho, indispensável à manutenção e à 

reprodução da vida humana, pois essa apropriação não deixa nenhum 

lucro líquido que confira poder sobre o trabalho alheio. O que quere-

mos é suprimir o caráter miserável desta apropriação, que faz com 

que o operário só viva para aumentar o capital e só viva na medida 

em que o exigem os interesses da classe dominante. Na sociedade 

burguesa, o trabalho vivo é sempre um meio de aumentar o trabalho 

acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é sempre 

um meio de ampliar, enriquecer e melhorar cada vez mais a existên-

cia dos trabalhadores. [...] Horrorizai-vos porque queremos abolir a 

propriedade privada. Mas em vossa sociedade a propriedade privada 

está abolida para nove décimos de seus membros. E é precisamente 

porque não existe para estes nove décimos que ela existe para vós. 

Acusai-nos, portanto, de querer abolir uma forma de propriedade que 

só pode existir com a condição de privar de toda propriedade a imensa 

maioria da sociedade. [...] O comunismo não tira a ninguém o poder 

de apropriar-se de sua parte dos produtos sociais, apenas suprime o 

poder de escravizar o trabalho de outrem por meio dessa apropriação 

(Marx em O manifesto comunista).

As medidas para a concretização da sociedade comunista 
seriam dez, e seriam realizadas despoticamente pelo proletariado 
transformado em classe dominante; estão contidas no Manifesto:
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1) expropriação da propriedade latifundiária e emprego da 
renda da terra em proveito do Estado;

2) imposto fortemente progressivo;
3) abolição do direito de herança;
4) confisco da propriedade de emigrados e revoltosos;
5) centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio 

de um banco nacional com capital do Estado e com o 
monopólio exclusivo;

6) centralização, nas mãos do Estado, de todos os meios 
de transporte;

7) multiplicação das fábricas e dos instrumentos de 
produção pertencentes ao Estado, arroteamento das 
terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, 
segundo um plano geral;

8) trabalho obrigatório para todos, organização de exérci-
tos industriais, particularmente para a agricultura;

9) combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas 
tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção 
entre a cidade e o campo;

10) educação pública e gratuita de todas as crianças, 
abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como 
é praticado. Combinação da educação com a produção 
material etc.

A referência a uma futura sociedade comunista e como construí-
-la aparece brevemente na Crítica ao programa de Gotha, de 1875, em 
que Marx analisa criticamente a proposta de programa para o partido 
social-democrata germânico. Ponderando sobre o conceito de direitos 
iguais, Marx diz que, dadas as desigualdades entre os trabalhadores, 
se for adotado o princípio de distribuição igualitária de um fundo 
social de consumo, haverá injustiça, de forma que, para evitá-la, a 
primeira fase do comunismo terá de ser desigual para ser justa. Apenas 
na fase mais desenvolvida é que se poderia seguir o lema “de cada 
qual segundo sua habilidade, a cada qual segundo sua necessidade”:

Numa fase mais alta do comunismo, após terem desaparecido a subor-

dinação do indivíduo à divisão do trabalho e a separação entre trabalho 

intelectual e físico [...] depois das forças produtivas terem crescido 

com o desenvolvimento generalizado do indivíduo e toda a riqueza 
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cooperativa tenha fluído mais abundantemente, só então o horizonte 

estreito do direito burguês poderá ser cruzado completamente e a 

sociedade poderá inscrever em sua bandeira: de cada qual segundo 

sua habilidade, a cada qual segundo sua necessidade! (Marx em Crítica 

ao programa de Gotha).

Enquanto tal fase não chegasse, o período de transição entre 
a sociedade burguesa e a sociedade capitalista seria um período re-
volucionário no qual o Estado desempenharia o papel de “ditadura 
revolucionária do proletariado”: 

Entre a sociedade capitalista e comunista existe um período de trans-

formação revolucionária de uma na outra. Corresponde a isso um 

período de transição política no qual o Estado nada mais pode ser 

senão a ditadura revolucionária do proletariado (Marx em Crítica ao 

programa de Gotha).

Há um trecho exemplar em Marx, no qual a menção ao comu-
nismo assume traços sonhadores, utópicos, ao descrever uma socie-
dade na qual os homens nem sejam categorizados pelos seus papéis 
diferenciados nas funções produtivas, nem estejam definitivamente 
presos a uma delas:

[...] na sociedade comunista, na qual cada homem não tem um círculo 

exclusivo de atividade, mas se pode adestrar em todos os ramos que 

preferir, a sociedade regula a produção geral e, precisamente desse 

modo, torna possível que eu faça hoje uma coisa e amanhã outra, que 

cace de manhã, pesque de tarde, crie gado à tardinha, critique depois 

da ceia, tal como me aprouver, sem ter de me tornar caçador, pescador, 

pastor ou crítico (Marx e Engels em A ideologia alemã).

Em resumo, Marx nos apresenta o modo de produção capitalista 
como sendo um conjunto de paradoxos, ou um movimento dialético 
dos contrários: gera uma formidável força produtiva e destrói sua 
produção; expande e intensifica o pauperismo, na medida em que 
acumula e concentra o capital; cria um trabalhador livre, cuja forma de 
assalariamento traz oculta uma exploração; cria mercadorias valiosas 
enquanto desvaloriza e destrói o ser humano que as produziu etc.
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Será o marxismo ultrapassado? Para os seus críticos, nem o 
proletariado europeu nem o americano cumpriram a tarefa histórica 
revolucionária que Marx lhes reservara, tendo preferido viver bem 
apascentados com seus altos salários e padrão de consumo; assim, 
a teoria marxista da miséria crescente não se realizou. Os padrões, 
estilos e expectativas de vida também melhoraram muito, em função 
da produtividade capitalista e da competitividade que, pela disputa 
por mercado, dissemina e democratiza novas tecnologias confortá-
veis. Tampouco as crises se agudizaram, uma vez que a organização 
estatal chamou a si a incumbência de amortecê-las e controlá-las. Por 
outro lado, os marxistas argumentam que o pauperismo se transferiu 
para o dito Terceiro Mundo por intermédio do expansionimo impe-
rialista, e se espraia hoje mesmo no dito Primeiro Mundo por conta 
do desemprego estrutural trazido pela fase de globalização econô-
mica. Bilhões de pessoas no mundo não têm acesso às amenidades, 
benesses e confortos produzidos pela concorrência capitalista. A 
função estatal de amortecedor das crises se enfraquece, na medida 
em que os Estados Nacionais não têm instrumentos para controlar 
fenômenos transnacionais. Para os marxistas, se olharmos em escala 
mundial, toda a análise marxista ainda é altamente pertinente para 
entender a sociedade dos nossos dias. O fim inexorável seria apenas 
uma questão de tempo. O próprio esfacelamento do Estado de bem-
-estar caminha no sentido dessa aceleração da trajetória que nos 
impele para o caos. Uma questão se coloca: o pauperismo traduz-se 
ou não em consciência política, em consciência de classe, realizando 
a necessidade inexorável do proletariado de liberar a si próprio e à 
sociedade, como pensara Marx?

Simone Weil (1909–1943) respondeu que não. Foi Simone uma 
professora francesa que resolveu viver na pele a condição operária, 
empregando-se em fábricas e no campo. Segundo ela, o extremo 
cansaço cotidiano dos trabalhadores os embotaria, e as extensas 
jornadas, mais o tempo de deslocamento até o trabalho não os dei-
xariam disponíveis para tarefas e reuniões de conscientização e de 
organização de classe.

A despeito da severidade e da mordacidade da sua análise, Marx 
era um otimista que acreditava na vitória inevitável do proletariado 
sobre a burguesia e no alvorecer de um tempo que seria verdadei-
ramente o início da história, encerrando a era pré-histórica na qual 
todos temos vivido até agora, nestes milhares de anos caracterizados 
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pela divisão de todas as sociedades em exploradores e explorados, 
dominantes e dominados. Segundo Marx, ao reunir os operários na 
grande indústria, a burguesia substituiu o isolamento destes pela 
sua associação; assim, a burguesia teria produzido os seus próprios 
coveiros, tornando a sua própria queda e a conseqüente vitória do 
proletariado inevitáveis (O manifesto comunista).

O marxismo não pretendeu ser ou praticar sociologia nem eco-
nomia. “Até aqui os filósofos têm interpretado o mundo, o que importa 
é transformá-lo”, escreveram Marx e Engels na décima primeira tese 
sobre Feuerbach. O que animava os autores era essa paixão transfor-
madora, na qual a construção do conhecimento tinha um propósito 
prático: entender como funciona o mundo social a fim de fazê-lo funcio-
nar diferentemente. No entanto, a despeito desta paixão, ou talvez por 
causa dela, Marx e Engels nos deixaram um estudo profundo, extenso 
e minucioso sobre a sociedade moderna, tornado necessariamente 
um dos pilares do estudo sociológico. 

Notas

1 Alguns autores distinguem entre textos e idéias “marxistas” e “marxianas”, sendo 

as últimas referentes aos seus seguidores, principalmente aos contemporâneos.

2 São três as Leis da Dialética: lei da transformação da quantidade em qualidade 

e vice-versa; lei da interpenetração dos contrários e a lei da negação da negação 

(superação).

3 Texto extraído pelo próprio autor da sua obra O Anti-Dühring, de 1878.

4 Texto de 1848.

5 Traduzido também como “Introdução Geral à Crítica da Economia  Política”.
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max WEBEr E o  
dEsEncantamEnto do mundo

Ninguém sabe se, ao término desta extraordiná-

ria evolução [do capitalismo] surgirão profetas 

novos e se assistirá a um pujante renascimento 

de idéias e ideais ou se, ao contrário, o envolverá 

toda uma onda de petrificação mecanizada e 

uma luta convulsa de todos contra todos. Neste 

caso, aos últimos homens desta fase da civiliza-

ção pode-se aplicar esta frase: especialistas sem 

espírito, gozadores sem coração. 

Weber

Max Weber (1864–1920) foi quem lançou as bases da Sociologia 
do Significado (verstehen Soziologie), pondo seu foco de estudo na 
construção dos valores, nas expectativas e motivações que norteiam 
as ações sociais humanas.

Nascido de pai protestante e mãe católica, Weber experimentou 
no seio da família os conflitos de valores religiosos. Em 1918, foi um dos 
fundadores do Partido Democrático Alemão e assessor da delegação 
alemã signatária do Tratado de Versalhes.

O contexto social de Weber foi marcado pela atuação de Bismar-
ck, chanceler do Império Germânico (1862 – 1890), pelo militarismo e 
pelo movimento romântico Sturm und Drang (Tempestade e Tensão).

A sociologia weberiana entre nós foi objeto de uma certa má 
vontade por parte dos adeptos das correntes marxistas, que têm sido 
até aqui hegemônicas na sociologia brasileira. Esta má vontade se 
deu, penso, não tanto pelas críticas de Weber ao enfoque marxista, 
quanto pelos usos e adaptações que Weber sofreu pela sociologia 
norte-americana, no contexto da Guerra Fria, quando se tratava de dar 
ênfase a um autor com uma bagagem e uma envergadura suficientes 
para fazer frente a Marx. É verdade, como veremos, que suas matrizes 
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teóricas são bem diferentes, mas não são excludentes. Tanto não o 
são que a Escola de Frankfurt1 apoiou-se em ambos ao elaborar suas 
críticas à sociedade moderna.

Dentre as simplificações, incompreensões e revisões que o 
pensamento weberiano sofreu, está aquela que, erroneamente, lhe 
atribui uma atitude de louvor à modernidade e ao capitalismo moder-
no. Weber não celebrou a sociedade moderna capitalista como uma 
sociedade melhor, porque racional. O que fez foi procurar estudar a 
racionalidade como um fenômeno histórico moderno e tentar exami-
nar o que significa e que destino pode tomar uma sociedade que se 
crê e se deseja racional. Se sopesarmos suas obras, veremos que, na 
verdade, ele se deteve muito mais estudando aspectos não racionais 
da sociedade humana – o carisma, a honra dos estamentos, as reli-
giões, a crítica ao lado emocional da democracia plebiscitária – do que 
teorias sobre a racionalidade capitalista. Suas conclusões a respeito 
da passagem à modernidade, seja capitalista ou socialista, autorizam-
-nos a conceituá-lo como um pessimista, neste caso, bem o oposto do 
Marx otimista que, como Hegel, acreditava que nós caminharíamos 
para um horizonte social risonho e feliz.

Suas principais obras são:

•	A ética protestante e o espírito do capitalismo (1905);
•	A teoria dos estágios e direções das rejeições religiosas do 

mundo (1915–1920);
•	A religião da China; A religião da Índia (1916); O judaísmo 

antigo (1917);
•	Economia e sociedade (1916 – 1920);
•	A ciência como vocação e a política como vocação (confer-

ências em 1918);
•	História geral da economia (1923).

O método compreensivo e a ação social

O método weberiano de análise sofreu diversas influências: da 
Hermenêutica de Schleiermacher e de Dilthey;2 da História da Cultura, 
em reação contra o Idealismo; de Töennies e sua obra Comunidade 
e sociedade, de 1887; de Schmoller, no olhar sobre a Economia e sua 
crítica à abstração do homo oeconomicus, genérico. Para este autor, 
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tanto quanto para Weber, só há sentido em falar do homem concreto 
em contextos sociais particulares, históricos.

Weber superou a polêmica de sua época entre Windelband (1848 
– 1915) e seu aluno Rickert (1863 – 1936), recusando o fracionamento 
da realidade. Windelband e Rickert criticavam a divisão da ciência 
em ciências da natureza e ciências do espírito, tal como Dilthey pro-
pusera. Para estes dois, a diferença seria de método e não de matéria. 
Em lugar da divisão de Dilthey, Windelband sugeria ver as ciências ou  
como no motéticas (generalizantes, elaboradoras de leis gerais)  
ou co mo ideo gráficas (descritivas, individualizantes, contingentes, 
estudando o singular e o histórico).

Para Weber, a ciência pode ir por um ou outro caminho. Para ele, 
o conhecimento da realidade não é sua cópia integral nem sua repro-
dução e sim um constructo por meio do qual relacionamos conceito e 
realidade, lei e história, geral e singular. Segundo acentua P. Rossi em 
sua introdução à Metodologia de Weber, embora Weber discorde de 
que a meta da ciência seja elaborar conceitos, buscar regularidades 
e formular hipóteses, Weber concorda em que é útil formar conceitos 
para as discussões práticas, buscar conhecer regularidades e cone-
xões causais. Mas adverte que isso não deve ser a meta da ciência e 
sim apenas um meio.

A reflexão de Weber sobre a sociedade moderna tem a pre-
sença forte de Nietzsche e de Marx: o primeiro, com quem conviveu, 
influenciou, como perceberemos, a forma como Weber vai enxergar 
tipos de sociedade diversos, tais como a comunidade de afetos e a 
sociedade racional moderna (o apolíneo e o dionisíaco conceituados 
por Nietzsche). O conceito de carisma foi influência de Nietzsche. 
Ver capítulo sobre a “Modernidade, Pós-Modernidade, Racionalidade 
e Irracionalidade”). Marx está presente como um interlocutor com 
quem se antagoniza, não para apontar erros substanciais na teoria 
marxista, mas para observar suas lacunas e omissões, seu monismo 
causal, isto é, o simplismo de dar uma única causa como explicativa 
para a ocorrência de fenômenos históricos e sociais.

Weber buscava analisar a constelação de interesses (forças, 
motivações, expectativas) que se agrupam em um fenômeno cultural 
historicamente significativo. Segundo P. Rossi, Weber propunha-se a 
compreender a conexão e a significação cultural das manifestações 
individuais e as razões pelas quais chegam a ser historicamente de 
uma dada maneira. O objeto da sua Sociologia vem a ser as uniformi-
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dades da conduta humana enquanto dotadas de sentido. O ser social, 
por ser um ser cultural, toma uma dada posição diante do mundo e 
lhe confere um sentido.

Ao definir tal objeto de análise, Weber sintetiza o geral (a cul-
tura, a história) e o singular (as motivações, ações e expectativas 
individuais). No plano geral, estão as uniformidades, e no plano sin-
gular, a construção de sentido. Assim, portanto, o método da Análise 
Compreensiva sintetiza Dilthey, Windelband e Rickert.

Para Weber, caberia à Sociologia compreender e interpretar as 
ações sociais, isto é, as ações individuais ou grupais que são orientadas 
pelas ações dos outros (as ações passadas – a herança cultural, as 
tradições –, e as ações presentes e futuras – as expectativas). Weber 
definia como ação toda conduta humana dotada de sentido e como 
ação social toda ação humana na qual este sentido está referido às 
ações dos demais.

Por ação deve entender-se uma conduta humana (um fazer, seja externo 

ou interno, um omitir ou permitir) à qual o sujeito ou sujeitos da ação 

a ela atribuam um sentido. A ação social é uma ação na qual o sentido 

pensado pelo sujeito ou sujeitos está referido à conduta dos outros e 

por ela se orienta no desenvolvimento da ação (WEBER, 1977, v. I, p. 5).

Ao salientar como construímos mutuamente significados e nos 
orientamos mutuamente ao agirmos em sociedade, Weber destacava o 
quanto o nosso comportamento social é plural e reciprocamente refe-
rido. Esta conduta plural, reciprocamente referida, Weber  denomina 
relação social, que consiste, basicamente, numa probabilidade de 
que se atuará em uma forma, isto é, com um sentido, algo possí - 
vel de ser previsto, indicável. A construção da sociedade – o compar-
tilhar de valores, estilos e padrões de comportamento – responde 
a uma necessidade nossa de nos orientarmos, tornando o mundo e 
pessoas à nossa volta previsíveis.

Weber é um sociólogo antipositivista, na medida em que coloca 
ênfase na subjetividade, analisando os fenômentos sociais – que os 
positivistas chamariam de “fatos” –, vendo-os não como fatos, com 
existência e sentido próprios, mas como uma construção de signifi-
cados, uma interpretação.

A tarefa da Sociologia, segundo Weber, é a de compreender as 
ações orientadas por um sentido, interpretando-as.
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As ações sociais estudadas por Weber estão divididas em três 
tipos:

•	a ação tradicional, na qual nos orientamos e nos motivamos 
pelos costumes, pela tradição;

•	a ação afetiva, em que a motivação está no plano dos afetos;
•	a ação racional, motivada pelos fins que movem a ação 

– racionalidade instrumental – ou pelos valores que a 
orientam – racionalidade substantiva.

A ação tradicional, como toda ação, pode ser:

•	racional	 em	 relação	aos	 seus	fins:	determinada	por	 ex-
pectativas no comportamento tanto de objetos do mundo 
exterior quanto de outros homens, e utilizando estas 
expectativas como condições ou meios para lograr fins 
próprios racionalmente sopesados e perseguidos;

•	racional	em	relação	aos	valores:	determinada	pela	crença	
consciente no valor – ético, estético, religioso ou qualquer 
outro – próprio e absoluto de uma conduta, sem relação 
com o seu resultado, ou seja, simplesmente pelos méritos 
deste valor;

•	afetiva:	emotiva,	determinada	pelos	afetos	e	estados	sen-
timentais presentes;

•	tradicional:	determinada	por	um	costume	arraigado	(WE-
BER, 1991).

Enquanto as ações tradicionais e afetivas dizem respeito às 
comunidades, à vida comunal (grupo doméstico, tribo, aldeia, seita 
religiosa), as ações racionais estão ligadas à sociedade no seu sentido 
mais abrangente, aos compromissos e interesses em conflito presentes 
na sociedade moderna.

Marx, como vimos no capítulo anterior, colocou seu foco de 
análise no estudo da exploração econômica de uns grupos sociais 
sobre outros. Para Marx, a submissão e as formas de dominação se-
riam derivadas desta exploração econômica. Weber prefere estudar 
a autoridade consentida, isto é, a dominação legítima, as formas de 
legitimação: como é e por que é que consentimos em sermos manda-
dos, governados, orientados, comandados? Assim, Weber não estuda 
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o poder, isto é, o comando pela força, pela coação, pelo medo (implí-
cito na exploração econômica), e sim a autoridade, que vem a ser, em 
última análise, o poder consentido, legitimado.

Os tipos de dominação legítima

Deve entender-se por dominação a probabilidade de encontrar obedi-

ência dentro de um grupo determinado para mandatos específicos... 

Um mínimo de vontade de obedecer, ou seja, de interesse em obedecer 

é essencial em toda relação autêntica de autoridade... A crença na legi-

timidade da dominação é outro fator (WEBER, 1977, tradução nossa).

Haveria uma correspondência entre a tipologia de ações sociais 
acima relacionadas, os tipos puros de dominação legítima predomi-
nantes e os tipos de sociedade que delas resultam:

Tipos de Ação Social Tipos de Dominação Legítima Tipos de Sociedade

Tradicional Tradicional Patrimonialista
Afetiva Carismático Estamental

Racional Racional Burocrático-legal

A dominação legítima tradicional é aquela que está assentada 
nos costumes: o rei manda porque os reis sempre mandaram, porque 
o rei é filho do rei, que por sua vez é filho do rei etc., etc. Reconhece-
mos no rei, sheik, pachá, cacique, decano ou o que o valha o direito 
de comando e de chefia por causa da tradição, porque sempre foi 
assim, porque assim fomos ensinados. A palavra “tradição” é, em si, 
denotadora deste sentido, significando algo que permanece por ser 
trazido do passado ao presente. O tipo mais consagrado de dominação 
tradicional é aquele vinculado a uma gerontocracia, ao governo dos 
mais velhos, do pater familia, do pai, que vem a ser o patriarcalismo. 
Como no patriarcalismo o direito de propriedade está restrito ao pater 
familia, Weber se refere a este tipo de sociedade como patrimonialismo, 
e o feudalismo é uma de suas formas.

Na dominação tradicional obedecemos a pessoas, que exercem 
livremente o seu arbítrio, apoiadas por um quadro administrativo 
recrutado da linhagem do senhor, formado por escravos, colonos, 
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funcionários domésticos, pelas relações pessoais de confiança, pelo 
pacto de fidelidade ao senhor e que é recompensado através: a) da 
comensalidade (convívio na mesa do senhor); b) das doações here-
ditárias de terras; c) dos feudos conferidos mediante um sistema de 
direitos e obrigações recíprocos; d) da apropriação de rendas, direitos 
e tributos; e) das transferências de dinheiro e bens senhoriais. Estas 
duas últimas formas de recompensa, passíveis de serem renovadas, 
Weber chama de prebendas.

Estas formas devem chamar-se prebendas quando se conferem de um 

modo renovado, com apropriação individual, mas nunca hereditária. 

[...] Chama-se prebendalismo a existência de uma administração 

mantida principalmente desta forma [...] e a ela está vinculada a honra 

estamental (WEBER, 1991, v. 1, cap. 3).

A dominação tradicional pode assumir uma forma de dominação 
estamental, isto é, um domínio patrimonial que é exercido por um 
quadro administrativo formado por um estamento administrativo e/
ou militar (grupo de status) que sustenta ele próprio os custos admi-
nistrativos e que tem a propriedade dos equipamentos militares:

Deve entender-se por dominação estamental aquela forma de domi-

nação patrimonial na qual determinados poderes de mando e suas 

probabilidades econômicas correspondentes estão apropriados pelo 

quadro administrativo. A apropriação pode ser de uma associação ou 

categoria de pessoas assinaladas com determinadas características, 

ou de um indivíduo, e só aí então pode ser vitalícia, hereditária ou de 

livre propriedade (WEBER, 1991, v. 1, cap. 3).

A dominação carismática tem um caráter extraordinário e fora 
do cotidiano. Ela está no plano dos afetos: achamos legítimo sermos 
comandados por aquele de quem gostamos, que admiramos. O chefe, 
no caso, é uma figura humana dotada de carisma, um dom inato, uma 
graça pela qual é naturalmente seguido pelos seus conterrâneos, seja 
para o bem ou para o mal. Na história das religiões, profetas como 
Buda e Cristo, líderes como Lutero e Calvino foram figuras carismáticas 
inequívocas. No plano político, Weber refere-se à “democracia plebisci-
tária”, uma espécie de dominação carismática oculta sob a máscara da 
legitimidade oriunda da vontade dos dominados. Weber cita demago-
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gos e tiranos gregos, os Graco em Roma, Cromwelll no Estado moderno 
inglês, Robespierre e Napoleão, na França. Poderíamos acrescentar 
como liderança carismática exemplos tais como Fidel Castro, Hitler, 
Vargas etc., embora nos exemplos políticos contemporâneos se torne 
difícil avaliar a presença de um carisma real, tendo em vista as técnicas 
refinadas de marketing e de manipulação das massas pelos meios de 
comunicação e pelos publicitários, que fabricam “líderes” baseados 
na auscultação, via pesquisas, dos anseios populares.

Sobre a validade do carisma vem o reconhecimento – nascido da entre-

ga da revelação, da reverência pelo herói, da confiança no chefe – por 

parte dos dominados; reconhecimento que se mantém por corrobora-

ção das supostas qualidades carismáticas – sempre originariamente 

por meio do prodígio. [...] Se esta corroboração falta, se o agraciado 

parece abandonado por seu deus ou pela sua força mágica ou heróica, 

se lhe falta o êxito duradouro e, sobretudo, se a sua chefia não traz 

bem-estar aos dominados, então há a probabilidade de que sua auto-

ridade carismática se dissipe. [...] Na China, a qualificação carismática 

dos monarcas (carismático-hereditária) estava fixada de um modo tão 

absoluto que qualquer infortúnio, qualquer que fosse – guerras des-

graçadas, secas, inundações – lhes obrigava a uma expiação pública e 

eventualmente a abdicar (WEBER, 1991, v. 1, cap. 3).

O quadro administrativo de uma dominação carismática forma 
uma pequena camada de discípulos e sequazes:

Não é nenhuma burocracia, mas sim um grupamento eleito também 

por qualidades carismáticas. Ao profeta correspondem os discípulos, 

ao príncipe guerreiro seu séquito, ao chefe seus homens de confiança. 

Não há colocação nem destituição, não há carreira nem ascensão, so-

mente o chamamento feito pelo senhor segundo sua própria inspiração 

fundamentada na qualificação carismática do vogal. Não há hierarquia, 

senão as intervenções do chefe. [...] Não há soldo nem prebenda, os 

seguidores vivem um comunismo com o seu senhor. [...] Não há regula-

mentos, preceitos jurídicos, nem sentenças tradicionais. [...] o profeta 

genuíno, o caudilho genuíno anuncia, cria e exige novos mandamentos 

pela força da revelação, do oráculo, da inspiração ou por méritos de 

sua vontade concreta de organização, reconhecida pela comunidade  

de crentes, guerreiros, prosélitos ou outra classe de pessoas. O reco-
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nhecimento cria um dever. [...] A dominação carismática é especifica-

mente irracional no sentido da sua estranheza a toda regra.

A dominação carismática, constituída como missão ou vocação, 
é vista por Weber como estranha à economia, desdenhando a eco-
nomia racional ou tradicional, a regularidade de rendas, preferindo 
doações, subornos, propinas, extorsões:

O carisma puro é especificamente estranho à economia. Constitui, onde 

aparece, uma vocação no sentido enfático do termo: como missão ou 

como tarefa íntima. [...] Não que o carisma renuncie sempre à proprie-

dade e ao lucro, como ocorreu em determinadas circunstâncias com 

os profetas e seus discípulos. O herói militar e seu séquito buscam o 

saque, a pilhagem; o imperador plebiscitário ou o chefe carismático 

de partido buscam meios materiais para o seu poder. [...] O que todos 

desdenham é a economia racional ou tradicional de cada dia, a obten-

ção regular de renda em virtude de uma atividade econômica. [...] As 

formas típicas de cobertura das necessidades de caráter carismático 

são, por um lado, mecenísticas – de grande estilo (doações, fundações, 

suborno, propinas de importância) e esmolantes, e, por outro, o saque, 

a extorsão, violenta ou pacífica (WEBER, 1991, v. 1, cap. 3).

De toda forma, a sociedade que abriga e segue um líder carismá-
tico é aquela sociedade em transição, que se rebela contra o domínio 
patrimonial, mas que ainda não se organizou de outra forma e que, 
por isto, busca seguir um guia, um herói, uma personalidade, um ser 
iluminado que fará as mudanças e implantará uma sociedade nova 
e melhor. Assim, podemos dizer que a presença de uma liderança 
carismática pode ser lida como sintoma de imaturidade social, de 
falta de organização, de inexistência da institucionalização das ações 
políticas: não havendo canais institucionalizados para se vivenciar a 
mudança, a reforma, tudo fica por conta da trajetória, da vontade e 
do talento pessoal de um messias salvador.

O carisma é a grande força revolucionária em épocas vinculadas à 

tradição. Diferentemente da força igualmente revolucionária da ratio 

(razão) (que opera pela transformação dos problemas e circunstâncias 

de vida ou pela intelectualização) o carisma pode ser uma renovação 

vinda de dentro, que, nascida da indigência ou do entusiasmo, significa 
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uma variação da direção da consciência e da ação, com reorientação 

das atitudes. [...] Nas épocas pré-racionalistas, tradição e carisma 

dividem entre si a totalidade das direções de orientação da conduta 

(WEBER, 1991, v. 1, cap. 3).

A dominação carismática dura o tempo de vida de seu líder e a 
sociedade que dela nasce tende a se rotinizar, seja voltando à domi-
nação tradicional, tornando-se um carisma hereditário, seja fazendo 
a passagem para o tipo racional-legal, o que Weber exemplifica citan-
do Napoleão I, criador do Código Napoleônico. Um dos problemas 
da passagem da dominação carismática à racional-legal é apontado 
na existência de uma burocracia de partido, eleita, em lugar de uma 
burocracia profissional, tecnicamente preparada.

Nos tempos modernos, a dominação carismática subsiste para 
Weber na democracia de massas, plebiscitária, em que predominam 
na política elementos fortemente emocionais, o domínio emocional 
da rua. Na democracia de massas, o chefe será aquele que conseguir 
demagogicamente a confiança e a fé das massas, não o reconheci-
mento de seus méritos. A eleição é, portanto, acrescenta Weber, uma 
profissão de fé e seu resultado é um “Estado de massas totalmente 
inadequado” (WEBER, 1991, v. 2).

A sociedade assentada na autoridade racional baseia-se nas 
seguintes idéias:

•	que haja um direito estatuído de modo racional, seja ele 
proveniente de pacto ou outorga;

•	que este direito seja um conjunto de regras abstratas e 
gerais;

•	que aquele que exerce a autoridade também obedeça a 
essa organização impessoal;

•	que aquele que obedece, obedece ao direito e não à pessoa, 
e obedece enquanto membro da associação.

A dominação racional pressupõe um exercício continuado  
de leis, limites e delimitações, distribuição de funções, atribuição de 
poder, hierarquia administrativa, regras normativas e técnicas, sepa-
ração completa entre o patrimônio público e o patrimônio privado, 
separação entre o cargo e a pessoa que momentaneamente o exerce.
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O tipo mais puro de dominação legal é aquele que se exerce por 
meio de um quadro administrativo burocrático composto por funcio-
nários livres, dispostos em hierarquia rigorosa, com competências 
rigorosamente fixadas por contrato, ou seja, tendo por base a livre 
seleção segundo uma qualificação profissional que fundamenta sua 
nomeação (provas, diplomas); funcionários que são remunerados em 
dinheiro, em quantias fixas, que exercem seu cargo como profissão 
única ou principal, ao longo de uma perspectiva de carreira, que 
trabalham em completa separação dos meios administrativos, sem 
apropriação do cargo, e que estão submetidos a uma disciplina rigo-
rosa e à vigilância administrativa.

Esta administração burocrática é racional em precisão, conti-
nuidade, disciplina, rigor e confiança, calculabilidade. É a dominação 
pelo saber. Weber a viu se desenvolvendo no Estado, na Igreja, no 
exército, nos partidos, nas empresas e nas associações diversas, 
caracterizando a modernidade.

Mencionamos acima “tipos puros” e uma tipologia de formas 
de dominação e de sociedade. É preciso sublinhar que estes tipos são 
um exercício de categorização abstrata que Weber realiza, a partir do 
estudo histórico comparado de diferentes sociedades. Da realidade 
examinada ele pinça características e em torno delas constrói suas ca-
tegorias e sua tipologia. A realidade histórica seria mais amalgamada.

Da mesma forma, quando Weber menciona tipos ideais, não 
atribui a estes um juízo de valor, não são tipos desejáveis e sim mo-
delos abstratos.

O tipo ideal é um conjunto de conceitos construído pelo estu-
dioso para seus fins de pesquisa. É um conjunto de traços comuns 
para colocar em evidência elementos característicos. É uma mediação 
entre o estudioso e seu objeto; é um desenho racional do real. Não se 
trata de um tipo exemplar, não se trata de avaliação.

Também é conveniente deixar sublinhado que, ao enfocar a 
racionalidade moderna e a sociedade moderna como sociedade ra-
cional, também não há nisso juízo de valor, como na interpretação 
norte-americana funcionalista3 que foi atribuída à sociologia webe-
riana. A sociedade moderna não é necessariamente melhor por ser 
racional. Aliás, sua característica não é exatamente ser racional, mas 
crer que o é, ter construído a racionalidade como modelo e como ideal.  
É a única das formas sociais que diz de si própria ser racional. 
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Um chefe tradicional ou carismático não se pretende racional, mas um  
chefe moderno se fundamenta nessa crença.

Comunidade e sociedade

A sociedade moderna e racional não está, todavia, vazia de 
elementos tradicionais e afetivos. A comunidade subsiste na socieda-
de moderna, a relação entre comunidade (Gemeinschaft) e Sociedade 
(Gesellschaft) não é excludente. A imensa maioria das relações sociais 
participa em parte da comunidade e em parte da sociedade. Por comu-
nidade Weber define toda a sorte de fundamentos afetivos, emotivos 
e tradicionais: uma confraria, uma relação erótica, uma comunidade 
nacional, uma tropa de camaradas, a comunidade familiar. Mesmo as 
relações sociais que se originaram na busca racional de fins podem 
dar lugar a valores afetivos. Por sociedade entendam-se as relações 
sociais estritamente racionais no que diz respeito aos fins, uma 
união livre, pactuada no mercado e dirigida a determinados fins. É 
uma união racionalmente motivada daqueles que comungam de uma 
mesma crença.

O que marca uma distinção clara entre comunidade e socie-
dade é a questão da luta e do conflito. Enquanto as sociedades são 
compromissos entre interesses em conflito, as comunidades são a 
contraposição radical da luta. Não que não existam tensões e violên-
cias, mas seu espírito, ethos e a expectativa que delas temos são a do 
locus da afetividade, enquanto a sociedade é aceita como o locus da 
luta pacífica, isto é, da concorrência dentro dos marcos institucionais 
daquilo que é racionalmente aceito.

Em suma, a sociedade se caracteriza pela existência de:

•	vários interesses;
•	conflitos de interesses.

E a sociedade moderna soma a interesses e conflitos os:

•	compromissos/regras. Ou seja, o Direito, que garante 
a ordem pela possibilidade de coação exercida por um 
quadro de indivíduos instituídos com a missão de obrigar 
a observância da ordem e de castigar seus transgressores 
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(Economia e Sociedade, Conceitos Sociológicos Fundamen-
tais).

Capitalismo: ética e racionalidade

O mundo sempre teve capitalismo, escreveu Weber no capítu-
lo IV da sua História geral da economia. O que ocorria era que esses 
capitalismos eram irracionais:

Encontramos por toda a parte, e nas épocas mais diferentes, vários 

tipos de um capitalismo irracional: empresas capitalistas que tinham 

por finalidade o arrendamento dos tributos e outras espécies de 

contribuições para financiar a guerra; o capitalismo mercantil de tipo 

especulativo; o capitalismo usurário. Todas essas formas de capitalis-

mo são orientadas no sentido da presa de guerra, dos impostos, das 

prebendas oficiais, da usura. [...] Todas estas foram, somente, circuns-

tâncias econômicas de caráter irracional, sem que jamais surgisse delas 

um sistema de organização do trabalho.

O capitalismo racional foi, segundo Weber, uma criação histó-
rica do mundo europeu moderno. Ora, por que este capitalismo era 
visto como racional? Por vários motivos: em primeiro lugar, porque 
teria nascido de uma ética, a ética puritana calvinista.4 E aqui entra a 
razão pela qual Weber tanto se interessou pelo estudo das religiões. 
Comecemos por aqui.

Uma das contribuições mais interessantes de Weber diz respeito 
ao papel das idéias nas mudanças sociais; de como uma nova visão 
de mundo e um novo ethos (conduta) surgem a partir da originalidade 
individual de um líder carismático e de que forma se disseminam, 
ganham seguidores e criam novas organizações sociais – seitas e 
igrejas – que podem vir a configurar toda uma cultura e uma civili-
zação. Weber estava interessado no papel das idéias religiosas nas 
ações coletivas, como a inspiração de poucos se torna a convicção 
de muitos: como a inspiração carismática de uns poucos se torna o 
estilo de vida de um grupo (estamento) e, finalmente, a orientação 
dominante de toda uma civilização.

Weber estudou as religiões para fazer uma tipologia do raciona-
lismo. As religiões foram por ele percebidas como grandes sistemas 
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de idéias, de visões de mundo e de orientações comportamentais. 
Especificamente, Weber analisou a relação entre profissões de fé re-
ligiosas e o surgimento do capitalismo. Segundo Weber, o surgimento 
do capitalismo moderno, racional e europeu, teve muito a ver com o 
despontar do Puritanismo protestante e com os novos ethos e ética 
inspirados por Lutero5 e Calvino. Este racionalismo ascético possuía 
uma ética político-social que teve um formidável alcance cultural na 
civilização moderna. Weber vai tentar provar a existência de conexões 
entre o protestantismo ascético e as máximas da atividade econômica 
capitalista.

Por que o termo “ascético”? Ascese vem do grego e significa 
elevação, superação. Os ideais ascéticos religiosos têm a ver com a 
purificação e a elevação aos céus, em suma, com a salvação.

As religiões, escreveu Weber em A ética econômica das religiões 
mundiais, podem ser orgiásticas ou extáticas, e salvacionistas ou 
ascéticas. O primeiro tipo refere-se às religiões camponesas, pagãs, 
panteístas, baseadas na magia, na celebração dos ciclos da natureza, 
em rituais de orgias religiosas que buscam o êxtase. São irracionais, 
e seu líder é o mago. O segundo tipo refere-se, segundo Weber, às 
religiões urbanas, racionais, que buscam a salvação de seus crentes. 
Seu líder é o profeta, o portador do carisma, o mensageiro da salva-
ção, alguém que traz a revelação e que luta contra o culto extático 
e embriagador. Os profetas inauguram uma ética, são reformadores, 
como Buda, Zaratustra, Maomé, Cristo, Lutero e Calvino. Depois que 
uma concepção religiosa inaugurada por um profeta se institucionaliza, 
seus líderes passam a ser os sacerdotes, que sistematizam doutrinas, 
que estão a serviço de uma tradição santa.

Quando a profecia começa a ter êxito, o profeta consegue reunir 
seguidores, colaboradores permanentes, que com ele vão fundar uma 
congregação. Esses discípulos do profeta vão-se converter em mestres 
ou sacerdotes. A transformação de uma adesão pessoal para a funda-
ção de uma congregação constitui a forma pela qual os ensinamentos 
do profeta passam a ser função de uma instituição permanente. Assim 
as seitas viram igrejas (ecclesias) institucionalizadas.

Entre as religiões racionais, Weber cita a religião cristã (nas 
variantes católica e protestante), o confucionismo e sua ética da bu-
rocracia, o budismo.

Ocorre que, entre as religiões salvacionistas, há uma diferença: 
há as religiões que rejeitam o mundo e as religiões que se professam no 
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mundo. Enquanto o budismo e o catolicismo rejeitam o mundo – para 
se salvar há que se sair do mundo –, o protestantismo puritano busca 
a salvação no mundo (WEBER, 1977). É o ascetismo ativo.

De acordo com o dogma calvinista da predestinação, todas as 
pessoas nasciam ou predestinadas à vida eterna ou já condenadas a 
uma eterna morte. Esses predestinados à salvação seriam poucos, 
segundo Calvino. Não haveria como mudar estes desígnios. Neste 
sentido, o calvinismo se distanciava do credo católico, que abria a 
chance da salvação via sacramentos: enquanto para os católicos havia 
a expiação para os pecados e os sacramentos da Igreja – resquício dos 
elementos mágicos – para compensar uma vida impenitente, pecami-
nosa, e apesar disso se alçar aos reinos dos céus, para o calvinista, 
as pessoas já nasciam marcadas, predestinadas ou não ao céu. Então, 
para se saber que se era um dos escolhidos de Deus, as pessoas teriam 
de trabalhar, ter sucesso em suas ações, enriquecer, pois essa era a 
melhor forma de se ter a certeza de que Deus lhes sorria. Todavia, não 
fazia parte do sistema de idéias do ascetismo puritano o gozo dessa 
riqueza. O calvinista deveria ser frugal e severo em seu estilo de vida. 
Daí se segue que a riqueza obtida como sinal de predestinação deveria 
ser reinvestida no mundo do trabalho e não gozada. Weber cita as 
prédicas de R. Baxter, propagandista da ética puritana, presbiteriano 
de Westminster:

O que é realmente reprovável é o descanso na riqueza, o gozar dos 

bens, com a inevitável conseqüência de sensualidade e ociosidade. [...] 

Segundo a vontade inequivocamente revelada de Deus, o que serve 

para aumentar sua glória não é o ócio ou o gozo, mas o obrar. [...] O 

primeiro de todos os pecados é a dilapidação do tempo, perder tempo 

na vida social, em luxos (Weber em A ética protestante e o espírito do 

capitalismo).

Weber vai salientar o quanto isso significou uma mudança em 
relação aos preceitos da igreja católica. Para São Tomás de Aquino, não 
haveria a obrigação de trabalhar por aqueles que disso não tivessem 
necessidade.

O ascetismo puritano tinha uma grande diferença em relação ao 
ascetismo monacal da Idade Média. Enquanto entre os monges havia 
que se apartar do mundo, que empobrecer para se ter uma vida de 
asceta, após o movimento da Reforma, os ideais ascéticos passam a 
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ser realizados no mundo, pelo trabalho profissional. Eis por que Weber 
acentua a importância da doutrina calvinista da predestinação como 
fundamento dogmático de uma nova ética, a ética puritana, que, por 
sua vez, teria provocado a racionalização sistemática da vida moral.

Portanto, se Weber destacava duas racionalidades, a dos valores 
e a dos fins, pudemos identificar, nesta primeira análise referente à 
vinculação entre uma dada ética religiosa e o capitalismo, uma racio-
nalidade no plano dos valores.

A outra ordem de explicações diz respeito aos fins/meios:

O capitalismo surgiu através da empresa permanente e racional, da con-

tabilidade racional, da técnica racional e do direito racional. A tudo isso 

se deve ainda adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida, 

a ética racional na economia (Weber em História geral da economia).

Da racionalização da vida e da ética na economia já tratamos 
acima. As questões da empresa, contabilidade, técnica e direito racio-
nal nos remetem ao fenômeno da burocracia.

Racionalidade moderna e burocracia

Vimos que a idéia de dominação racional-legal caracteriza a 
sociedade moderna e que seu elemento-chave é a burocracia, na qual 
Weber identifica o gérmen do Estado moderno ocidental e das formas 
modernas de associação: exército, partido, empresas, igreja. A buro-
cracia, juntamente com as cidades ocidentais, com o Estado racional, 
com as empresas e com a economia monetária são fenômenos causais 
e definidores da racionalidade moderna.

Os pressupostos e causas do nascimento da burocracia são: o 
surgimento de uma economia monetária; de um sistema tributário; a 
necessidade de exércitos permanentes. E seus princípios são a regu-
laridade abstrata da execução da autoridade, que resulta da igualda-
de perante a lei, do horror ao privilégio e da rejeição ao tratamento 
dos casos individualmente. Em lugar da administração subsidiada e 
herdada pelos notáveis, a burocracia coloca o trabalho profissional. 
Assim, a burocracia traz as seguintes vantagens: precisão, velocida-
de, clareza, continuidade, unidade, discrição, redução de atritos e de 
custos, calculabilidade e previsibilidade.
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A burocracia, Weber define, “é o meio de transformar uma ação 
comunitária em ação societária racionalmente ordenada”. Ou seja, é a 
forma de organizar e criar, na sociedade complexa, as ações sociais 
que, na sociedade dos pequenos grupos, têm um ordenamento natural.

Em suma, a sociedade moderna, segundo Weber, caracteriza-se 
pela presença da burocracia, da cidadania, do capitalismo e pela cren-
ça nestes enquanto princípios, pois estes três componentes resumem 
a idéia de racionalidade. Se somos de fato racionais, e se devemos 
efetivamente ser racionais, esta é outra discussão.

Notas

1 Corrente sociológica surgida na Alemanha nos anos 1930, no Instituto para o Estudo 

da Sociologia, em Frankfurt, onde pensadores como Adorno, Horkheimer, Marcuse, 

Fromm e outros promoveram uma aproximação entre Marx, Weber e Freud. Consultar 

B. Freitag.

2 Hermenêutica é um termo empregado inicialmente em 1829 por Schleiermacher no 

campo da Teologia, para se referir a uma sabedoria de interpretação de textos e que 

depois é adotado por Dilthey (1833 – 1911) como método das Ciências Humanas, em 

oposição ao Positivismo. Dilthey sistematizou a Hermenêutica como a filosofia da 

compreensão vital, baseada na experiência do sujeito (em seu texto Introdução ao 

estudo das Ciências Humanas, de 1883). Para ele, enquanto as ciências da natureza 

buscariam causas e elaborariam leis explicativas, as ciências hermenêuticas se 

norteariam pelo significado, pelo valor e pelas experiências vividas.

3 O Funcionalismo norte-americano, cujos expoentes são T. Parsons e R. Merton, 

emasculou Weber na busca de uma sociologia funcional, a-histórica, contudo for-

temente ideológica.

4 Calvino (1509 – 1564), líder da Reforma Protestante e formulador do que seria o 

presbiterianismo. Defendia a idéia de que todos os fiéis eram sacerdotes, do livre-

-arbítrio e de que o povo deveria participar das decisões políticas e religiosas. Foi 

considerado herege pelo Concílio de Trento, em 1545.

5 Martin Lutero em 1517 insurgiu-se contra a venda de indulgências, tornando públicas 

suas 95 teses de críticas à Igreja Católica, tendo sido excomungado em 1521. Dentre 

as suas teses destacamos as seguintes: no 32. “Irão para o diabo juntamente com os 

seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de 

indulgência”; no 33: “Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: 

‘A indulgência do papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus’”. 
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O Papa, que estaria vendendo indulgências para obter meios para a construção da 

Catedral de São Pedro, é admoestado por Lutero a melhor distribuí-los entre os 

pobres, vendendo, se necessário fosse, a própria catedral, evitando assim que ela 

fosse “edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas” (tese no 50).
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modErnidadE, Pós-modErnidadE,  
racionalidadE E irracionalidadE

O advento da Modernidade

Os pensadores europeus dos séculos XIX e XX que se detive-
ram em analisar o advento e o funcionamento da sociedade moderna 
referem-se, cada um a seu modo, a esta transformação de um mundo 
social mais simples em outro mais complexo e internamente diversi-
ficado. Vejamos alguns exemplos:

Autor: Da: Para:
Tönnies Comunidade Sociedade
Comte Sociedade teocrática Sociedade positiva
Spencer Sociedade homogênea Sociedade heterogênea
Durkheim Sociedade segmentar Sociedade organizada
Marx Modo de produção feudal Modo de produção capitalista
Weber Sociedade tradicional Sociedade burocrática
Gurvitch Sociedade por fusão Sociedade por inter-relação

Se revisitarmos os livros de história que estudamos no ensino 
médio, veremos que a sociedade moderna começou a tomar forma a 
partir de diferentes ocorrências no plano econômico, cultural, político, 
religioso etc., que se deram no espaço europeu desde o século XIV e 
que se intensificaram a partir do século XVI: a Guerra dos 100 anos 
(1337 – 1453) entre França e Inglaterra é apontada como uma das cau-
sas do enfraquecimento da nobreza que, anteriormente, se apegara às 
Cruzadas (1086 – 1244) como maneira de se manter rica e poderosa, via 
acesso ao Mediterrâneo, a Veneza e ao domínio sobre um Oriente tido 
como pagão e herege. A partir de 1450, as rotas comerciais se distende-
ram, multiplicaram-se as companhias de comércio, as cidades italianas 
perderam o monopólio comercial, o eixo econômico se deslocou para 
o Atlântico. Um novo agente social se afirmou, a burguesia mercantil, 
que se aliou à realeza, subvencionando suas tropas e funcionários, 
suas inovações tecnológicas, suas expedições marítimas e conquistas 
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ultramarinas. Os livros escolares apontam este período como o de 
realização de uma verdadeira Revolução Comercial, quando foram 
criados o sistema bancário, o sistema monetário, as sociedades por 
ações e se deu o início da acumulação capitalista. O poder absolutista 
dos reis europeus se consolidou com a dinastia dos Tudor, na Ingla-
terra, Luís XIV, na França etc. Não por acaso o pensamento político 
da época (Bodin, Bossuet, Grotius) celebrava o direito divino dos reis 
e o caráter sagrado de sua autoridade,1 enquanto a economia política 
rezava pelo credo mercantilista, defendendo o estatismo, isto é, a in-
tervenção governamental na economia, os territórios nacionais e seus 
mercados. As nações e os Estados nacionais passaram desde então a 
ser expressão de territórios fechados, integrados, sob o comando de 
um poder centralizado. O mercantilismo se traduziu em uma política 
de nacionalismo econômico baseada no expansionismo colonialista.

No campo cultural surgiu o Humanismo Renascentista (1490 – 
1560), que retomava os valores da Antiguidade clássica greco-romana 
em substituição ao teocentrismo medieval.2 A natureza humana voltou 
a ser reglorificada (que obra de arte é o homem, escreveu Shakeas-
peare). As artes foram revitalizadas em suas diferentes áreas (Dante, 
Maquiavel, Boccaccio, Cervantes, Da Vinci, Rafael, Maquiavel, Camões, 
Miguelângelo, Gutenberg) e as ciências conheceram novas teorias 
(Galileu, Copérnico etc.). Sob o mecenato dos Médicis, a cultura se 
tornou urbana e burguesa.

No plano religioso, a hegemonia católica começou a ser sacudi-
da pelo pensamento reformista, que se iniciou com o Anabatismo na 
Alemanha e Suíça (Münzer, Wicliff, Storch) e encontrou sua expressão 
maior com Lutero (1483 – 1546) e Calvino (1509 – 1564) e o movimento 
da Reforma Protestante.3 Deflagrado pelas 95 teses de Lutero contra a 
venda de indulgências pelo papa Leão X, o Protestantismo rejeitava  
a teoria da supremacia e do universalismo do pontífice católico e rei-
vindicava a secularização dos bens da Igreja. Além de ter-se tornado 
a expressão dos interesses fundiários da nobreza nas terras da Igreja 
e da burguesia em busca da extinção das limitações da moral do justo 
preço, a Reforma trouxe uma ética de valorização do trabalho e do 
enriquecimento como sinais de predestinação e das bênçãos de Deus. 
Todo este novo ideário iria ser campo propício para a disseminação 
do comportamento e expectativas capitalistas, segundo a análise do 
sociólogo Weber.
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A Sociedade Moderna é um mundo marcado pela separação das 
esferas de atividade que a sociedade dita tradicional vivenciava de 
forma integrada. No modelo social da Modernidade, há a divisão social 
do trabalho; nele o econômico, o religioso, o político, o científico são 
esferas idealmente separadas e, dentre estas, assume uma posição de 
hegemonia a esfera econômica. Durkheim, Marx e Weber, cada um a 
seu modo, analisaram aspectos característicos desta cisão, que tem 
sido vivenciada pelos homens modernos como um processo doloroso: 
Durkheim aponta para a perda de valores morais de referência, para a 
anomia; Marx para a alienação e coisificação de um homem tido como 
livre, mas que experimenta novas formas de exploração; Weber para 
o desencantamento do mundo e a construção de cárceres de ferro, 
quando um capitalismo historicamente racional cede lugar a uma 
luta convulsa de todos contra todos. (Ver capítulos específicos sobre 
estes três autores.)

Estamos longe do tempo em que [as funções econômicas] eram desde-

nhosamente abandonadas às classes inferiores. Perante elas, vê-se cada 

vez mais recuarem as funções militares, administrativas, religiosas. 

Apenas as funções científicas estão em condições de lhes disputar 

o lugar; e ainda assim, a ciência atualmente não tem prestígio senão 

na medida em que pode servir à prática, isto é, em grande parte, às 

profissões econômicas (DURKHEIM, 1977).

Durkheim atribuía a anomia – o desregramento, a ausência 
de uma moral coletiva – no mundo moderno a este predomínio das 
funções econômicas, que assim ficaram à margem da moralidade, 
e propunha como remédio a regulamentação e o renascimento das 
corporações para recriar os laços morais perdidos:

Uma forma de atividade que tomou um tal lugar no conjunto da vida 

social não pode evidentemente permanecer a este ponto não regula-

mentada sem que daí resultem as perturbações mais profundas. É, 

em particular, uma fonte de desmoralização geral (DURKHEIM, 1977).

Para Marx, o mundo moderno é caracterizado pelo Estado mo-
derno, advindo este da cisão, da separação entre a instância política 
e o privado, antes unidos na forma comunal. Neste mundo moderno, 
trabalhadores alienados produzem, separados dos meios de produ-
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ção e do produto do seu trabalho e transformados na mais destruída 
de todas as mercadorias. A solução para isto tudo estaria, segundo 
Marx, na realização de uma revolução proletária, por meio da qual o 
trabalhador destruir-se-ia enquanto classe, libertando-se a si mesmo 
e ao burguês seu opressor, preso da lógica do capital, e criando a so-
ciedade sem classe. Terminaria assim a pré-história da raça humana 
e assistiríamos ao alvorecer da história.

Durkheim, Marx e Weber não eram nostálgicos do Antigo 
Regime, não partiam da premissa de que o mundo da sociedade 
tradicional era melhor. Muito pelo contrário, suas análises apontam 
para aspectos inovadores e característicos dos tempos modernos 
que nunca sonharam anular: a criação do indivíduo e do Estado pela 
sociedade moderna, tornando-a mais livre (Durkheim), a capacidade 
inventiva e altamente inovadora da burguesia (Marx), o surgimento 
de uma racionalidade burocrática potencialmente essencial para o 
funcionamento da democracia igualitária (Weber).

Escreveu Durkheim sobre a criação do indivíduo pela sociedade 
moderna:

Enquanto as sociedades não atingem certas dimensões nem certo grau 

de concentração, a única vida psíquica que se encontra verdadeira-

mente desenvolvida é a que é comum a todos os membros do grupo e  

que é idêntica em cada um dos componentes do grupo. Mas, à me-

dida que as sociedades se tornam mais vastas e sobretudo mais 

condensadas, surge uma vida psíquica de um gênero novo. As di-

versidades individuais, primeiramente perdidas e amalgamadas na 

massa das similitudes sociais, destacam-se dela, adquirem relevância 

e multiplicam-se [...] As personalidades particulares constituem-se, 

adquirem consciência de si mesmas e, no entanto, este acréscimo da 

vida psíquica do indivíduo não enfraquece a da sociedade, não fazen-

do senão transformá-la. Ela torna-se mais livre, mais desenvolvida 

(DURKHEIM, 1977, p. 139).

Escreveram Marx e Engels sobre a capacidade inovadora da 
burguesia:

A burguesia desempenhou na História um papel eminentemente revo-

lucionário [...] A [burguesia] criou maravilhas maiores que as pirâmi-

des do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas; conduziu 
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expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as Cruzadas. 

A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessan-

temente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações 

de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação 

inalterada do antigo modo de produção constituía a primeira condição 

de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa revolução 

contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, 

essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época 

burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações so-

ciais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de idéias 

secularmente veneradas; as relações que as substituem tornam-se an-

tiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma, 

tudo o que era sagrado é profanado [...]. Impelida pela necessidade de 

mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita 

estabelecer-se em toda parte, criar vínculos em toda parte [...] imprime 

um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países 

[...] ela retirou à indústria sua base nacional [...] em lugar do antigo 

isolamento de regiões, desenvolve-se um intercâmbio universal [...] a 

burguesia submeteu o campo à cidade [...] aglomerou as populações, 

centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em 

poucas mãos [...] (MARX; ENGELS, 1968, p. 25-27).

Escreveu Weber (1974) sobre a burocracia:

A burocracia acompanha inevitavelmente a moderna democracia de 

massa [...]. Isso resulta do princípio característico da burocracia: a 

regularidade abstrata da execução da autoridade, que por sua vez 

resulta da procura de igualdade perante a lei no sentido pessoal e 

funcional e, daí, do horror ao privilégio e a rejeição ao tratamento 

dos casos individualmente [...] a democracia de massa acaba com os 

privilégios feudais, patrimoniais e plutocráticos na administração. 

Coloca o trabalho profissional no lugar da administração subsidiária 

herdada pelos notáveis.

Contudo, se Durkheim, Marx e Engels enxergavam uma solução 
para a tragédia moderna – respectivamente, o ressurgimento das cor-
porações, agora em novas bases territoriais, ou a revolução proletária 
que construiria o Comunismo Científico –, Weber era mais cético e pes-
simista. Como veremos em detalhe no capítulo específico sobre a sua 
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Sociologia, Weber percebeu uma distinção flagrante entre um mundo 
racional que os homens construíam historicamente, enquanto modelo 
ideal, e a forma, igualmente histórica, pela qual se distanciavam do 
próprio modelo construído. O que nos caracteriza enquanto sociedade 
moderna, segundo Weber, é este querer-se racional, este acreditar-se 
racional. Da amálgama entre intenções e realidades, acabamos criando 
uma racionalidade como que capenga, na qual a própria democracia 
de massas torna-se sintoma de uma irracionalidade e a burocracia, 
em seu seio, se transforma em um arremedo.

Crítica às irracionalidades contemporâneas

A sociedade moderna vê-se a si própria como a sociedade racio-
nal, aquela que substituiu os dogmas religiosos e as profissões de fé 
pela razão e pela ciência; que fez surgir o indivíduo livre, com direitos 
de cidadania, e um sistema institucional legal para protegê-los; que 
instituiu como princípio geral a democratização do poder e da con-
vivência; que se tornou uma sociedade complexa, cujos mecanismos 
de funcionamento se regeriam por uma burocracia racional, imune a 
personalismos e afetos.

No entanto, há alguns anos, as disfunções, contradições e ir-
racionalidades da sociedade contemporânea tornaram-se objeto de 
questionamentos diversos: dos ecologistas, criticando um sistema 
de produção altamente predatório e marcado pelo desperdício; dos 
humanistas, que apontam para a concentração de riqueza e de poder 
e para a expansão da pobreza, da exclusão e da indigência em um 
mundo cuja capacidade produtiva já daria para proporcionar bem-
-estar a todos; dos liberais, que denunciaram os desmandos totalitários 
de um Socialismo real que se dizia construtor de um mundo justo e 
bom para todos; dos filósofos, que têm enxergado na ciência moder-
na mais uma nova tecnologia de dominação e de exploração do que 
uma forma de se libertar dos limites da natureza e que percebem nos 
meios de comunicação de massa e na indústria cultural muito mais 
um mecanismo de sujeição, de criação e de controle de mercados 
do que o mero entretenimento inconseqüente. Em uma palavra, que 
racionalidade seria esta?

A Modernidade costuma ser vista como uma etapa da História, 
caracterizando-se por um complexo de transformações: econômicas 
(industrialização, expansão dos mercados, Capitalismo e Socialis-
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mo); políticas (constituição das nações, do Estado constitucional, da 
democracia liberal, da cidadania, do surgimento da burguesia e do 
proletariado enquanto novos agentes políticos); culturais (emergência 
do indivíduo, do ideário do individualismo, do progresso, evolução e 
desenvolvimento, mudanças tecnológicas etc.); espaciais (fronteiras 
nacionais, urbanização, centralização e concentração). A Moderni-
dade é também vista como um projeto civilizatório cujos princípios 
norteadores são os conceitos de universalidade (extensiva a todos os 
seres humanos, para além de barreiras nacionais, étnicas ou culturais), 
individualidade (respeito à pessoa concreta em seu valor individual) 
e autonomia (a capacidade destes seres humanos individualizados 
pensarem e agirem por si mesmos, sem tutela religiosa ou ideológica 
(ROUANET, 1993).

Como bem salientou Cristóvam Buarque (1994), a Modernidade 
não se constitui apenas em aspectos técnicos, de invenções e dissemi-
nação de novas práticas tecnológicas, mas naquilo que ele chama de 
Modernidade Ética, cujos valores essenciais devem ser: democracia 
com soberania; integração social e internacional; qualidade e eficiência 
social, aí implicando a abolição do que ele chama de “apartação social”.

A Modernidade, entendida enquanto um projeto civilizatório, 
tem suas matrizes no Iluminismo e sua defesa da Razão. Segundo Gid-
dens (1991), o conceito de Modernidade refere-se ao estilo, costume 
de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do 
século XVII4 e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mun-
diais em sua influência. Chama-se de modernização o processo pelo 
qual as demais formações sociais do mundo foram adquirindo estes 
costumes, estilos de vida e organização social emergentes europeus, 
via conquistas ultramarinas e expansão capitalista. O padrão ideal 
do mundo moderno assim disseminado, bem o sabemos, é o de um 
mundo urbano, laico, racional,5 industrializado, capitalista, de massas, 
no qual os indivíduos são trabalhadores livres e, sem distinções de 
raça, sexo, credo ou cor, têm seus direitos civis, políticos e sociais 
reconhecidos e garantidos por um Estado constitucional e soberano 
sobre um território nacionalmente delimitado. Até que ponto é efeti-
vamente assim ou é bom que seja assim, é uma outra discussão que 
abordaremos adiante. Por enquanto, basta reter que este conjunto de 
fenômenos ganhou a dimensão e o status do arquétipo definidor da 
boa sociedade.6
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Este projeto civilizatório moderno está fazendo água por todas 
as juntas, analisou Rouanet. Caminhamos em direção à barbárie, acres-
centou Hobsbawm:7 ressurgimento da tortura, guerras no Terceiro 
Mundo, ocaso do Estado do Bem-Estar (ver capítulo sobre a Sociedade 
Generosa), racismo e xenofobia, crise ecológica, apologia insensata 
do interesse pessoal, hiperindividualismo e antiindividualismo, novas 
formas de totalitarismo. Milton Santos apontou a supressão da soli-
dariedade, na qual a democracia social é reduzida a uma democracia 
de mercado, amesquinhada pelo eleitoralismo.8 Rouanet resumiu o 
processo referindo-se a uma “razão enlouquecida”.

E o que fazer, uma vez percebida a irracionalidade dos nossos 
tempos? Devemos romper com a busca da racionalidade – afinal, os 
seres humanos são imperfeitos, portanto, a racionalidade seria não 
somente um mito inalcançável, mas sua construção se efetivaria em 
formas transversas e pervertidas – ou devemos reconstruí-la?

Hegel versus Nietszche

Estas questões sobre a racionalidade partem de dois paradig-
mas do pensamento filosófico moderno: de um lado, o pensamento 
ético hegeliano, que crê na razão, na sociedade racional como sendo 
o horizonte da história humana, isto é, que nos passa a convicção de 
que o homem e a sociedade trilham uma história que tem um destino 
(telos), a construção da sociedade racional; de outro, a rebeldia niet-
zschiana, que descrê e zomba desta racionalidade humana e social: 
Hegel versus Nietzsche. Tracemos uma brevíssima resenha de suas 
concepções e um paralelo entre os dois.

Hegel e Nietzsche são ambos alemães do século XIX (Hegel viveu 
no território então definido como Prússia, entre 1770 e 1831, e Nietzsche 
de 1844 a 1900). O primeiro foi contemporâneo das grandes revoluções 
que marcaram o surgimento da Modernidade: a Revolução Francesa 
de 1789 e a fundação do mundo burguês; a Revolução Americana e a 
Declaração dos Direitos do Homem (1776–1791). Conviveu ainda com 
o período da Restauração européia (1815–1830), que pregava a ordem 
acima da liberdade, com os eventos napoleônicos, que organizaram 
os estados germânicos, e com a reação bélica do prussiano Frederico 
Guilherme III contra Napoleão. Nietzsche foi contemporâneo da Guerra 
Civil Americana (1861–1865), da Guerra Franco-Prussiana (1870), da 
experiência da Comuna de Paris (1871), dos movimentos abolicionis-
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tas e da emancipação dos servos na Rússia (1861). Hegel viveu sob o 
reinado de Frederico Guilherme III e Nietzsche na época do chanceler 
Bismarck (1878–1890). Nietzsche foi um pensador que conviveu com 
o puritanismo da era vitoriana (período do reinado da rainha Vitória, 
na Inglaterra, de 1837 a 1901, que extravasou as fronteiras inglesas e 
definiu o que o próprio Hegel chamaria o Espírito do seu tempo). Em 
suma, estavam em pauta no período histórico em que ambos viveram 
as questões relativas à liberdade e à ordem, à possibilidade de cria-
ção e de persistência de uma sociedade na qual liberdade e ordem se 
conciliassem.

O pensamento hegeliano está desenvolvido ao longo das se-
guintes obras:

•	Escritos teológicos, de 1790 a 1800;
•	A fenomenologia do espírito, de 1806;
•	A ciência da lógica, de 1812 a 1816;
•	Enciclopédia das ciências filosóficas, de 1817;
•	A filosofia do direito; e
•	A filosofia da história, ambas em 1820.

Para Hegel, História e Filosofia estavam ligadas: a História não 
seria um apanhado de eventos aleatórios, mas teria um sentido, a rea-
lização do caminho em direção à liberdade, à Eticidade (Sittlichkeit), 
ou seja, em direção a uma sociedade ética, harmoniosa, que só seria 
conseguida através da concretização da sociedade política, do Estado 
constitucional. Estado, cidadania, liberdade seriam fenômenos da 
Razão (Vernunft); a Razão seria a força histórica a colocar a humani-
dade em marcha, reorganizando-a socialmente, fazendo-a ir além da 
comunidade familiar, completando e superando a fase da sociedade 
civil burguesa, na qual os homens se unem apenas em torno de seus 
interesses particulares e econômicos, para chegar ao Estado, visto 
por Hegel como a autêntica comunidade (Allgemeinheit), quando os 
indivíduos se percebem como parte de uma realidade mais universal. 
Divergindo de Kant, outro filósofo idealista alemão (1724–1804), para 
quem a razão humana era inata, um a priori, Hegel a vê como um movi-
mento dialético, como algo que se desenvolve, aprofunda-se e eleva-se.

Em sua Fenomenologia do espírito, este movimento da consciên-
cia até a Razão é apresentado através de figuras ou etapas: uma primei-
ra figura, definida como a do saber imediato ou certeza sensível, que 
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passa para uma segunda, a da percepção, e desta para uma terceira, a 
do discernimento ou razão analítica (Verstand). A quarta figura seria 
a da autoconsciência, após a qual se chega, então, à quinta, a Razão 
(Vernunft); dela Hegel concebe a sexta fase, a do desenvolvimento do 
espírito e daí a proximidade à Idéia Absoluta, que ele aproximava à 
noção de Deus. Busquemos entender apenas o movimento da primeira 
até a quinta figura, o atingir da Razão, e como isto tem a ver com a 
temática do Estado e da cidadania: na primeira figura, o saber imediato 
ou conhecimento sensível advém dos sentidos. Mas, atenção, ele não 
parte do que usualmente é visto como concreto, do contato com uma 
realidade empírica que, para Hegel, ao contrário, era uma abstração. 
Para Hegel, o concreto será o resultado do conhecimento sensível, 
é o conceito construído, ou seja, a realidade que nos cerca só faz 
sentido para nós porque construímos conceitos sobre ela (enquanto 
não a apreendemos em conceitos, ela continua a ser uma abstração); 
ultrapassada a fase da percepção, através da qual começamos a es-
capar do imediato e a duvidar de nossos sentidos, chegamos à razão 
analítica, que constrói os conceitos através dos quais organizamos o 
mundo e nossa compreensão dele. Mas a razão analítica é ainda uma 
razão menor, pode ser enganosa, pois está baseada no acúmulo de 
informações e na sua redução aos conceitos já construídos. A fase que 
se segue, da autoconsciência, que nossos jovens tanto prezam – quem 
sou eu? – e cuja busca os pequenos filósofos de nossos dias tanto 
exploram nos seus livros de esoterismo e auto-ajuda, é com muita 
perspicácia apresentada por Hegel como uma fase ainda insuficiente: 
nela cada um se define pela alteridade, ou seja, pela oposição ao outro. 
Hegel a exemplifica através da contradição dialética entre o senhor 
e o escravo: o senhor é aquele que não é escravo, é quem comanda, 
mas não tem a experiência humana do trabalho; o escravo é aquele 
que não é senhor, que vive sua condição humana dada pelo trabalho, 
mas sem liberdade. Assim, a liberdade e a condição humana para am-
bos, para o senhor e para o escravo, só se realizarão quando a luta e 
a contradição entre o senhor e o escravo se superarem na realidade 
da comunidade, do bem e do interesse comum, do Estado, da cidada-
nia. Quando o senhor e o escravo forem dialeticamente destruídos, 
superados, transformados em cidadãos, quando se atingir a Razão, a 
noção do “nós”. Dito de outra forma, a identidade que os jovens buscam 
parece só poder ser encontrada, de acordo com Hegel, na vivência do 
sentimento comunitário.
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Essa transformação histórica em direção à Razão, ao Estado, à 
cidadania é examinada por Hegel como um processo dialético. Inspi-
rado no estudo da filosofia grega pré-socrática, em Heráclito de Éfeso 
(540 – 480 a.C.), para quem tudo existia em constante mudança, em um 
processo dinâmico e contraditório de transmutação, Hegel examina a 
História como uma totalidade dinâmica, um contínuo movimento de 
superação ou suspensão dialética (aufheben), através do qual as trans-
formações se operam pela negação da realidade, pela preservação de 
algo essencial desta realidade e pela sua elevação ou passagem a um 
plano superior. Contudo, sendo Hegel um religioso, um cristão, esse 
Devir dialético termina idealmente no encontro com a Idéia Absoluta, 
com o plano divino (Hegel parece assim encerrar a dialética e cair no 
platonismo, na perfeição do não-movimento final, na contemplação 
das esferas celestes essenciais, na união com o divino.).

É importante compreender a filosofia hegeliana como uma defe-
sa da Ética, das instituições legais, do entendimento do Estado como 
a única forma de se atingir a liberdade: só é livre, em última análise, 
quem é cidadão, quem se move pelo interesse comum. O Estado é tex-
tualmente definido como a realização da liberdade, como a realização 
da idéia da Ética, como a organização racional da sociedade acima e 
após a superação das classes. O Estado evoluiria dialeticamente do 
despotismo ou tirania encontrados nas nações orientais, onde só 
um, aquele que comanda, é livre, para as formas democráticas e aris-
tocráticas do mundo greco-romano, onde, embora exista o domínio 
da lei, apenas uns poucos são livres. Da superação desta forma, che-
garíamos à síntese, à elevação até a forma da monarquia hereditária 
constitucional, segundo Hegel, o próprio mundo germânico, no qual 
todos são livres. O Estado ético hegeliano é concebido por ele como 
um fenômeno das classes médias, este segmento social percebido 
por Hegel como detentor da inteligência cultivada e da consciência 
jurídica de um povo.

Hegel, apesar do hermetismo e do estilo severo, pesado, de 
seus textos, pode ser visto como um filósofo otimista, para quem a 
dialética da história prenunciava um final feliz e harmonioso, a liber-
dade dentro da boa ordem do Estado constitucional (KONDER, 1991).

Passemos a Nietzsche.
O pensamento de Nietzsche se apresenta ao longo das seguintes 

obras:



100

•	Andarilho e sua sombra, de 1880;
•	Aurora, de 1881;
•	Gaia ciência, de 1882;
•	Assim falou Zaratustra, de 1884;
•	Para além do bem e do mal; Ecce homo, humano, demasiado 

humano, de 1886;
•	A genealogia da moral, de 1887;
•	Crepúsculo dos ídolos, de 1888.

Nietzsche atacou o próprio pensamento filosófico; para ele só 
valia a pena a filosofia que antecede Sócrates (470 – 399 a.C.), uma 
filosofia não-moral, que estava preocupada com a cosmogonia e a 
cosmologia, a origem do mundo, o princípio das coisas, da physis, do 
mundo físico. Tal era a filosofia das colônias gregas da Ásia Menor 
(Mileto, Éfeso, Samos, Abdera etc.). Esta filosofia pré-socrática, do 
século VIII ao século IV a.C., tratava do elemento básico que seria a 
origem das coisas – se água, ar, fogo, infinito etc. (Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes...); com Pitágoras, usava a matemática para descobrir a 
harmonia do cosmos, expressa nos intervalos numéricos através dos 
quais encontraríamos a identidade fundamental entre os seres; incor-
porava Empédocles, para quem o universo é um resultado do amor e 
ódio; chegava à escola atomista de Leucipo, que pensou a existência 
do vazio, do não-ser, onde se movem os átomos; englobava Heráclito, 
o inspirador da dialética hegeliana...

Com Sócrates e a partir dele, a filosofia se volta para a moral, 
analisa o bem, o belo, a boa sociedade, os governos, as virtudes dese-
jadas aos governantes, as relações entre os homens. Para Nietzsche ela 
então se degenera, deixa de valer a pena e ele passa a defini-la como 
tendo virado o “recenseamento de todas as razões que o homem se dá 
para obedecer”. A filosofia platônica e sua derivação, o Cristianismo, 
são vistas por Nietzsche como hostis à vida, pois pervertem os ins-
tintos; trata-se de uma moral construída pelos fracos, pelos escravos 
e vencidos, para tentar dominar os fortes. A moral, conclui Nietzsche, 
é o ódio ao humano.

Fracos que dominam os fortes? Quem são os fracos, quem são 
os fortes para Nietzsche?

Todos nós nascemos com o que Nietzsche chama de uma “von-
tade de potência”, com uma energia vital que tenderia a se expandir 
nos seus aspectos dionisíacos: o emotivo, o irracional, a alegria, a 
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dança, o riso. (Dionisos era o deus grego que simbolizava o carnaval, 
a dança, a orgia, correspondendo, na mitologia romana, a Baco.) A 
vontade de potência é esta força criadora, que afirma a vida, que 
conquista. Tem a ver com o que Nietzsche denomina de forças ativas. 
A vontade de potência (que podemos ver como próxima do que Freud 
viria a chamar de libido) nada tem a ver com dominação ou vontade 
de deter poder sobre as outras pessoas. Ao contrário, a partir da 
tragédia moderna (que provocou a cisão, a separação entre o lado 
dionisíaco, da exuberância, da desordem, da música, do poeta, e o 
lado apolíneo da clareza, da harmonia, da ordem, dantes unidos), a 
vontade de potência foi subjugada pela vontade de poder, pelo gosto 
pelo domínio, pelo triunfo das forças reativas que, inspiradas pelo 
ressentimento, trazem a vontade de negar, negam a vida e colocam 
em seu lugar o niilismo, o nada, a negação. Assim, os fortes, aqueles 
que têm em si as forças ativas da vontade de potência, dos valores da 
vida, acabam submetidos a uma moral criada pelos fracos, inspirados 
pelas forças reativas, secundárias, de adaptação e de regulação.

Deleuze (19--), filósofo francês contemporâneo, seguidor e 
“explicador” de Nietzsche, chama nossa atenção para as três figuras 
alegóricas do pensamento nietzschiano: o camelo, o leão, a criança. 
Submetidos aos fardos morais, à cultura niilista e trágica, somos como 
o camelo no deserto, carregando submissos nossos fardos; o camelo, 
porém, pode sacudir sua canga e sua carga e transformar-se em um 
leão, libertando a sua vontade de potência; o leão, forte, transforma-se 
na criança, livre, ser ainda intocado ou não degenerado pela moral. 
Mas a criança cresce, adquire valores morais, vira camelo... e o ciclo 
trágico parece se fechar no eterno retorno...

Inspirado em tais pensamentos (que parecem ter muito da 
rebeldia e da afirmação adolescente e terem sido uma reação aos 
códigos puritanos da era vitoriana na qual viveu), Nietzsche critica 
o conhecimento que mata o agir, critica o Estado, que, embora tido 
como alvo supremo da humanidade (alusão a Hegel), é na verdade 
estúpido e “o mais frio de todos os monstros frios”. Comedimento e 
temperança, louvados por Aristóteles na Antiguidade, Nietzsche pre-
fere defini-los como mediocridade. O Socialismo, que para muitos de 
seus contemporâneos seria a melhor alternativa, é desprezado como 
“o irmão mais jovem do decrépito despotismo”.
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Nietzsche critica a religião – “conjuro-vos, meus irmãos, per-
maneçam fiéis à terra, não acreditem naqueles que vos falam de es-
peranças supraterrestres: são envenenadores, maldizentes da vida, 
intoxicadores de quem a terra está cansada.” Tampouco, porém, as 
outras formas de conhecimento são poupadas: a filosofia e a ciência 
mataram Deus e por isso aviltaram o ser humano, pois este se avilta 
quando, “já não tendo necessidade de instância superior, proíbe a si 
próprio o que lhes proibiam”. Este assassino de Deus, que desencan-
tou o mundo, é para Nietzsche o mais ignóbil dos homens. E a cultura 
moderna que disso resultou é percebida como não tendo mais nada 
de vivo.

Em face de tudo isso, não há sentido, nós é que inventamos 
as finalidades: o animal homem não teve até agora nenhum sentido, 
escreveu Nietzsche em O crepúsculo dos ídolos. O ilógico, geralmente 
menosprezado por causa do valor emprestado à racionalidade, é visto 
por Nietzsche em Humano, demasiado humano, como necessário e 
fonte do muito que nasce de bom.

Hegel é lembrado pelo grande público como o ideólogo do 
Estado forte prussiano; ironicamente, também Nietzsche acabou 
apontado como um inspirador de um Estado forte, do nazismo, por 
causa da sua menção, em Ecce homo, aos traços aristocráticos do or-
gulho e do gosto pelo risco por parte da personalidade hipotética de 
um super-homem que não se preocupa em ter as virtudes cristãs da 
compaixão, da piedade e da humildade. Durante algum tempo posto 
de lado também por conta da loucura em que caiu ao final da sua vida, 
Nietzsche foi resgatado do limbo filosófico nos anos 1980, quando sua 
mordacidade e sua iconoclastia foram redescobertas e revalorizadas 
por uma juventude que passava igualmente a descrer de tudo que 
caracteriza a Modernidade.

Assim, as duas perspectivas filosóficas, a de Hegel e a de Nietzs-
che, podem ser vistas como duas expressões diferentes e antagônicas, 
a respeito do Estado, da liberdade, dos sentidos do mundo moderno. 
Ambas, porém, oferecem reflexões críticas sobre a (ir)racionalidade 
destes tempos: usando as categorias e o referencial hegeliano, po-
demos dizer que este Estado legal, resultado da Razão, onde todos 
serão livres porque serão cidadãos, esta comunidade política ética, 
é mais um parâmetro, um ideal, que contrasta com a realidade que 
temos: é ainda muito de uma busca, é algo que está por ser construído 
na dialética da história. O Estado, a liberdade, a cidadania e a racio-
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nalidade que agora temos seriam contrafacções, farsas, antíteses a 
serem superadas para a construção da liberdade, da cidadania e da 
racionalidade reais. A Modernidade estaria ainda por ser alcançada. 
Ela seria um projeto incompleto.

O pensamento de Nietzsche, ao contrário, em lugar de estimu-
lar a crítica diante de um mundo ainda insuficientemente moderno 
mas que precisaria completar-se, recusa esta Modernidade e tudo 
que nela está contido – ciência, filosofia, Estado, socialismo, ressen-
timento, niilismo, capitalismo... A filosofia nietzschiana vai ser então 
a matriz inspiradora daqueles que hoje vêem chegados os tempos 
pós-modernos, em que não há ética nem sentido, em que se vive o 
momento e se dá vazão às forças dionisíacas. Se alguns sentem mal-
-estar com estes tempos pós-modernos e tentam ressuscitar Deus e 
reencantar o mundo, muitos outros dão alegremente por encerrado 
o breve interregno cristão e suas virtudes moralizadoras.

Os significados da Pós-Modernidade: o avesso da utopia

É oportuno salientar o quanto o tema da Pós-Modernidade 
nos causa, a nós brasileiros, latino-americanos e definidos como 
“terceiro-mundistas”, certa perplexidade: acostumamo-nos a nos 
ver como uma sociedade pré ou não-moderna e que aspira a ser mo-
derna – não apenas no desenvolvimento das forças produtivas, mas, 
principalmente, no que mais nos falta, na construção das instituições 
modernas da democracia, da cidadania, da eqüidade social, do Estado 
democrático, do Judiciário justo, da liberdade, da dignidade. E, então, 
enquanto ainda anelamos e nos esforçamos por conseguir construir 
tudo isso, elegendo o Primeiro Mundo como arquétipo, vêm os euro-
peus a dizer que a Modernidade acabou, que eles já estão no limiar 
da Pós-Modernidade. O que isso significa: nosso modelo moderno 
extinguiu-se? O sonho acabou? Voltamos à barbárie pré-moderna, 
sem direitos e sem instituições racionais, como aludiu o historiador 
Hobsbawm? Ou somos também atores da construção de um mundo 
novo, que já amanheceu? E será ele melhor?

Por outro lado, alguns cientistas sociais e filósofos europeus 
adeptos da Pós-Modernidade nos celebram, a nós, sociedade brasileira, 
como um exemplo pós-moderno que os inspiraria. Para franceses como 
Maffesoli (1984) e Rosset (1989), seríamos exemplos embrionários de 
algo pós-moderno, manifesto em uma certa anarquia, no encantamento 
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religioso e dionisíaco do mundo, na aceitação do absurdo, no entusias-
mo e na alegria de viver. Rosset descreveu o sentimento dominante 
brasileiro como “uma excepcional animação e alegria de viver, junto 
a um sentido agudo do desastre e da catástrofe iminente” (1989, p.7), 
aspectos que nossa incipiente política turística se esforça em vender 
como uma nova mercadoria a nos inserir na economia globalizada. 
Por esta ótica celebrativa, teríamos passado do pré ao pós-moderno, 
sem termos na realidade experimentado viver a vida de acordo com 
os valores e a institucionalidade modernos.

Se ser moderno é ter futuro, projetar-se para o futuro, acreditar 
que nos movemos em direção a algo melhor, ser pré ou pós-moderno 
poderia ser entendido como o oposto, a contingência do presente, a 
ausência de futuro, o nosso abandono a um único sentido de sobre-
vivência e de convivência resignada no estado da natureza, violento, 
sem regras, sem direitos. Será isso? Cristóvam Buarque definiu ser 
moderno como “estar próximo do futuro desejado”. Mas, que futuro 
desejamos?

Não crer em utopias, uma descrença característica do aludido 
pensamento pós-moderno, vem sendo interpretado de duas formas 
contrapostas: como algo positivo, sinal do alcance da maturidade, da 
descrença amadurecida em relação à realidade totalitária embutida 
nas promessas utópicas; ou como algo negativo, como uma grande 
perda, um sinal de derrota e de fraqueza, quando abrimos mão do 
projeto de construção de uma sociedade melhor e da nossa crença 
de que o ser humano possa ser bom, quando aliviado das más estru-
tur as que o subjugam.

Pós-Modernidade: uma cronologia dos debates

Os debates sobre a Pós-Modernidade já têm uma tradição, uma 
trajetória no tempo: se tomarmos a data da publicação de Condição 
Pós-moderna (1979), de Jean-François Lyotard (1979), como marco 
inicial, este seria um debate já de quase 25 anos; se incorporarmos ao 
debate os trabalhos da Escola de Frankfurt sobre os descaminhos da 
Modernidade e do seu modelo iluminista (Adorno e Horkheimer, 1947), 
deveremos retroceder ao período final da Segunda Guerra Mundial.9

A temática da Pós-Modernidade, enquanto teoria social, se 
desenvolveu nos anos 1980, na Europa e nos Estados Unidos, de dife-
rentes maneiras e em diferentes registros: a partir de novas reflexões 
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sobre as características e significados da Modernidade e seu ponto 
de mutação para a Pós-Modernidade (BERMAN, 1986); a partir das 
análises sobre o período do pós-socialismo e a crítica à Modernida-
de (TOURAINE, 1994 e 1988); com a celebração teórica do presente, 
da pós-história, da banalidade, da clandestinidade da existência, da 
desordem e do caos (MAFFESOLI, 1984; BALANDIER, 1989, ZYLBER-
BERG, 1986); pelo lamento da interrupção do projeto moderno ilumi-
nista (HABERMAS, 1990). O uso constante do prefixo “pós” sugere 
um vislumbrar de novas realidades já não mais possíveis de serem 
definidas pelos conceitos que ainda temos, ou seja, apontaria para 
um envelhecimento e uma inadequação do olhar teórico consagrado.

No campo marxista, a temática da Pós-Modernidade ocupou os 
pensamentos de Frederic Jameson, em 1984; de Agnes Heller e Ferenc 
Fehér, em 1988; de David Harvey, em 1989, todos estes aceitando o 
conceito. Ocupou também, de forma crítica, as reflexões do marxista 
A. T. Callinicos, 1989 (Against postmodernism), que então recusou o 
termo e definiu seus colegas pós-modernos como “Pós-Marxistas” 
(HARVEY, 1990).

Também são variantes do campo de reflexão sobre a Pós-Moder-
nidade a polêmica sobre o fim da História, os debates sobre o colapso 
da modernização capitalista, sobre o fracasso do comunismo e o futuro 
do socialismo, sobre os sinais de uma nova barbárie, já iniciada no 
curto século XX, debates que estimularam novas reflexões no campo 
das esquerdas: além dos debates sobre o mundo depois da queda do 
muro de Berlim, acima já referidos, as reflexões críticas de Perry An-
derson, em 1992, sobre o aludido fim da História (ANDERSON, 1992).

Devemos também levar em conta que as datas míticas de virada 
de século e de milênio criam a atmosfera propícia ao balanço de uma 
era, agregando-se a isto, de um lado, o desejo da chegada de épocas 
melhores, e, de outro, a visão catastrófica e o medo das calamidades 
características de fases terminais ou de passagem.

No Brasil, Teixeira Coelho, 1986, R.Cardoso de Oliveira, Nicolau 
Sevcenko, J. Ferreira dos Santos, em 1987, H. B. Hollanda (org.), em 
1991, buscaram nos introduzir no debate sobre Pós-Modernismo e 
Pós-Modernidade (COELHO, 1986; HOLLANDA, H.,1991; CARDOSO, 
1988). Cristóvam Buarque, em 1990 e em 1991, criticava a desordem 
do progresso e o colapso da Modernidade brasileira, assim questio-
nando os padrões de desenvolvimento que nos têm guiado até aqui. 
Rouanet, em 1987 e em 1993, tomava a defesa da necessidade da reto-
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mada da Razão iluminista moderna contra a razão louca do discurso 
pós-moderno irracionalista e o mal-estar na Modernidade. Podemos 
ainda considerar no campo deste debate as críticas de Ciro Flamarion 
Cardoso (1988) à Nova História, ao irracionalismo, à falência dos sis-
temas éticos tradicionais, bem como sua defesa daquilo que o autor 
considera “a forma mais eficaz de racionalismo, qual seja, o Marxismo”.

Na Sociologia de língua portuguesa, Boaventura Santos (1997) 
destaca-se na análise sobre o esgotamento do paradigma sociocul-
tural da Modernidade, fazendo eco à análise de Touraine sobre uma 
Modernidade em crise.

Feitas as menções acima, sobre autores e cronologia de textos 
a respeito da Pós-Modernidade, acreditamos ter apontado suficien-
temente a sua presença e centralidade nos debates contemporâneos 
de diferentes clivagens. Mas, qual o seu conteúdo, o que é debatido, 
como definir Pós-Modernidade, por que uns são contra, outros são 
a favor? E qual o sentido desta discussão entre nós, brasileiros, se 
partirmos da premissa de que somos uma sociedade não-moderna? 
Basta nos referirmos aos ensaios de História da sociologia lenta, de José 
de Souza Martins (1994), para nos lembrarmos que não somos ainda 
uma sociedade moderna porque não somos, ainda, uma sociedade 
de cidadãos; que o que passa por democracia são as disputas entre 
oligarquias políticas que submetem ao seu serviço e ao seu controle as 
instituições da moderna dominação política, isto é, todo o aparelho de 
Estado. No dizer de Martins, temos no Brasil de hoje uma “dominação 
política patrimonial com um revestimento moderno e uma fachada 
burocrático-racional-legal”.10 Se, então, ainda aspiramos a conseguir 
ser modernos, iluministas, alcançar a maioridade,11 qual o sentido de 
discutirmos Pós-Modernidade? Ou será a Modernidade, a sociedade 
moderna apenas uma ilusão, resumindo-se a avanços tecnológicos 
que escondem uma natureza humana imutável, que a pátina do tempo 
não faz evoluir? Neste sentido, parafraseando Bruno Latour, nem nós, 
nem o dito Primeiro Mundo, jamais fomos modernos (LATOUR, 1994).

Os significados da Pós-Modernidade: a origem do termo

O crítico de arte James Gardner (1996) situa a origem do ter-
mo Pós-Modernismo em 1934, entre poetas espanhóis, e em 1947, 
usado por Arnold Toynbee. Acrescenta que, ao final dos anos 1950, 
diferentes críticos literários o utilizaram. Assim, em linhas gerais, 
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Pós-Modernismo designava uma arte que sucedia ao Modernismo e 
que geralmente o atacava (GARDNER, 1996, p. 87). O Pós-Modernismo, 
acrescenta Gardner, é uma atitude, uma atitude de uma civilização 
cansada de si mesma e cansada, sobretudo, das problematizações 
modernas. No campo das artes, teríamos com o Pós-Modernismo 
um prazer anestesiado, descomplicado. Enquanto a arte moderna 
expressaria o mundo moderno da Revolução Industrial, da poluição, 
do capital líquido, das disputas trabalhistas, das ferrovias, dos aviões, 
da eletricidade, do Estado nacional, do operário revolucionário, das 
metrópoles, da família nuclear, das classes médias, das comunicações 
de massa, das democracias burguesas e dos regimes totalitários, o 
Pós-Modernismo aspiraria a ser a expressão de uma nova era, com 
outras características, bem como faria um revival e um pastiche do 
passado não-moderno (presente, por exemplo, na arquitetura de sho-
ppings e centros de negócios, onde se tenta recriar a praça e o espaço 
de estar e de encontro de uma vida comunitária perdida, ou nas ruelas 
de aldeias de faz-de-conta das disneylândias).

Jair Ferreira dos Santos (1987) chamou a nossa atenção para 
estes aspectos, quando definiu Pós-Modernismo como sendo o nome 
aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas socie-
dades avançadas desde 1950, quando “por convenção” se encerra o 
Modernismo. A arte pop dos anos 1960, a crítica da cultura ocidental, 
o cotidiano da nossa tecnociência seriam fenômenos culturais pós-
-modernos, que o autor não sabia dizer se significariam decadência 
ou renascimento cultural. De toda forma, a cultura Pós-Moderna (não 
me refiro apenas a manifestações artísticas, mas também ao modo 
de vida, às formas cotidianas e triviais de viver, pensar, agir e sentir) 
se caracteriza pela informática, pela saturação informacional que nos 
deixa indiferentes, pelo hedonismo, narcisismo, neo-individualismo 
sem ideais, pela identidade móvel (as personas, segundo Maffesoli), 
pelo niilismo, pela ausência de valores, pela hegemonia do micro, pe-
las minorias, por um cotidiano vivido em nichos, pelas participações 
brandas, metas a curto prazo, realidade virtual e cultura do simulacro. 
Uma coisa é certa, resume Ferreira dos Santos: “o Pós-Moderno é coisa 
típica das sociedades industriais baseadas na informação – EUA, Japão 
e centros europeus. E é eclético, sobretudo.”

Em 1979, Lyotard examinou a incidência das transformações 
tecnológicas sobre o saber, na pesquisa e na transmissão de conhe-
cimentos. O autor diagnosticava, naquilo que chamou de “condição 
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Pós-Moderna”, que os pólos modernos de atração e de foco de análise 
– Estados-nações, partidos, profissões, instituições históricas e tradi-
ções – teriam perdido sua atração. “Cada um é reenviado a si mesmo”. 
Teria havido uma decomposição das grandes narrativas (marxismo, 
freudismo etc.) e as coletividades se estariam tornando uma massa 
composta de átomos individuais. As sociedades teriam entrado em 
uma idade pós-industrial e suas culturas na idade dita Pós-Moderna.

Jameson (1996, p. 32) decompõe o pós-moderno nos seguintes 
elementos: uma nova falta de profundidade (imagem, pastiche e simu-
lacro); o enfraquecimento da historicidade; novas intensidades emo-
cionais (o esmaecimeno do afeto); novas tecnologias (chips, internet e 
robôs) e um novo sistema econômico mundial (nova fase capitalista, 
reestruturação capitalista, o capitalismo multinacional, apoteose do 
sistema, que substitui a fase monopolista ou imperialista) (1996, p. 
87). Como se depreende, Jameson entende o Pós-Moderno não ape-
nas como novas expressões culturais, mas também como uma nova 
fase da sociedade, tendo, portanto, aspectos imateriais (emocionais) 
e materiais.

Heller e Fehér definiram a Pós-Modernidade como uma nova 
perspectiva, um “ver o mundo como uma pluralidade de espaços e 
temporalidades heterogêneos; a condição Pós-Moderna aceita esta 
pluralidade de culturas e discursos” (o que poderia ser lido como 
algo muito auspicioso, o alcance do patamar de tolerância madura, 
tolerância que Bobbio apontou como o apanágio democrático essen-
cial). A Pós-Modernidade seria, para Heller e Fehér, uma nova teoria 
social, nascida em 1968, criada por uma geração desiludida com a sua 
própria percepção anterior do mundo (1988, p. 138). Seria também 
um movimento cultural não rebelde, com uma mensagem simples: 
funciona (“anything goes”). Algo que não seria nem apolítico, nem 
antipolítico, mas que não se preocupa com a política. Outro traço 
sintomático desta nova perspectiva seria a ausência da moda: em 
lugar da estandardização, da ditadura da moda, temos a pluralização 
de gostos e práticas, prazeres e necessidades, em diferentes nichos, 
para diferentes tribos. A mídia deixa, assim, de ser a grande mani-
puladora para ser o catálogo de gostos altamente individualizados. 
Em uma palavra, o pós-moderno é a pluralidade, e isso é muito bom.

O marxista Callinicos viu o Pós-Modernismo como representan-
do a convergência de três tendências culturais distintas, a saber: a) 
mudanças já acima apontadas na esfera das artes (pintura, arquitetura, 
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música, literatura, teatro etc.); b) uma corrente na filosofia dos anos 
1970, que ficou conhecida como pós-estruturalismo (Deleuze, Derrida e 
Foucault), salientando o caráter plural, fragmentário e heterogêneo da 
realidade e reduzindo o sujeito a um invólucro incoerente de desejos e 
impulsos transindividuais; e c) mudanças no mundo social (apontadas 
por Daniel Bell e Alain Touraine), transição de uma economia baseada 
na produção de massa para outra na qual a pesquisa sistemática é o 
motor do crescimento. Houve ainda, segundo Callinicos, a fusão do 
Pós-Modernismo com o pós-marxismo, quando marxistas como La-
clau e Mouffe teriam, segundo o autor, proposto o abandono da visão 
marxista clássica da luta de classes.

Callinicos (1989, p. 5) dedicou todo um livro a rejeitar tal propo-
sição. Tudo que foi escrito a respeito do Pós-Modernismo, escreveu ele, 
tem pouco calibre intelectual, é quase sempre superficial, ignorante e 
muitas vezes incoerente. Neste sentido, Pós-Modernismo seria melhor 
visto como um sintoma.

Sintoma do quê? Ainda segundo Callinicos, da disposição da 
intelligentsia em rejeitar a revolução socialista, seja como factível, seja 
como desejável; da rejeição ao Iluminismo; sintoma de obscurantismo, 
de uma consciência milenarista e catastrófica, com uma visão apoca-
líptica da civilização ocidental. Em uma palavra, o pós-moderno é a 
fragmentação, o imediatismo, e isso é muito ruim.

Como se pode perceber, a Pós-Modernidade ora é subenten-
dida como manifestação cultural (estilos artísticos, formas de vida), 
ora como nova etapa histórica de uma sociedade que teria sofrido 
alterações essenciais, ora como uma nova escola sociológica, que 
pretende ganhar foros de pioneirismo teorizando sobre a “condição 
Pós-Moderna”, assim açambarcando neste conceito tanto as manifes-
tações culturais quanto a nova sociedade empírica.

Os significados da Pós-Modernidade:  
alívio ou mistificação?

A Pós-Modernidade, segundo Callinicos, diria então respeito a 
uma sociedade que rejeita o pressuposto racionalista da sociedade 
moderna, que teria realizado, ou buscado realizar, os ideais ilumi-
nistas. (Em lugar de Kant e Hegel, do devir histórico construtor da 
racionalidade, a Pós-Modernidade estaria fundamentada em Nietzsche 
e na sua elegia à exuberância dionisíaca, a uma energia vital que se 
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expande no emotivo, no irracional, na alegria, na dança, no riso, no 
aqui e agora. Nietzsche, com efeito, ilustraria bem este comportamento 
pós-moderno da razão enlouquecida e soturna, nostálgica da alegria 
e do descompromisso. Se a Modernidade é o sentido do futuro, a Pós-
-Modernidade é o presente, o aqui e agora.

Assim, Callinicos reduz o Pós-Modernismo a um sintoma a 
respeito de uma forma de refletir e de expressar-se sobre o nosso 
momento. Não significaria mudanças substanciais e factuais da nossa 
realidade, mas sim a construção de um novo olhar sobre ela. Assim, 
não haveria Pós-Modernidade, nem o advento de uma sociedade dife-
rente, mas um pensamento e um olhar sobre ela. E este pensamento 
seria um sintoma de decadência.

Um olhar que Bourdieu12 também definiu como estúpido, de 
conservadores que estariam sendo pagos para serem estúpidos, que 
preferem falar em globalização e não em imperialismo, de imposição 
das regras americanas ao resto do mundo. Para Bourdieu, o que há 
de realidade e de tendência na sociedade contemporânea é a televisão 
como um instrumento antidemocrático, a tendência ao capitalismo 
ilimitado, a lógica do lucro sem limites, tudo isso podendo gerar como 
resposta política o terrorismo.13 Bourdieu parece concordar com o 
pessimismo de Hobsbawm sobre a nova barbárie que se avizinha e na 
qual recrudescerão o alargamento da distância entre ricos e pobres; 
o recrudescimento do racismo e da xenofobia e a crise ecológica. 
Essa barbárie, escreveu Hobsbawm, significaria o desmantelamento 
incessante das defesas que o Iluminismo havia erguido. Significa nos 
acostumarmos ao desumano e a tolerar o intolerável. Ou, como defi-
niram Heller e Fehér, a arte de ficarmos satisfeitos em uma sociedade 
insatisfeita.

Como se pode depreender, há aqui uma argumentação moral, em 
um debate ideologicamente recortado. O debate sobre a Pós-Moderni-
dade ou Pós-Modernismo é mesmo um campo minado, segundo David 
Harvey. Com efeito, algumas esquerdas o denunciam, como Bourdieu e 
Callinicos, outras o incorporam. Para Boaventura Santos, há dois Pós-
-Modernismos: a) um Pós-Modernismo reconfortante ou de celebração 
e b) um Pós-Modernismo inquietante ou de oposição. O primeiro tipo, 
celebrativo, nos faz lembrar dos ensaios de Fukuyama sobre o fim da 
história, dado o triunfo capitalista, e dos ensaios de A. Toffler (1980, 
1990) sobre a sociedade informacional, de mosaicos, que nos teria 
livrado do embotamento da sociedade de massas. No segundo tipo 
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estariam aqueles que Callinicos chamou de pós-marxistas, no qual 
Boaventura se situa. Harvey, um destes pós-marxistas, viu aspectos 
positivos na condição Pós-Moderna, tais como a desconfiança intensa 
com todos os discursos totalizantes, a redescoberta do pragmatismo 
na filosofia, a ênfase na descontinuidade e na diferença, a rejeição às 
metanarrativas. Seria o despertar do pesadelo da Modernidade, com 
sua razão manipulativa e com o fetiche da totalidade. (Os marxistas, 
ao contrário, preferem chamar a isto a necessidade de se fazer a 
grande síntese.)

Habermas14 havia colocado a Modernidade como um projeto, 
vindo do século XVIII até nós em busca da emancipação humana e do 
enriquecimento da vida cotidiana. Neste projeto, o domínio científico 
havia prometido nos liberar da escassez e das calamidades naturais; o 
desenvolvimento de formas racionais de organização social prometia 
nos livrar das irracionalidades dos mitos, das superstições e do uso 
arbitrário do poder, bem como do lado negro da face oculta da natu-
reza humana. Mas o projeto iluminista, como o mostraram Adorno e 
Horkheimer, transformou o apelo por emancipação em um sistema de 
nova opressão universal. O Modernismo implicou um fascínio com a 
técnica, com a velocidade, com a máquina e com o sistema fabril. Foi 
também uma reação urbana às novas condições de produção e de 
consumo. Já o pós-moderno, segundo Harvey, seria resultante de uma 
transformação cultural lenta, emergente nas sociedades ocidentais, 
que pode ser discutida quanto à sua natureza e profundidade, mas 
que aí está. Não seria um paradigma, mas uma realidade para Harvey.

Para Giddens, o que se vem chamando de Pós-Modernismo são 
reflexões estéticas sobre a natureza da Modernidade, ora exacerbada. 
Não há Pós-Modernidade, mas a exacerbação da Modernidade e o 
exaspero de todos nós com ela. Giddens definiu a Modernidade por 
um dinamismo que separa tempo do espaço, daí esvaziando o tempo. 
Na Modernidade, há processos de desencaixe e de deslocamentos, e a 
apropriação reflexiva do conhecimento. O dinheiro e os sistemas-pe-
ritos através dos quais nos submetemos aos experts são mecanismos 
de desencaixe. Esta Modernidade tem suas dimensões institucionais: 
vigilância, capitalismo, industrialismo e poder militar. A globalização 
que vivemos significa apenas a intensificação das relações sociais em 
escala mundial, não a superação destes mecanismos de desencaixe 
e de abstrações.
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Há ou não mudanças factuais que nos distingam da Moderni-
dade? Haverá apenas o olhar reflexivo sobre a Modernidade, ou há 
novas experiências fundamentais? Os pós-modernos celebrativos, 
para usar a expressão de Boaventura Santos, insistem na importância 
das mudanças factuais (globalização econômico-financeira, sociedade 
informacional globalizada etc); os pós-marxistas também analisam 
mudanças culturais significantes: Frederic Jameson (1996, p.16-22), 
por exemplo, identifica uma nova lógica cultural no capitalismo tardio, 
fase que ele define como reflexo e aspecto de uma nova modificação 
no seu sistema. Não é a cultura de uma ordem social totalmente nova, 
mas a expressão de uma nova etapa capitalista que se caracteriza por 
empresas transnacionais, nova divisão internacional do trabalho, nova 
dinâmica vertiginosa de transações bancárias internacionais e das 
bolsas de valores, novas formas de inter-relacionamento das mídias, 
fuga da produção para áreas do Terceiro Mundo, computadores e au-
tomação, emergência dos yuppies. Esta nova fase capitalista tem uma 
cultura que integra a produção estética à produção das mercadorias, 
com hegemonia norte-americana. Os marxistas negam tudo isso como 
uma falácia mistificadora e reacionária.

Segundo Kujawski (1988), a substância característica da Mo-
dernidade é a do enriquecimento vital e da superabundância de pos-
sibilidades de vida. Seria o ponto de apogeu de um ciclo civilizatório. 
Lembra-nos e cita-nos Ortega e Gasset, para quem a Modernidade se 
referia à fase de maturidade de cada povo e civilização (a Grécia do 
século VI a.C. e a Roma do século II a.C. foram, neste sentido, períodos 
modernos). Portanto, este “continente desconhecido” que seria a Pós-
-Modernidade pode ser entendido como a representação do ponto de 
inflexão para outro ciclo, já não mais marcado pela defesa da vida e 
pela crença na superação, na ascese.

Para Boaventura Santos, o pós-moderno é o esgotamento de um 
paradigma, o paradigma da Modernidade, que antecedeu o capitalismo 
e que se extingue antes dele. Este paradigma moderno já esgotado 
estava constituído por dois pilares ora demolidos: o da regulação 
(Estado, mercado e comunidade) e o da emancipação. Boaventura 
Santos vê uma correspondência entre o paradigma moderno e as três 
fases do capitalismo: o capitalismo liberal, o capitalismo organizado, 
e o atual capitalismo desorganizado.

No primeiro período, assomavam as contradições da Moderni-
dade: as contradições e dicotomias entre solidariedade/identidade; 
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justiça/autonomia; igualdade/liberdade. Segundo o autor, o sonho 
acalentado de uma possível harmonia entre Estado, mercado e comu-
nidade entrou em colapso ainda nesta primeira fase; a própria noção 
de comunidade se atrofiou, reduzindo-se à idéia de sociedade civil 
(agregação competitiva de interesses particulares) e à idéia do indiví-
duo (formalmente livre e igual). No segundo período, do capitalismo 
organizado, expandiu-se o princípio do mercado; concentração e cen-
tralização capitalista. A comunidade passou a significar as práticas de 
classe e a emergência de uma cultura de massas. No terceiro período, 
que começa nos anos 1960, o mercado colonizou o Estado e a comu-
nidade, com o conseqüente enfraquecimento das práticas de classe, 
da retração do Estado e das políticas sociais, desregulação global. A 
Ética se fragmentou em microéticas e teria havido a transformação 
das energias emancipatórias em energias regulatórias.

O que parece estar subjacente à análise de Boaventura Santos 
é o que ele próprio conceitua como “inadequação das análises socio-
lógicas e suas nebulosidades”, quando usamos, principalmente, uma 
teoria sociológica derivada dos países centros-do-mundo.

Para dar conta destas dificuldades, o autor faz uma revisão do 
marxismo, em função das modificações factuais atualmente experi-
mentadas: solidez e radicalidade capitalista, ascensão dos conserva-
dores, descaracterização dos partidos socialistas, transnacionalização 
da economia, consagração da lógica neoliberal. O marxismo precisa 
e vem sendo debatido em cinco aspectos, segundo o autor: a) nos 
processos de regulação social das sociedades capitalistas avançadas; 
b) nos processos de formação e de estruturação das classes nas socie-
dades capitalistas; c) no primado ou não da economia na explicação 
da transformação social; d) na natureza das transformações culturais 
do capitalismo; e) na avaliação do desempenho político de partidos 
socialistas e comunistas e do movimento operário. (Não fica claro até 
que ponto tantas atualizações farão o marxismo ainda ser marxismo.)

Resumindo o exposto até agora, destacamos que a Pós-Moder-
nidade pode ser percebida como uma soma de diferentes aspectos: 
um discurso crítico-moral, a exacerbação do capitalismo, uma nova 
realidade empírica.
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Pós-Modernidade como um discurso moral

A Pós-Modernidade é um discurso moral da intelligentsia aca-
dêmica sobre a Modernidade, no qual estão presentes ora o desejo 
milenarista de nos apercebermos em um ponto de mutação para algo 
melhor, ora o horror a neobarbáries que se prenunciam. Esta pletora 
de discursos assume diferentes formas:

•	discurso que nos pretende fazer crer na superação marxis-
ta e no abandono da utopia, e, portanto, tido como mistifi-
catório pelo marxismo ortodoxo;

•	discurso que pretende atualizar o marxismo, recriando-o 
como instrumental para examinar novas realidades fac-
tuais;

•	discurso emancipatório, mas não-marxista, que suspeita 
das teorias unidimensionais que rejeitam a complexidade 
do real e que, portanto, só falam de um homem mutilado 
e que só fazem sentido para homens mutilados (MORIN, 
1986).

Como se pode depreender, o debate sobre a Pós-Modernidade 
traz embutido em si o debate sobre o marxismo, sua atualidade ou 
não, a adequação ou não de insistir na sua síntese.

Pós-Modernidade como a exacerbação do capitalismo

A Pós-Modernidade é um conjunto de alterações de grau e não 
de substância, que vem apontando para a intensificação da pobreza e 
da riqueza, por exemplo, por meio da exacerbação de um capitalismo 
livre de qualquer limite moral, em sua nova fase imperialista. Como 
resposta a esta exacerbação, propõe-se o remédio moderno levado 
às suas últimas conseqüências: a democracia radical.

Pós-Modernidade como uma nova realidade empírica

A Pós-Modernidade é um conjunto de mudanças qualitativas 
factuais, que não mais poderiam ser examinadas pelas lentes teóricas 
do século XIX: globalização multicêntrica (da economia e finanças, das 
ONGs, das comunicações, dos riscos ecológicos, da cidadania planetá-
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ria), que aponta para a heterogeneidade e não para a homogeneidade. 
Há novidades qualitativas que o mundo ainda não conhecera – novas 
tecnologias de comunicação horizontal, novos ideários (ideário femi-
nista e ideário ecologista). Quando e como, dialeticamente, a mudança 
qualitativa se torna também quantitativa, não o sabemos.

A Sociologia é a ciência da Modernidade, que não apenas se 
funda na Modernidade, mas a toma como objeto e como paradigma. 
A Pós-Modernidade a assusta, pois ataca suas vísceras, desnudando-
-lhe uma possível obsolescência conceitual, ou fazendo desaparecer 
sua temática. A Sociologia vem esboçando duas respostas a isto: uma 
delas é a recusa do tema. Assim, se a Pós-Modernidade não existe e/
ou é uma mistificação, cabe apenas denunciar os aspectos mistifica-
tórios, insistir na defesa dos ideais modernos e continuar buscando 
previsibilidades a partir do uso do mesmo arcabouço conceitual. O 
outro caminho é o de afastar-se do campo científico e fazer da Socio-
logia uma estética, uma arte, como o pretende Maffesoli. Mas, se a 
Pós-Modernidade existe, ou se é uma tendência real, factual, haverá 
possibilidades de estudá-la ainda no campo científico? O que fazer? 
Tendo em vista a Pós-Modernidade como realidade empírica e como 
um novo paradigma, quais seriam as atividades, pesquisas e análises 
sociológicas úteis que ela inspiraria?

E o que fazemos nós, brasileiros, que quisemos tanto ser mo-
dernos?

Há poucas propostas para esta terceira via. Boaventura propõe 
uma vaga Pós-Modernidade de resistência, uma política Pós-Moderna, 
que “reinvente as minirracionalidades da vida, hoje a serviço da irra-
cionalidade global”.15 Segundo Boaventura Santos, hoje em dia quem 
tem interesses em mudar o mundo não seria capaz de fazê-lo (na 
fase moderna o era), daí sua sugestão do incentivo ao “arquipélago 
de subjetividades e de racionalidades”, novo nome que dá ao socia-
lismo revisto, e que teria como metas a construção de uma “escola 
pragmática, para tomar consciência do excesso, aprendendo a não 
desejar tudo o que é possível e para tomar consciência do déficit, 
para aprender a desejar o impossível, formulando novas necessidades 
radicais” e a construção de um “coletivismo da subjetividade”, com 
a “desconstrução das hierarquias” e das profissões, aprendendo a 
polifonia. (Desconfio que Marx, se vivo fosse, iria aplicar na análise 
desta proposta toda a mordacidade que dedicou a Proudhon e a outras 
variantes de socialismo).



116

Até onde procurei, não encontrei linhas de pesquisa e de estudo 
que se propusessem a usar operacionalmente o novo conceito. Há 
um artigo de Barry Smart (1994), no contexto da sociologia interna-
cional, sugerindo uma agenda pautada para o estudo das “fricções 
sociais, culturais, políticas e econômicas derivadas da articulação 
de processos globais com instituições locais”. Mas o que mais existe 
são ensaios morais. Para que mais serve este conceito senão para 
uma disputa ideológica em que um lado diz que estamos no limiar 
de um novo mundo bom e outro diz que, abdicada a utopia moderna 
iluminista, estamos despencando para uma barbárie pior que todas 
as anteriores, já que agora planetária e high-tech?

E nós? Nós, brasileiros, como nos enxergamos? Somos pré-
-modernos, modernos ou pós-modernos?

No que diz respeito às forças produtivas, temos tecnologias 
modernas (energia elétrica, motor a combustão, indústria automo-
bilística – embora nunca tenhamos tido para valer, de verdade, um 
de seus ícones, as ferrovias); por outro lado, outras tecnologias e 
saberes modernos ainda são privilégios de poucos (equipamentos 
urbanos, por exemplo). Temos, como privilégio ainda rarefeito, as 
tecnologias pós-modernas da computação, Internet e tevê a cabo, 
medicina de ponta (fertilização in vitro, clonagem, recriação de 
órgãos por células-tronco etc.). E temos um trabalhador majoritaria-
mente não-instruído, não-educado, não-treinado, não-moderno. No 
que diz respeito às relações sociais, temos instituições modernas 
(parlamento, democracia, voto, universidade, sindicatos, imprensa, 
tevês e rádios etc.), porém controladas por relações clientelísticas 
pré-modernas; temos miséria pré-moderna e moderna e desemprego 
moderno e pós-moderno; temos uma cultura de denúncia engajada, 
moderna (cinema, literatura) e de tentativa de criação de identida-
des, bem como temos uma indústria do entretenimento que vende, 
glamoriza e propaga a violência pós-moderna e embotante. Temos 
um ecletismo religioso, um esoterismo e um modo de pensar, agir  
e sentir anti-humanista e apolítico que supúnhamos pré-modernos e 
que vêm sendo apontados como aspectos pós-modernos, renascendo 
no dito Primeiro Mundo. Temos uma natureza pré-moderna, intocada, 
considerada patrimônio do qual nos orgulhamos, recursos naturais 
para uma economia moderna e bancos genéticos para uma ciência e 
economia Pós-Modernas, que nos dedicamos a destruir em busca de 
nossa Modernidade industrial.
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Se a Pós-Modernidade puder ser lida em muitos de seus aspectos 
como uma terceirização do Primeiro Mundo (que passa a conviver 
com desemprego estrutural, apoliticismo, esoterismo, desorganiza-
ção sindical, violência, anti-humanismo etc., até então características 
terceiro-mundistas), então a nossa utopia de plantão – o nirvana 
primeiro-mundista, a expressão sempre dita “coisa de Primeiro Mun-
do” perde seu significado. Quem sabe poderemos dizer aos europeus 
“nós somos vocês amanhã?”

A sociologia e a Pós-Modernidade

Estamos no início do século XXI e do terceiro milênio. Talvez 
por conta destes marcos míticos, queremos perceber sintomas e indí-
cios de mudanças significativas. Resumindo o que foi descrito acima, 
algumas destas mudanças vêm sendo percebidas como pertencentes 
a algo novo que, à falta de um designativo mais claro e objetivo, vimos 
acima que vem sendo referido como o eclodir da “Pós-Modernidade”: 
o filósofo francês Lyotard cunhou a expressão Pós-Modernidade; o 
sociólogo norte-americano Daniel Bell, já em 1958, descrevia uma 
sociedade pós-industrial. Fala-se também na sociedade pós-histórica 
(Maffesoli, na França, e Fukuyama, nos Estados Unidos). Discute-se o 
sentido destas transformações, se seriam para melhor ou para pior, se 
não estaríamos vivenciando, a despeito das tecnologias sofisticadas, 
um retrocesso para o pré-moderno, mas, em que pesem tais discus-
sões, a Sociologia parece assentir que a sociedade atual mudou, já 
não é moderna, o que significaria um rompimento com as premissas 
e valores modernos e com a forma moderna de nos organizarmos 
socialmente.

No capítulo sobre a busca do desenvolvimento, mostramos um 
quadro com a evolução de características sociais, do padrão de socie-
dade dita, grosso modo, tradicional, para o modelo moderno. Tentemos 
um exercício de configuração sobre quais seriam as características 
desta Pós-Modernidade:
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Características da sociedade pós-moderna

Características Sociedade Moderna Sociedade Pós-moderna
Formas de Trabalho trabalho assalariado, livre trabalho autônomo, escravi-

dão, redução do salariato
Extensão da vida social nacional supranacional 
Atividade econômica indústria serviços
Laços sociais cidadania Internet – sociedade virtual
Estratificação social classes ?
Explicação do mundo ciência Neomagias esotéricas-exo-

téricas/ciência
Sujeitos de conhecimento ensino universal tecnocracia
Hierarquias dominantes burguesia ?
Espaço físico cidades campo urbanizado
Estrutura familiar família nuclear indivíduos sós
Organização política Estados nacionais,

democracia
fim dos Estados nacionais 
democracia oligárquica

Organização do trabalho: sindicatos ?
Modos de produção capitalismo capitalismo financeiro total

socialismo democrático
Relação indivíduo e socie-
dade

individualismo/ênfase no 
indivíduo

?

Normas códigos/leis/contratos ?
Valores racionalidade ?
Base valorativa humanismo ?

O exercício do futurismo realmente é difícil e sem sentido, pois 
imaginamos o futuro dentro dos limites do nosso presente, razão das 
inúmeras interrogações no quadro acima. O que a História tem-nos 
mostrado é a enorme diferença entre previsões e realidades, o que 
pode ser alentador.

Estaremos realmente no umbral de uma nova era?

Não, responde Giddens, o que acontece é que estamos alcan-
çando um período em que as conseqüências da Modernidade estão-se 
tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Segundo o 
autor, após a euforia do progresso, começamos a perder a sua crença, 
pois o lado sombrio, potencialmente destrutivo das forças de produção 
e do despotismo – que eram características atribuídas à sociedade 
pré-moderna – hoje reaparece.
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Sim, diz o socialista Kurz (1992), estamos entrando em uma 
era de trevas, caos e decadência, em direção a uma sociedade pós-
-catastrófica. O mundo do suposto triunfo capitalista é para ele uma 
visão de terror, de extermínio de massas, de darwinismo social, de 
guerra civil mundial, de fundamentalismo, de lixo ecológico, de colap-
so dos mercados financeiros internacionais, de criminalidade e máfia 
crescentes. As coisas hoje teriam piorado de tal maneira que o que 
agora faz sofrer as massas do Terceiro Mundo não é mais a exploração 
capitalista, mas, ao contrário, a ausência dessa exploração.

Segundo o historiador inglês marxista Hobsbawm, estaríamos 
assistindo ao eclodir de uma nova barbárie, configurada pelo aumento 
da distância entre ricos e pobres (com a expansão da chamada “under-
class, ou os párias desclassificados, desqualificados), pelos racismos 
e guerras étnicas e pela crise ecológica. O “curto século XX” (para 
ele nos limites de 1914–1990),16 que assitiu a duas guerras mundiais, à 
instauração e à derrocada do poder comunista, à dissolução de vas-
tos impérios coloniais, trouxe também a hegemonia do pensamento 
neoliberal, desmantelador do Estado de bem-estar, novas rivalidades, 
instabilidades agudas e um vácuo moral de indiferença em relação aos 
seres humanos que não se encaixam no capitalismo, além da ameaça 
real da destruição da biosfera.

Notas

1 O Absolutismo significou o enfraquecimento dos nobres (pelo crescimento 

da economia urbana, pelas Cruzadas (1086–1244), pela Peste Negra, pela 

Guerra dos 100 anos (de 1337–1453, da França contra a Inglaterra). Foram 

defensores do Absolutismo Maquiavel (1469–1527), Hobbes (1588–1769) e 

Grotius (1583–1645). Le Bret, Bodin, Bossuet (a política segundo a sagrada 

escritura) também defenderam na época o aspecto sagrado da autoridade 

do monarca. Na Inglaterra, o poder absoluto de Henrique VIII (1509–1547), 

de Elisabeth I (1558–1603), da dinastia Tudor cedeu espaço para a dinas-

tia Stuart de Jaime I (1603–1625) e de Carlos I (1625–1649), que terminou 

por reconhecer a burguesia como “gentry” (pequena nobreza). De 1642 a 

1649 – época do Protetorado de Cromwell – houve a revolta puritana dos 

round-heads do Parlamento contra o rei. Mais tarde, com a Revolta Glorio-

sa de 1688–1689, a gentry, a burguesia, triunfou, significando a vitória do 

liberalismo contra o Rei.
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2 A época definida como Renascimento – de 1300 a 1630 – pode ser vista, na 

verdade, como a culminação de uma série de renascimentos, cujo início 

pode ser localizado no século XI, buscando reviver a cultura pagã: otimismo, 

interesses terrenos, hedonismo, naturalismo, individualismo e humanis-

mo, em oposição ao divino e extraterreno, valores até então dominantes. 

O Renascimento foi influenciado pelo comércio, pela cultura sarracena e 

bizantina, pelo surgimento da imprensa em 1454, com a invenção dos tipos 

móveis. Revolução Comercial (1400-1700): viagens ultramarinas e expansão 

do crédito, surgimento dos bancos.

3 A Reforma Protestante (1517) foi uma rejeição ao cristianismo do século 

XIII, contra os abusos da igreja católica e avenalidade religiosa. Ela se po-

tencializou com o nacionalismo germânico, com a oposição dos príncipes 

ao supranacionalismo papal e com as ambições da nova classe média – a 

burguesia; no seu contexto surgiu uma revolta camponesa dos anabatistas 

de T. Münzer, pregadores do igualitarismo e que buscavam a Nova Jeru-

salém, movimento ao qual Lutero se opôs. Através da Dieta de Worms, em 

1521, Lutero confirmou suas teses, defendeu a secularização dos bens da 

Igreja e apoiou a repressão aos camponenses revoltosos. Em 1530, a Dieta 

de Augsburgo apresentou o credo luterano, que abolia o celibato, negava 

a autoridade papal e colocava a Igreja sob a autoridade do governo. A Re-

forma Protestante se espalhou com Calvino, em 1536 (Calvino 1509 –1564), 

na Suíça (Genebra se torna a Roma do Protestantismo), com a instituição 

da igreja anglicana por Henrique VIII na Inglaterra (revoltado contra o papa 

Clemente VII), com o presbiterianismo de João Knox na Escócia, em 1557, 

e com os huguenotes na França. A reação da igreja católica foi o Concílio 

de Trento, em 1545, e o belicismo jesuítico dos soldados da fé, companhia 

criada em 1534.

4 O marco cronológico aqui não pode ser exato; Giddens provavelmente 

destacou como marco a Revolução Gloriosa inglesa de 1688, que promoveu 

a queda do Absolutismo e o início do Parlamentarismo, mas poderíamos 

recuar mais: até o século XVI, com a Revolução Científica de Copérnico, 

Kepler e Galileu; ou ao século XV, para incluir no pórtico da Modernidade 

as Grandes Navegações e a revolução cultural da Renascença; ou mesmo 

retroceder até o século XIV, com o início do Mercantilismo etc. É reconhe-

cidamente aceito, entretanto, que a Modernidade é fruto de um processo 

longo de revoluções (comercial, científica, cultural, política, industrial etc.) 

que açambarca também a Revolução Francesa do século XVIII com seus 
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ideais de igualdade, liberdade e fraternidade e as revoluções socialistas 

do século XIX e XX.

5 O mundo moderno se explica a partir do Racionalismo e do Empirismo 

do século XVII: a razão e não a revelação, como a única fonte da verdade. 

Conforme mote de Diderot, os problemas estariam resolvidos quando o 

último rei fôsse estrangulado com as tripas do último padre.

6 Sobre a diferença entre Modernidade e modernização, destaque-se a fala 

do jurista Raymundo Faoro, na qual este aponta para as trapaças nas quais 

caímos quando confundimos as duas coisas. Segundo ele, a Modernidade 

é o encontro das nações consigo próprias, levadas pelo que chama de uma 

“lei natural de desenvolvimento” inspirada em Marx. Já a modernização 

é a perseguição à realização de um paradigma, é decretada de forma vo-

luntarista pelas classes dirigentes, e exclui segmentos cada vez maiores 

da sociedade dos avanços que organiza e promove. Sem participar das 

mudanças, o povo as sofre. Para Faoro, a modernização implica perda da 

soberania popular. (Ver artigo de Antônio Carlos Prado, em Isto é nº 1175, 

de 8/4/92, sobre palestra do jurista Raymundo Faoro no Instituto de Estudos 

Avançados, da USP em 31/3/92).

7 Ver HOBSBAWM (1992, 1995) e BLACKBURN (1992).

8 Ver SANTOS, M. (2001).

9 Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 1985.

10 CF. MARTINS (1994). Segundo este autor, as grandes mudanças sociais e eco-

nômicas do Brasil contemporâneo não estão relacionadas com o surgimento 

de novos protagonistas sociais e políticos, portadores de um novo projeto. 

As mesmas elites responsáveis pelo patamar de atraso protagonizaram 

as transformações sociais. Entre nós, o discurso sobre cidadania é mais 

forte que a pseudocidadania que temos; os clamores da sociedade civil são 

mais visíveis que a sociedade civil. Todas as grandes pressões sociais de 

fortes possibilidades transformadoras, a partir da Segunda Guerra Mundial, 

diluíram-se em projetos e soluções exatamente opostos aos objetivos das 

lutas sociais, daí sua “sociologia da história lenta”, propondo-se a distinguir 

no contemporâneo a presença viva e ativa de estruturas fundamentais do 

passado.

11 Em texto emblemático de 1784, intitulado “O que é esclarecimento?” 

(“ Aufklärung”, que pode ser traduzido por Iluminismo, Esclarecimento, 

Maioridade), Emanuel Kant (1724–1804), retomando o lema renascentista 
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“sapere aude” (ouse saber) define o Iluminismo como a saída do ser humano, 

pelo conhecimento, da sua minoridade, isto é, da sua não-emancipação, 

da sua incapacidade em fazer uso da sua razão, que implica em falta de 

decisão e falta de coragem para pensar e agir. A minoridade, a dependên-

cia em relação aos outros, é confortável e, portanto, as pessoas assim se 

mantêm. No plano coletivo, buscar a maioridade, o esclarecimento implica 

não ser guiado, tutelado, o que pressupõe liberdade política como variável 

necessária. 

12 Sociólogo francês (1930 – 2002).

13 Entrevista a Rita Tavares, Jornal do Brasil, 21 de abril de 1996.

14 Jürgen Habermas, filósofo alemão, nascido em 1929.

15 O Fórum Social Mundial, tendo já realizado cinco encontros em Porto Ale-

gre e em Bombaim, contraponto ao Fórum Econômico dos ricos em Davos, 

seria um exemplo da invenção de novas e minirracionalidades (ver capítulo 

sobre Cidadania e Participação).

16 Cf. HOBSBAWM (1995).
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cidadania, ParticiPação E EmanciPação

O homem que está isolado, o que é incapaz de 

participar dos benefícios da associação política, 

ou que não necessita participar por ser auto-

-suficiente, não pertence à pólis e é, portanto, 

um animal ou um deus.

Aristóteles

Os direitos de cidadania são históricos, caracte-

rizados por lutas em defesa de novas liberdades 

contra velhos poderes, e são graduais, não vindo 

todos de uma vez nem de uma vez por todas.

Norberto Bobbio

As grandes mudanças da sociedade acontecem 

quando uma ou duas pessoas conscientes agem.

Michael Moore

Cidadania, liberdade, democracia, Estado de direito, tais são 
os elementos políticos constitutivos da Modernidade. Mas, o que é 
cidadania?

Cidadania: o conceito

A cidadania é o status daqueles que são membros de uma co-
munidade e que são assim por ela reconhecidos. É um conjunto de 
direitos e também de responsabilidades e deveres que um indivíduo 
tem diante da sociedade a qual pertence. Histórica e genericamente, a 
cidadania tem uma referência espacial, construída pela nossa relação 
com um dado território (organização social do espaço) que nos dá uma 
identidade.1 Cidadania, portanto, engloba os conceitos de: a) identida-
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de social/cultural, b) vínculos de pertencimento, c) participação, d) 
laços de solidariedade, herança cultural, e) organização jurídico-legal.

A Cidadania consiste em um conjunto de direitos e deveres que são 

acordados entre si pelos membros de uma comunidade política. Os 

direitos e deveres da cidadania definem as condições para a coexis-

tência nas sociedades humanas e nelas estabelecem os parâmetros 

para coesão e conflito.2

Cidadania é um processo histórico de conquista popular, através do 

qual a sociedade adquire, progressivamente, condições de tornar-se 

sujeito histórico consciente e organizado, com capacidade de conceber 

e efetivar projeto próprio. O contrário significa a condição de massa 

de manobra, de periferia, de marginalização (DEMO, 1992, p. 17-18).

Cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto 

de participação numa comunidade, baseado numa lealdade a uma 

civilização que é um patrimônio comum. Compreende a lealdade de 

homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. 

Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais 

direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos (MAR-

SHALL, 1967, p. 84).

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no 

caso da democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem 

dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialida-

des de realização humana abertas pela vida social em cada contexto 

historicamente determinado.3

A cidadania é uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge a todos 

e investe cada qual com a força de se ver respeitado contra a força, 

em qualquer circunstância. A cidadania, sem dúvida, se aprende. É 

assim que ela se torna um estado de espírito, enraizado na cultura 

(SANTOS, 1987, p. 7).

Na definição de W. Korpi, a cidadania aparece como o resultado 
de um acordo coletivo, horizontal, feito entre os membros da socie-
dade, e ela é a grande balizadora do convívio social, pois é por meio 
do conjunto dos direitos e deveres que a compõem que a convivência 
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– na coesão como no conflito – se torna possível. Dito de outra forma, 
a cidadania tem a ver, necessariamente, com a construção e perma-
nência de um estado de direito, de mecanismos legais e legítimos de 
uma ordem institucional resultante de um pacto.

Segundo Covre (1986), a cidadania diz respeito à convivência, 
mediante organismos de representação direta ou indireta, em um 
quadro institucional que limita o poder dos governantes. Assim, o 
conceito de cidadania está estreitamente vinculado à idéia de Estado 
de direito, no qual os governantes não podem usar arbitrariamente do 
poder, estando limitados por leis que estabelecem direitos e deveres 
genéricos a todos os cidadãos. A isto Coutinho intitula “soberania 
popular”.4 A noção de cidadania, embora tenha surgido na Grécia 
clássica, é uma idéia moderna, cujo fundamento é a concepção de 
humanidade, e que brotou em sua universalidade do pensamento 
liberal, defendendo o indivíduo e seus direitos – à vida, à liberdade, à 
busca da felicidade – diante de governos que quase sempre tendem a 
exorbitar de suas funções e que, por causa disso, devem ser mínimos 
e controlados pelos governados. A cidadania, neste sentido, é um con-
ceito surgido do Liberalismo e está fundamentada no contratualismo 
e no individualismo, segundo J. Murilo de Carvalho (1988).

A segunda definição, de Pedro Demo, chama nossa atenção para 
o aspecto de construção do interesse público, resumido na idéia de 
um projeto comunitário ou societário próprio e organização coletiva 
para realizá-lo: o que queremos ser? Como queremos viver? Como 
queremos que nossa comunidade seja e viva? Como conseguir colocar 
de pé um projeto próprio, vencendo interesses e poderes externos? 
Neste sentido coletivo, a noção de cidadania remete à Grécia antiga, 
ao debate sobre os destinos da Pólis e à participação neste debate e 
nestas escolhas.

Segundo V. V. Valla (1994), pesquisador da área de educação 
e saúde da Fiocruz, cidadania é o direito de definir o uso da verba 
pública.

A construção dos direitos

Toda a literatura sobre cidadania fala de uma progressiva ex-
pansão dos sujeitos políticos e dos seus direitos, ao longo da evolução 
da sociedade moderna. O elenco de direitos que formam a cidadania 
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desenvolveu-se lentamente na Europa, ao longo de séculos, resultante, 
segundo T. H. Marshall (1967, p. 63), de embates de classes sociais:

•	direitos individuais ou civis (direitos de reunião, de ex-
pressão, de opinião – direito de imprensa, pensamento e 
fé –, direito ao trabalho, direito de ir e vir, direito à proprie-
dade e a celebrar contratos, direito à justiça – este último 
sendo “o direito de defender e afirmar todos os direitos 
em termos de igualdade com os outros e pelo devido en-
caminhamento processual”). A construção deste elenco 
de direitos se deu no século XVIII, no contexto europeu;

•	direitos políticos (de votar e ser votado, ou seja, “de par-
ticipar no exercício do poder político, como um membro 
de um organismo investido de autoridade política ou como 
um eleitor dos membros de tal organismo”). Os novos di-
reitos da classe trabalhadora européia foram construídos 
no século XIX;

•	direitos sociais (direito de acesso aos benefícios da riqueza 
coletiva gerada, tais como acesso à saúde, educação, 
previdência etc.; é o “direito a um mínimo de bem-estar 
econômico e segurança e o direito de participar, por com-
pleto, na herança social e levar a vida de um ser civilizado, 
de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade”). 
É uma construção européia do século XX, hoje ameaçada 
(ver capítulo sobre o Estado do Bem-estar).

Não que não existissem antes tais direitos, mas eles existiam 
fundidos ao status, ou seja, enquanto privilégios do grupo de status 
mais elevado (ver capítulo sobre Desigualdade). A noção de igualdade 
não alicerçava tal elenco de direitos (e que nem eram direitos e sim 
privilégios). Na sociedade tradicional, o que hoje definimos como 
direitos eram mais exatamente privilégios das castas e estamentos 
superiores, monopólio daqueles poucos que ocupavam o ápice da 
pirâmide social. Por meio de lutas históricas, esses direitos foram 
sendo alcançados por outros grupos sociais e assim foi se alargando 
o contingente dos indivíduos que se tornam sujeitos políticos. O novo 
contingente, quase sempre, segundo Galtung (1986), ia-se pondo con-
tra os demais grupos ainda desguarnecidos destes direitos. Assim, 
por exemplo, uma sociedade inicialmente teocrática, dominada pelos 
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sacerdotes, foi transformada em uma sociedade aristocrática, quando 
os guerreiros fizeram frente ao clero. A sociedade aristocrática, agora 
dominada pela nobreza somada ao clero, não reconhecia no restante 
da população – o chamado Terceiro Estado – pessoas de direito e foi 
assim que em vão tentou resistir quando viu surgir abaixo de si um 
novo grupo demandando privilégios: a burguesia, que então enfrentou 
os dois grupos anteriores e criou uma sociedade nova, à sua própria 
imagem e semelhança, a sociedade burguesa moderna. Mas a história 
não pára, e atrás da burguesia despontou o proletariado, ele também 
argüindo direitos e tentando dar novos contornos à sociedade, para 
que nela coubesse. Contra si tinham a burguesia e o que havia sobrado 
da nobreza e do clero.

A construção dos direitos de cidadania exigiu a formação de 
instituições tais como os tribunais, o Parlamento, a legislação social. 
Foi, em parte, uma invenção de direitos novos e, em parte, a extensão, 
a distribuição de direitos já existentes a novos setores da população.

A paulatina construção dos direitos de cidadania começou na 
Europa com o Bill of Rights, dirigido aos príncipes de Orange em 1689, 
limitando os poderes absolutos do rei inglês e submetendo-o ao Par-
lamento. Por este instrumento, os reis não mais poderiam suspender 
leis ou sua execução sem o consentimento do Parlamento, nem mais 
poderiam levantar dinheiro sem a sua aquiescência.

Quase um século após, com a Revolução Francesa, inspirada 
também na declaração de independência dos Estados Unidos de 
1776, foi escrita, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, que marcou a supressão dos direitos feudais e consagrou 
direitos “naturais e imprescritíveis” como a liberdade, a propriedade, 
a segurança e a resistência à opressão, bem como o direito à igual-
dade, especialmente perante a lei e a justiça, tornando-se preâmbulo 
à primeira Constituição da Revolução Francesa, adotada em 1791, e 
referência para as Constituições francesas que se seguiram. A partir do 
século XIX, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão passou 
a inspirar outros países da Europa e da América Latina.

Códigos de direitos

Eis os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão5 (1789):
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Art. 1 – Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As dis-

tinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum.

Art. 2 – A finalidade de toda associação política é a preservação dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a 

liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão.

Art. 3 – O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na 

nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade 

que dela não emane expressamente.

Art. 4 – A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique 

o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não 

tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 

sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites só podem ser 

determinados pela lei.

Art. 5 – A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo o 

que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser 

constrangido a fazer o que ela não ordene.

Art. 6 – A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o 

direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para 

a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, 

seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente 

admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, se-

gundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas 

virtudes e dos seus talentos.

Art. 7 – Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos 

determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. 

Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens 

arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer cidadão convocado ou 

detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário 

torna-se culpado de resistência.

Art. 8 – A lei só deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessá-

rias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida 

e promulgada antes do delito e legalmente aplicada.

Art. 9 – Todo acusado é considerado inocente até ser declarado 

culpado e, caso seja considerado indispensável prendê-lo, todo o 

rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente 

reprimido pela lei.

Art. 10 – Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo 

opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem 

pública estabelecida pela lei.
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Art. 11 – A livre comunicação das idéias e das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, 

escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos 

dessa liberdade nos termos previstos na lei.

Art. 12 – A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita 

de uma força pública; essa força é portanto instituída para benefício 

de todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada.

Art. 13 – Para a manutenção da força pública e para as despesas de 

administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser 

dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades.

Art. 14 – Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si mesmos 

ou pelos seus representantes, a necessidade da contribuição pública, 

de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a 

repartição, a coleta, a cobrança e a duração.

Art. 15 – A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público 

pela sua administração.

Art. 16 – A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos di-

reitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.

Art. 17 – Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, nin-

guém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública 

legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia 

indenização.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos

Mais de 150 anos após, a então recém-criada Organização das 
Nações Unidas – ONU – adotou e proclamou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – Resolução 217 A (III), de 10 de dezembro de 1948:

Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 

constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do 

Homen conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência 

da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres huma-

nos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi 

proclamado como a mais alta inspiração do Homem;
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Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem atra-

vés de um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, 

em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão;

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações 

amistosas entre as nações;

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, 

de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade 

e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e 

das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social 

e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade 

mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, 

em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito uni-

versal e efectivo dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais;

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades 

é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso:

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos 

Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e 

todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos 

da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo 

ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 

liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacio-

nal e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais 

e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros 

como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.

Artigo 1

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 2

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeada-

mente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política 

ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou 

de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma dis-

tinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país 

ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 

independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de 

soberania.
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Artigo 3

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura 

e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.

Artigo 5

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes.

Artigo 6

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os luga-

res, da sua personalidade jurídica.

Artigo 7

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual 

proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qual - 

quer dis criminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação.

Artigo 8

Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais 

competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais 

reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

Artigo 9

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 10

Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja 

equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e 

imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões 

de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.

Artigo 11

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até 

que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um 

processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe 

sejam asseguradas.

2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da 

sua prática, não constituíam ato delituoso em face do direito interno ou 

internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do 

que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido.

Artigo 12

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua 

família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à 



132

sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda pessoa 

tem direito à proteção da lei.

Artigo 13

1. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua 

residência no interior de um Estado.

2. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, 

incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.

Artigo 14

1. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se 

beneficiar de asilo em outros países.

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo 

realmente existente por crime de direito comum ou por atividades 

contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.

Artigo 15

1. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade 

nem do direito de mudar de nacionalidade.

Artigo 16

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar 

e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade 

ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos 

têm direitos iguais.

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consenti-

mento dos futuros esposos.

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem 

direito à proteção desta e do Estado.

Artigo 17

1. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade.

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.

Artigo 18

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e 

de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de 

convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convic-

ção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo 

ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.

Artigo 19

Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o 

que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 
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procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informa-

ções e idéias por qualquer meio de expressão.

Artigo 20

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação 

pacíficas.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo 21

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios 

públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de repre-

sentantes livremente escolhidos.

2. Toda pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às 

funções públicas do seu país.

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes 

públicos: e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar 

periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou 

segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.

Artigo 22

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econô-

micos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional 

e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os 

recursos de cada país.

Artigo 23

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a 

condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra 

o desemprego.

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por 

trabalho igual.

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satis-

fatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com 

a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros 

meios de proteção social.

4. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos 

e de se filiar em sindicatos para defesa dos seus interesses.

Artigo 24

Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma 

limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.

Artigo 25
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1. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe asse-

gurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 

quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 

desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 

casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias indepen-

dentes da sua vontade.

2. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e à assistência espe-

ciais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam 

da mesma proteção social.

Artigo 26

1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 

pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 

ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve 

ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto 

a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana 

e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e 

deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvol-

vimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de 

educação a dar aos filhos.

Artigo 27

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural 

da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico 

e nos benefícios que deste resultam.

2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais liga-

dos a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

Artigo 28

Toda pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano inter-

nacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos 

e as liberdades enunciadas na presente Declaração.

Artigo 29

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 

possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.

2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém 

está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista ex-

clusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos 
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e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da 

moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos 

contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas.

Artigo 30

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de 

maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo 

o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato 

destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.

A Declaração Universal dos Direitos da Criança

Em 1959, a ONU, por intermédio do seu fundo Unicef, elaborou 
a Declaração Universal dos Direitos da Criança, infelizmente ainda tão 
desrespeitados, principalmente entre nós:

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA –  

UNICEF – 20/11/1959

AS CRIANÇAS TÊM DIREITOS

DIREITO É IGUALDADE, SEM DISTINÇÃO DE RAÇA, RELIGIÃO OU 

NACIONALIDADE

Princípio I – A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta 

Declaração. E estes direitos serão outorgados a todas as crianças, sem 

qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, 

nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou 

outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família.

DIREITO À ESPECIAL PROTEÇÃO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 

FÍSICO, MENTAL E SOCIAL

Princípio II – A criança gozará de proteção especial e disporá de opor-

tunidade e serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, 

de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e 

socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de 

liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração 

fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança.

DIREITO A UM NOME E A UMA NACIONALIDADE

Princípio III – A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um 

nome e a uma nacionalidade.
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DIREITO À ALIMENTAÇÃO, MORADIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA ADE-

QUADAS PARA A CRIANÇA E A MÃE

Princípio IV – A criança deve gozar dos benefícios da previdência 

social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde; para 

essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua 

mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. 

A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e 

serviços médicos adequados.

DIREITO À EDUCAÇÃO E A CUIDADOS ESPECIAIS PARA A CRIANÇA 

FÍSICA OU MENTALMENTE DEFICIENTE

Princípio V – A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela 

que sofre de algum impedimento social deve receber o tratamento, a 

educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso particular.

DIREITO AO AMOR E À COMPREENSÃO POR PARTE DOS PAIS E DA 

SOCIEDADE

Princípio VI – A criança necessita de amor e compreensão, para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade; sempre 

que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade 

de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e se-

gurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, não se 

deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as 

autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do 

menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de 

subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais, ou 

de outra espécie, para a manutenção dos filhos de famílias numerosas.

DIREITO À EDUCAÇÃO GRATUITA E AO LAZER INFANTIL

Princípio VII – A criança tem direito a receber educação escolar, a qual 

será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à 

criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita – em 

condições de igualdade de oportunidades – desenvolver suas aptidões 

e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral 

para ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança 

deverá ser o interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por 

sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira 

instância, a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos 

e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para a educação; a 

sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o 

exercício deste direito.
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DIREITO A SER SOCORRIDO EM PRIMEIRO LUGAR, EM CASO DE 

CATÁSTROFES

Princípio VIII – A criança deve – em todas as circunstâncias – figurar 

entre os primeiros a receber proteção e auxílio.

DIREITO A SER PROTEGIDO CONTRA O ABANDONO E A EXPLORAÇÃO 

NO TRABALHO

Princípio IX – A criança deve ser protegida contra toda forma de 

abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo 

de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma 

idade mínima adequada; em caso algum será permitido que a criança 

dedique-se, ou a ela se imponha, qualquer ocupação ou emprego que 

possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desen-

volvimento físico, mental ou moral.

DIREITO A CRESCER DENTRO DE UM ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE, 

COMPREENSÃO, AMIZADE E JUSTIÇA ENTRE OS POVOS

Princípio X – A criança deve ser protegida contra as práticas que pos-

sam fomentar a discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra 

índole. Deve ser educada dentro de um espírito de compreensão, to-

lerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais e com 

plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao 

serviço de seus semelhantes.

A ameaça da perda de direitos

 Assim, sendo progressivamente conquistados, os direitos de 
cidadania são históricos, sublinhou Bobbio (1992), caracterizados 
por “lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes” e são 
gra duais, não vindo todos de uma vez nem de uma vez por todas. Este 
“nem de uma vez por todas” é uma ressalva importante que Bobbio 
salienta, valendo lembrar que a noção de “evolução” em direitos 
nem sempre é muito adequada, pois implica a crença de que, uma 
vez realizados, eles não possam sofrer involução. E todavia sofrem. 
Justamente por serem históricos, frutos de lutas sociais, podem ser 
perdidos, uma vez alterada a correlação de forças que os concretizou 
e sendo sucedidas as gerações que os protagonizaram. A história 
contemporânea vem sendo analisada como a progressiva perda  
de direitos conquistados pela classe trabalhadora, em um contexto 
de globalização econômica, desemprego estrutural e exclusão social.
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 Segundo o escritor marxista Hobsbawm, o mundo contemporâ-
neo está numa queda morro abaixo para a barbarização, vivendo um 
colapso sem precedentes e a ruptura das regras sociais, assim des-
mantelando as defesas que a civilização do Iluminismo havia erguido 
contra a barbárie (HOBSBAWM,1995, p.13-30). O século XX estremeceu 
com duas guerras mundiais, a instauração e depois a dissolução do 
poder comunista, a dissolução de impérios coloniais, guerras no dito 
Terceiro Mundo, um extraordinário surto de crescimento econômico 
global após a Segunda Guerra Mundial, a formação e posterior esva-
ziamento paulatino do Estado do Bem-Estar, a formação e gradual 
esvaziamento de uma classe trabalhadora industrial de massa. O 
século XXI começa se defrontando com três ordens de problemas: a 
crescente diferença entre ricos e pobres, o racismo e a crise ecológica 
(HOBSBAWM, 1992)..

A questão da possibilidade de involução, isto é, da queda em 
direção ao pior, também já era considerada por Protágoras de Abde-
ra, sofista do século V a.C., que sustentava que a Ética, os princípios 
éticos, dependiam de um aprendizado e, portanto, se perdem se não 
forem cultivados. Protágoras argumentava que “a consciência e a jus-
tiça são traços mentais conquistados a duras penas pela humanidade 
ao longo dos tempos, e que precisam ser adquiridos de novo a cada 
geração que nasce, mediante um longo processo de aprendizado” 
(FONSECA, 1994, p. 62).

 Para Bobbio, a luta histórica por direitos foi marcada por uma 
mudança na busca da liberdade, que passa do desejo de que o Esta-
do não aja (não oprima, não exorbite, não agrida, o que constitui a 
defesa da liberdade negativa, isto é, a liberdade do indivíduo contra 
o Estado), para o anseio por uma ação positiva deste (que o Estado 
garanta direitos, como o de representação política, de participação 
na riqueza coletiva, de saúde, educação, habitação etc.). Esta nova 
busca de liberdades positivas teve muito a ver com a chegada ao 
cenário político de novos sujeitos de direitos: enquanto a burguesia 
quis um Estado mínimo que não a atrapalhasse, que a deixasse livre, 
advogando, portanto, a liberdade negativa, o proletariado, ao se tor-
nar cidadão, passou a postular outras atribuições e tarefas para o 
governo: que este seja o coordenador, construtor e garantidor do seu 
bem-estar, isto é, o proletariado passou a postular liberdades positivas. 
A construção destas liberdades positivas é uma história imbricada 
com a da social-democracia enquanto uma Terceira Via, um caminho 
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do meio entre capitalismo e comunismo e que pode ser resumido no 
direito a participar do gozo das riquezas sociais independentemente 
do quanto contribuiu para ela (ver capítulo sobre o Estado do Bem-
-Estar e a Social Democracia.).

Resumindo o exposto até aqui, podemos destacar as seguintes 
características no conceito de cidadania:

•	 resultado não permanente de lutas históricas por direitos 
de liberdade negativa e positiva, havendo-se sempre com 
a possibilidade histórica de involução e perda de direitos;

•	construção e sustentação de uma ordem institucional – o 
Estado de direito;

•	construção de uma cultura política igualitária;
•	existência de parâmetros de coesão e de conflito que nor-

teiem o convívio social;
•	 limitação ao poder dos governantes;
•	definição da alocação e uso das verbas públicas.

A cidadania revisitada pelas esquerdas

 Entretanto, o conceito de cidadania (tal como o conceito de 
democracia) era malpercebido pelas esquerdas marxistas, que o 
tinham como uma abstração, um palavrório enganoso, do credo libe-
ral burguês. “O povo quer algo mais do que liberdade e democracia 
em termos abstratos”, proclamou Fidel Castro em 1959, ao iniciar a 
revolução cubana.

 Este menosprezo inicial das esquerdas pela cidadania provinha 
de fontes marxistas clássicas. Em 1843, ao escrever A questão judaica, 
Marx dialogou com Bruno Bauer,6 que havia criticado a pretensão dos 
judeus de terem emancipação política e direitos políticos, em suma, 
cidadania. Bauer acusava os judeus de serem egoístas, já que na Ale-
manha daquele tempo ninguém era politicamente emancipado. Mas 
Bauer, segundo Marx, desviou-se do ponto principal, na medida em que 
se deteve na análise da oposição entre Judaísmo e Cristianismo e das 
relações entre a religião e o Estado. Para Bauer, dever-se-ia renunciar 
à religião e ao Judaismo, no caso, para poder ser emancipado como 
cidadão. Marx, por sua vez, argumentou que pretender a cidadania 
era amesquinhar a questão da emancipação humana, pois torná-lo 
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cidadão não era torná-lo humano. O homem político era para Marx 
nada mais que uma abstração, um homem artificial, alegórico:

A emancipação política é uma redução do homem a ser um membro 

da sociedade, um indivíduo independente e egoísta, um cidadão, 

uma pessoa moral. A emancipação humana só será completa quando 

o homem individual real tiver incorporado a si o cidadão abstrato 

(MARX,1978, p. 46).

 Para Marx, os proclamados direitos do homem seriam apenas 
seus direitos enquanto membro da sociedade civil, ela própria produto 
de uma separação alienante entre a esfera pública e a esfera privada, 
separação esta trazida pelo capitalismo. Os direitos de cidadania 
seriam direitos do homem egoísta, separado dos outros homens e da 
sua comunidade pelos direitos à igualdade, liberdade, segurança e 
propriedade. A liberdade, criticava Marx, era a de um homem isolado, 
recolhido a si mesmo, era o direito a este isolamento. O direito à pro-
priedade era na verdade o direito ao auto-interesse, algo que levaria 
cada homem a ver no outro a limitação à sua liberdade. A segurança 
nada mais era senão um conceito da polícia, por ele a sociedade era 
vista apenas para garantir a preservação de cada um de seus membros, 
era a ratificação do egoísmo humano. Em suma, todos os proclamados 
direitos do homem eram vistos por Marx como algo nocivo pois esta-
vam concebidos para um indivíduo separado da sua comunidade. O 
homem, continuava Marx em sua crítica, não foi liberado da religião, 
mas recebeu liberdade religiosa. Não foi liberado da propriedade, 
mas recebeu a liberdade de ter sua propriedade. Não foi liberado do 
egoísmo dos negócios e sim recebeu a liberdade de negociar. Este 
homem da sociedade civil, que aparecia como homem natural e au-
têntico, era na verdade um homem não-político. Para emancipá-lo, 
portanto, não bastava conferir-lhe estes direitos de cidadão abstrato, 
e sim acabar com a separação entre sociedade civil e Estado, entre a 
esfera pública e a esfera privada, devolvê-lo à comunidade, torná-lo 
humano e não cidadão. Tudo isso passaria, necessariamente, por um 
processo revolucionário e violento.

A partir exatamente de quando se deu a modificação, a partir 
de quando as esquerdas marxistas passaram a valorizar a cidadania, 
é difícil precisar. Sem dúvida, o Eurocomunismo dos anos 1960, com 
sua ênfase em um comunismo com democracia, o movimento norte-
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-americano da New Left, com forte influência dos movimentos con-
traculturais e libertários da juventude, as lutas latino-americanas e 
brasileiras de resistência aos governos ditatoriais militares, tudo isso 
somou e veio a acentuar-se de forma definitiva com a proposta russa 
de Gorbachev7 da Perestroika, isto é, a reestruturação, que buscava 
unir socialismo com democracia, para que se tivesse “mais socialismo”:

Perestroika significa iniciativa de massa: é o total desenvolvimento 

da democracia, autogestão socialista, encorajamento da iniciativa 

e empenho criativo, disciplina e ordem melhoradas, mais glasnost 

[transparência], críticas e autocríticas em todos os campos de nossa 

sociedade. É também extremo respeito pelo indivíduo e consideração 

pela dignidade pessoal. Perestroika é a intensificação total da economia 

soviética, o renascimento e desenvolvimento dos princípios do cen-

tralismo democrático na direção da economia nacional, a introdução 

sem exceções de métodos econômicos, a renúncia ao gerenciamento 

baseado em injunções e métodos burocráticos e o encorajamento 

geral de inovações na empresa socialista (GORBACHEV, 1987, p. 36).

 A inspiração democrática das novas esquerdas retomou a rei-
vindicação da liberdade negativa para opor resistência aos desmandos 
ditatoriais. Após o processo de “redemocratização” brasileiro, a ênfase 
passou a estar na questão da cidadania e na participação. Assim, a 
cidadania passou a ser uma categoria estratégica, dotada de novos 
conteúdos e novos sujeitos (a cidadania coletiva) (CROVE, 1994), 
ganhando uma perspectiva de comunalidade, de construção do bem 
comum, do interesse público, para além do quadro de referência do 
individualismo.

A cidadania brasileira

Historicamente, a política brasileira consagrou a expressão 
cidadania ativa, a “massa dos cidadãos ativos”, aos quais se referia a 
primeira Constituição, de 1824, não para conceituar um povo politiza-
do e participante, mas, pelo contrário, para se referir a uma minoria 
privilegiada, formada por homens acima de 25 anos, bacharéis e clé-
rigos, com renda líquida anual de 100 mil-réis, que não fossem criados 
de servir. Tais cidadãos ativos votariam, em Assembléias paroquiais, 
nos eleitores de província, o Grande Eleitor. Este Grande Eleitor, que 
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iria votar nos Deputados, Senadores e membros dos Conselhos de 
Província, teria de ter, por sua vez, renda anual de 200-mil réis, não 
ser liberto, nem ser criminoso pronunciado (CARVALHO, 1998; BENE-
VIDES, 1991; QUIRINO, MONTES, 1987). A exigência de renda foi elimi-
nada pela Constituição de 1891, que manteve, entretanto, a exclusão 
dos votos das mulheres, dos analfabetos, dos mendigos, soldados e 
membros de ordens religiosas. Assim, o número de votantes era muito 
baixo: segundo J.M. de Carvalho, em 1894, 2,2% da população votou 
para presidente da República; em 1930, somente 5,6%; em 1945, 13,4% 
(CARVALHO, 2001, p. 40).

De lá para cá, os direitos se expandiram, e o sufrágio se tornou 
universal, mulheres e analfabetos passaram a votar e serem votados, 
direitos sociais foram conquistados e reconhecidos em 1946.8 De 1964 
a 1979 (período da ditadura militar até a lei de anistia), contudo os 
direitos civis e políticos foram restringidos e os direitos sociais se 
tornaram mais uma formalidade legal do que uma realidade eficaz, 
tendo-se em consideração o descompasso entre a demanda e a oferta. 
Com a abertura política e a promulgação da Constituição Federal de 
1988, a cidadania passou a se destacar como um dos princípios fun-
damentais da República Federativa do Brasil, ao lado da soberania, 
da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa e do pluralismo político:

Art. 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.9

Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-

tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade [...].10
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Art. 6. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados [...].11

[...]

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-

do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.12

Apesar desses avanços, o exercício efetivo da cidadania entre 
nós ainda permanece restrito.13 Os direitos políticos formais dizem 
respeito a todos, é verdade (o voto é até obrigatório), mas são plena-
mente exercidos por poucos, estando limitados de fato pelas grandes 
diferenças econômicas, pela pouca acessibilidade à educação, à saúde, 
ao trabalho, por um lado, e, por outro, por uma ordem institucional 
ainda viciada por privilégios. A descrença na ordem institucional, o 
sentimento de impotência pessoal e a decepção diante da sucessão 
de novos governos que não cumprem o que prometem trazem o de-
sânimo na busca da defesa de direitos, assim tornando a invocação 
dos deveres de cidadania – a defesa do bem comum, do interesse pú-
blico, o respeito às normas – objeto de certo ridículo. Neste aspecto, 
o dos deveres, o termo “cidadão” parece ainda continuar tendo entre 
nós certo cunho depreciativo, detectado pelo antropólogo Roberto 
DaMatta (1983, p. 169) para o homem comum, equivalente a “fulano”, 
“elemento”, “sujeitinho”, designando aquele anônimo, que não é nin-
guém, que não é uma pessoa de destaque na sociedade brasileira e 
que fica submisso a uma universalidade legal simplesmente porque 
não tem como se alçar ao mundo das relações concretas, pessoais e 
biográficas.

As formas pelas quais nossos cientistas sociais têm até aqui 
qualificado a cidadania brasileira têm como denominador comum 
chamar a atenção para os aspectos excludentes e incompletos de 
nossa sociedade política: “meia cidadania”, “quase-cidadania”, cidada-
nia “incompleta” (F. Weffort, 1991), cidadania “de escassez” (V. Valla), 
cidadania “regulada” (W. G. dos Santos, 1979), “estadania” (J. M. de 
Carvalho, 1988), cidadania “que não temos” (M. Covre, 1986), Estado 
“sem cidadãos” (S. Fleury, 1995) etc. O sociólogo Pedro Demo (1995) 
conceituou nossa cidadania como “tutelada” e “assistida”: a cidadania 
tutelada sendo aquela que a elite econômica e política cultiva ou su-
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porta, que é uma concessão de cima, resultado da pobreza política 
das maiorias em um quadro de clientelismo e paternalismo e que 
reproduz indefinidamente as elites; a cidadania assistida, embora seja 
um embrião da noção de direito, enfatizaria a assistência em lugar da 
emancipação e não se comprometeria com a criação de oportunida-
des econômicas. A ambas o autor vai contrapor a busca da cidadania 
emancipatória.

Nossa experiência limitada de cidadania transborda da teoria 
científica para o senso comum, generalizando a noção da cidadania 
como algo muito mais formal do que real, uma cidadania que está 
limitada pela miséria, pela falta de informação, de instrução, pelo po-
pulismo manipulador etc, no seio de uma democracia política formal, 
que não é complementada por uma democracia social efetiva. Nesse 
sentido, Pedro Jácobi (1986, p. 105) usou a expressão “cidadãos-víti-
mas” para se referir aos moradores das cidades como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife etc, vítimas de “todos os malefícios da urbanização 
desigual e segregadora”.

O antropólogo Gilberto Velho, ao falar da violência e do risco de 
ódio social nos anos 1990, destacava a desimportância que o brasileiro 
comum vota à cidadania: “o problema é que, para esta sociedade, a 
cidadania não é um valor básico” (Jornal do Brasil, 10 de maio de 1995). 
Para este antropólogo, a violência dos nossos dias tem a ver com a 
ausência, a crise e desmoralização do poder público, a distância entre 
as camadas sociais, com a perda das regras. Ou seja, com as mesmas 
causas que fazem da cidadania um exercício de exceção. Uma forma 
possível apontada por ele para abrandar a violência e o ódio social 
seria mobilizar a sociedade civil, a vida associativa, em suma, criar 
as bases que, em última análise, sustentam também a cidadania: o 
sentimento de pertencimento a uma comunidade, a crença em regras 
de convívio etc. Gilberto Velho reconhece também que a esquerda 
dos anos 1960 e 1970 – ele inclusive – achava que isso era uma carac-
terística pequeno-burguesa, mas hoje isso faz falta: “as comunidades 
pobres tinham vida associativa, associações de moradores e escola 
de samba, hoje isso está dominado pelo tráfico [...] a questão crucial 
é a mobilização da sociedade civil”.

Por outro lado, em nossos dias, a cidadania também tornou-se 
um mote, uma idéia força na vida política brasileira, uma palavra-chave 
nas pesquisas acadêmicas e nos seus órgãos de fomento, nos artigos 
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da imprensa, em programas televisivos. A tal ponto que um de nossos 
renomados cientistas sociais observou, com certa mordacidade, que

a jovem cidadania caiu na boca dos políticos, dos intelectuais, dos jor-

nalistas, dos “onganistas”.14 Não a deixam em paz. Perseguem-na noite 

e dia, obrigam-na a opinar sobre tudo, a participar de tudo, quando 

não lhe põem na boca e não lhe atribuem as atitudes e opiniões mais 

disparatadas. Muitos se autonomeiam seus porta-vozes. Nada se faz 

sem que o nome de Cidadania seja invocado, muitas vezes em vão...15

Participação e emancipação

Em democracias representativas, a participação dos cidadãos 
se dá de uma maneira formal, periódica e episódica, por meio do 
voto para representantes e ocupantes do poder executivo (Weber se 
referiu a esta participação periódica, via voto, como uma “democracia 
de massa”, que ele julgava negativamente, como sendo um sistema 
pouco racional, posto que eleitores ali votariam emocionalmente e 
sem conhecimento). Já a participação contínua, via conselhos, é uma 
invenção relativamente recente e resulta da pressão dos movimentos 
sociais contra, no nosso caso, o teor patrimonialista do Estado brasi-
leiro (ver capítulos sobre Max Weber e sobre a Democracia).

 Autogestão, co-gestão, “empoderamento” (empowerment), go-
vernança são conceitos inter-relacionados, cada qual com sua matriz 
histórica e teórica, mas que trazem subjacente uma noção básica 
e recente, a da participação como antídoto para sistemas de poder e 
culturas autoritários, que quase sempre desembocam em escravidão, 
violência, discriminação, alienação e opressão.

A busca da participação vem-se dando nas esferas públicas e 
privadas16 e diz respeito a uma cultura democrática, à acessibilidade e 
disseminação da informação, a novas práticas de convívio e de negocia-
ção de conflitos. Segundo Celso Daniel (1994), o tema da participação 
na gestão pública surgiu no Brasil na segunda metade dos anos 1970, 
durante a crise da ditadura militar, em experiências inovadoras em 
Lages e Boa Esperança e por práticas dos movimentos sociais (con-
selhos populares de saúde da Zona Leste de São Paulo, conselho do 
orçamento popular de Osasco, Assembléia do Povo de Campinas etc.). 
No Brasil atual, os direitos de participação se manifestam no cenário 
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público da democracia de fluxo contínuo, na forma de construção 
das decisões acerca da alocação dos recursos públicos (como, por 
exemplo, no “orçamento participativo”).17 nos conselhos paritários 
diversos etc. A democracia participativa estaria a meio caminho entre 
a democracia representativa e a democracia direta. Seu princípio é o 
da ação contínua e da organização de base.

Em governos não-liberais, a participação popular reduz-se ao 
engajamento em tarefas, com o povo contribuindo com sua força de 
trabalho na realização de obras que não são por ele propostas nem 
decididas.

Na democracia liberal, representativa, a participação é via pres-
são popular (expressão de opinião), via apresentação de demandas 
aos governantes.

Para os movimentos populares, todavia, participação é mais do 
que isto: é ocupar espaços institucionais, propor políticas públicas, 
controlar sua execução e seu orçamento. Benevides chama a esta 
participação de “cidadania ativa”, pois nela o cidadão não é apenas 
portador de direitos e deveres, mas criador de direitos enquanto cria-
dor de novos espaços de participação política para além da cidadania 
passiva, outorgada pelo Estado.18 Esta cidadania ativa, como já dizia 
Protágoras, é um aprendizado, exige um processo pedagógico, uma 
educação continuada, tanto dos cidadãos quanto das autoridades dos 
diversos escalões dos governos.

A participação nas escolhas do uso dos recursos e na escolha 
dos destinos da comunidade e de seu modo de vida diz respeito aos 
canais de ligação entre os governos e a sociedade. Como salientou 
Demo (1991, p. 99), a qualidade do Estado depende da capacidade de 
organização da sociedade que o mantém. Isso implica controle dos go-
vernantes pelos governados, o que envolve informação e participação. 
Participação, portanto, é outra forma de poder, não a sua eliminação. 
Como ainda salienta Demo (1991, p. 20-21),

não se trata de comparecer somente quando chamado, solicitado, re-

querido pela comunidade ou pelos interessados[...]. Trata-se de outra 

forma de intervir na realidade, que passa por dois momentos cruciais: 

pela autocrítica e pelo diálogo aberto com os interessados.

Há mecanismos institucionais, para além dos processos eleito-
rais de escolha de governantes e representantes, que implicam par-
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ticipação (prestação de contas, recall, iniciativa popular, audiências 
públicas, partidos políticos efetivamente democráticos, plebiscitos 
e referendos, planejamento participativo, orçamento participativo, 
representação junto ao Ministério Público, Ação Civil Pública, Ação 
Popular, Mandado de Segurança Coletivo etc.).

A participação-cidadã, conselhos e governança

Segundo Teixeira (2001, p.31-32), deve-se ressaltar a diferença 
entre os mecanismos apontados acima, que ele define como participa-
ção popular, e aquilo que ele prefere chamar de “participação-cidadã”, 
um processo em construção:

A participação cidadã diferencia-se da chamada “participação social e 

comunitária” [...]. Tampouco se trata de simples participação em grupos 

ou associações para defesa de interesses específicos ou expressão de 

identidades [...]. Não se confunde também com a expressão “participa-

ção popular”, muito utilizada para designar a ação desenvolvida pelos 

movimentos [...] visando ao atendimento de carências ou à realização 

de protestos e que [reduz] a política à ação no cotidiano, sem relação 

com o institucional [idealizando-se] o saber popular [...]. Além disso, 

a expressão foi cunhada com evidente sentido ideológico, reduzindo 

os atores aos segmentos sociais mais explorados, [...] excluindo os 

setores médios [...] que tiveram fundamental importância nos pro-

cessos de transição [democrática] de vários países, assim como na 

ampliação de direitos e conquistas sociais e [que] [...] dão suporte 

técnico, institucional e financeiro, por intermédio das ONGs, às diver-

sas iniciativas cidadãs.

Ao referir a “participação cidadã” tenta-se, portanto, contemplar 

dois elementos contraditórios presentes na atual dinâmica política. 

Primeiro, o fazer ou tomar parte, no processo político institucional, 

por indivíduos, grupos, organizações, que expressam interesses, iden-

tidades, valores que poderiam se situar no campo do “particular” [...]. 

O segundo, o elemento “cidadania” [...] enfatizando as dimensões de 

universalidade, generalidade, igualdade de direitos, responsabilidades 

e deveres, [...] à propensão ao comportamento solidário[...].

A participação-cidadã implica a democratização efetiva do 
Estado, ou seja, a desprivatização da máquina de governo. Implica 
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também a organização popular autônoma dos cidadãos e a criação 
de canais contínuos de ligação entre as organizações populares e a 
máquina do Estado. É iniciativa e invenção dos cidadãos.

Como analisa Teixeira (2000), trata-se de criar uma nova insti-
tucionalidade, que decorre “do debate público nos espaços sociais, da 
interlocução de diferentes atores, até a constituição de um conjunto 
de proposições que serve de balizamento para as esferas de decisão 
formal”. Modifica-se, assim, portanto, “a natureza dos filtros pelos 
quais o sistema tradicional processa as demandas da população”, que 
passam a estar balizadas pelo “interesse público”. Uma das formas que 
o autor historia e questiona é a dos conselhos de políticas públicas, 
um “aparato misto, pelo qual a sociedade penetra no Estado”, criando 
novas agendas e novos parâmetros.

A proposta atual dos conselhos populares herda a inspiração 
dos Conselhos da Comuna de Paris (1871) e dos soviets de Petrogrado 
de 1905 e da Revolução Russa de 1917, segundo Teixeira. Eles precisam 
ser autônomos, com mandatos revogáveis e imperativos (as posições 
tomadas pelos representantes devem resultar de deliberações ante-
riores da sua organização). Uma pesquisa (SANTOS JÚNIOR et al., 
2004) sobre a experiência dos conselhos municipais no Brasil ouviu 
1.540 conselheiros em regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Belém (o universo da pesquisa 
não é explicitado. Assim, não sabemos qual seria o número total de 
conselheiros municipais nas referidas regiões). A pesquisa chega às 
seguintes considerações finais, que aqui destacamos:

•	há alta escolaridade entre os conselheiros;
•	há precariedade e dificuldade no exercício das funções;
•	há, todavia, influência sobre as ações das prefeituras;
•	os conselhos são arenas de interação, de conhecimento 

mútuo e de convívio entre os interesses do mercado, do 
poder público e da sociedade, propiciando acordo cog-
nitivo sobre a realidade dos municípios e estabelecendo 
parcerias e alianças;

•	os segmentos sociais mais vulneráveis não têm sua agenda 
de demandas representada;

•	a abertura destes canais não aparece como resultado de 
um projeto local, mas é impulsionada pelo governo fe deral;
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•	é um processo pedagógico em curso, embora com o risco 
de os conselhos se transformarem em estruturas buro-
cráticas formais.

Um problema que permanece é a questão da legitimidade. Para 
Teixeira, este problema seria contornado pelo que chama de “legiti-
midade substantiva”, que não é a legitimidade “procedimental” que 
decorre da decisão de maiorias (eleições). Segundo o autor, “embora 
não sejam eleitos como representantes da maioria da população, a 
legitimidade dos membros do Conselho decorre da sua estreita vincu-
lação à sociedade através das entidades representadas e do processo 
de interlocução que estas desenvolvem ou podem desenvolver com 
a população” (TEIXEIRA, 2000, p. 105). O que, a nosso ver, mantém o 
problema, pois o processo de interlocução entre cidadãos ativistas, 
suas organizações e seus concidadãos mais passivos é muito limita-
do: não há canais de comunicação social acessíveis e eficazes para a 
dita interlocução; não há o domínio de uma técnica de comunicação 
que seja motivadora e arrebatadora; há exigüidade de tempo para a 
participação-cidadã.19

Governança

Os conselhos populares são instrumentos do que vem sendo 
chamado “governança”. Governança é um conceito novo, que tem seu 
pé tanto no universo das corporações (gestão mais transparente, defi-
nição das relações entre a direção de uma empresa, seus acionistas e 
seu conselho), quanto na esfera do Estado, onde significa não apenas 
um quadro poliárquico (a pluralidade de categorias de atores que de-
cidem), mas a democratização das informações, a acessibilidade aos 
meios de controle dos bens e à participação efetiva dos governados 
na gestão pública. Um dos princípios da governança é a prevenção a 
fraudes, corrupção, ao mau uso da riqueza pública. Assim, falar em 
boa governança significa falar em participação efetiva dos governados, 
participação com poderes de sanção e que tanto pode impor limites 
quanto trazer inovações.

Segundo Santos Junior (2004), a governança não se limita a 
questões “sobre a eficiência e as condições de exercício do bom go-
verno”, mas sim sobre o surgimento de novas formas de governo que 
articulam processos políticos e administrativos. A governança enfoca 
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a responsa bi  lidade social, a transparência e o papel dos grupos da  
sociedade ci vil nas relações de governo, a interação entre governo 
e   sociedade. Em suma, falar em governança é falar em participação-
-cidadã.

A importância desta nova perspectiva é salientada por Santos 
Jr. (2001, p.59)em função de “mudanças no contexto socioeconômico 
vinculadas a três processos articulados:

•	declínio das instituições políticas de representação de 
interesses tradicionais;

•	a emergência de uma nova cultura política ligada à multi-
plicidade de atores sociais com presença na cena política;

•	a emergência de um novo regime de ação pública, decor-
rente do novo papel exercido pelo poder público.

Em resumo, a participação-cidadã e a governança partem da 
premissa de uma atuação coletiva e da criação de novas instituciona-
lidades que confiram poder efetivo a coletivos de cidadãos.

Por que há participação e por que não há?
Participação implica tempo disponível, economia e precisão no 

uso do tempo, técnicas de comunicação, adestramento e escolaridade. 
Sobretudo a convicção de que há a ganhar com o investimento na 
participação e na ação coletiva e no compartilhar de valores morais. 
Para Putnam (1996), o que aqui chamamos de governança ou partici-
pação-cidadã implica também aquilo que ele denominou de “cultura 
cívica” e de “capital social”. Por cultura cívica, entenda-se uma cadeia 
de complexas relações sociais fundamentadas em confiança mútua, 
regras de reciprocidade, cooperação e horizontalidade, civismo e 
busca do bem-estar coletivo. Esta cultura cívica é cumulativa, auto-
-reforçando-se, e forma estoques de capital social, que vem a ser um 
bem público, um atributo da estrutura social, que, quanto mais se usa, 
mais se tem. Putnam relaciona o desenvolvimento econômico local a 
esta cultura cívica e seu capital social.20

Após a redemocratização do país (se é que havia democracia 
plena antes da ditadura militar de 1964) e após 1990, com a ênfase 
dada pela ONU e algumas ONGs internacionais de incentivo a um 
desenvolvimento com rosto humano, começou-se a se pesquisar e 
publicar casos brasileiros de gestão participativa local,21 realizados 
através de diversos programas: apoio a pequenos empreendedores, 
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novas políticas de abastecimento e de segurança alimentar, incuba-
doras tecnológicas, criação de núcleos culturais e de construção de 
identidades, vivência de planejamento estratégico. São incentivos à 
criação de lideranças locais, coletivos de cidadãos, estimulando-os 
a agir.

Mas há outras propostas de participação, de caráter mais es-
tritamente político porque mais abrangente. É o que Michael Moore,22 
autor de Stupid white men: uma nação de idiotas (2003), nos incita a 
fazer.

A diferença que uma pessoa consegue fazer

Moore, opositor mordaz dos governos norte-americanos e, 
principalmente, da era Bush, ele próprio, ao sugerir ações sobre como 
iniciar um vagalhão que derrubasse o presidente Bush, nos mostra 
a maior importância relativa do cidadão norte-americano no seu re-
lacionamento com os representantes do Legislativo. Moore parte do 
princípio do cidadão individual, agindo com pragmatismo e por si só, 
e aproveitando os canais existentes no sistema político de seu país. 
Alguns dos pontos sugeridos para “uma ação que faz a diferença” 
denotam a acessibilidade aos representantes do povo no Congresso:

Mantenha contato com seus representantes uma vez por semana e 

convença seus amigos a fazerem o mesmo. Senadores, membros do 

Congresso e outros representantes eleitos PRESTAM MUITA ATEN-

ÇÃO [destaque no original] aos telefonemas, cartas e telegramas que 

recebem [...] Gaste apenas alguns minutos por semana e torne seus 

pensamentos públicos. A política de Bush pode ser interrompida me-

diante uma revolta pública e até mesmo algumas centenas de cartas 

podem transformar-se em uma revolta. Muitas das políticas de Bush 

já foram engavetadas depois de desaprovação pública. FUNCIONA! 

[destaque no original]

a) Ligue para 202 – 2243121 – o telefone geral do Capitólio. Simplesmente 

informe a eles seu CEP e eles o transferirão a seu representante.

b) Escreva para Office of Senator [nome] United States Senate, Wa-

shington DC 20510 [...].

c) E-mail: para os senadores acesse www.senate.gov.contacting/in-

dex_by_state.cfm; para os deputados, acesse www.ouse.gov/writeresp/.

d) Envie um telegrama [...].
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As sugestões de M. Moore não se limitam, porém, a invocar os 
representantes do Legislativo. Envolvem também ação direta:

Atormente Bush em qualquer lugar que ele vá. Se vc souber que o Júnior 

vem para a sua cidade, organize um grupo de amigos para protestar no 

evento...Grite alto. Seja engraçado. Cartazes, teatro de rua, processos 

simulados – mostre a ele que não existe um abrigo seguro da Verdade.

Moore também recomenda forçar o partido opositor a tomar 
uma atitude (no caso, o Partido Democrata). Além de assinar peti-
ções on-line no site do próprio M. Moore, o cidadão que quer fazer a 
diferença deve:

Assumir o comando do Partido Democrata local. Na maioria dos con-

dados, o Partido Democrata Local é administrado por apenas algumas 

pessoas, porque a maioria dos cidadãos jamais pensaria em aparecer 

por lá. Vá à próxima reunião do Partido na sua cidade ou condado e leve 

dez amigos. Na maioria dos casos, seu grupo será majoritário. Utilize 

as regras e o estatuto do partido estadual (freqüentemente podem ser 

encontradas na web e tome o poder (2003, p. 54-56).23

A participação que faz a diferença não tem como destinatário 
apenas a máquina do Estado. Ainda tendo M. Moore como referência, 
use a www, informe, convença. Quando Moore estava para publicar 
seu livro “Stupid white men”, sua própria editora o boicotava, alegando  
que o novo clima político do país impedia seu lançamento, a menos que 
ele o reescrevesse pela metade, de forma a suavizar suas críticas. 
No meio deste impasse, Moore foi dar uma palestra em um encontro 
anual de um conselho de ação comunitária, já há muito agendada. 
Ele propôs ao seu auditório de cerca de 100 pessoas ler algumas pá-
ginas de seu livro, já que ele não seria publicado. Havia na audiência  
uma bibliotecária que, depois de ouvir Moore, foi para casa e lan-
ço uma carta na Internet para bibliotecas e colegas bibliotecários sobre 
um clima de censura que nem mais se restringia a Moore, e pedia que 
todos escrevessem à editora de Moore e exigissem o lançamento do 
livro. E assim, milhares de pessoas o fizeram. Com o livro já lançado, 
Moore foi para a Internet divulgá-lo e, poucas horas após, a primeira 
edição, de 50 mil exemplares, havia sido vendida.
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Moore está na linha de uma atuação mais individual, tal como 
a proposta de Henri Thoreau no século XIX, cujo mote era agir de 
maneira coerente com a sua forma de pensar. Se um cidadão norte-
-americano era contra a guerra com o México e contra a escravidão, 
não deveria pagar impostos, para não sustentar um governo belicista 
e escravocrata, tal era a concepção de Thoreau, ele próprio detido 
por se recusar a pagar impostos.

Ficam aí exemplos de que cidadãos individualizados podem ter 
uma atitude diferencial, objetiva e inspirar outras atitudes. Desde que 
sejam detentores de alguma forma de poder (não comprar, boicotar, 
não votar, ter acesso aos meios de comunicação para ridicularizar, 
questionar etc.).

Limites e desafios à participação

A democracia participativa pode ser farsesca. Por enquanto, 
no cenário político brasileiro, há mais uma boa intenção mesclada 
a um jogo de participação cujo resultado é ainda pouco efetivo: os 
canais participativos ainda são estreitos, a população comparece em 
pequeno número, não há um limite muito claro entre a identidade do 
líder comunitário e a do cabo eleitoral partidário; a amplitude e o teor 
do que estaria sendo decidido coletivamente é ainda insuficiente e 
os mecanismos, como as audiências públicas, por exemplo, sem pro-
mover participação e diálogo amplos entre o povo e as autoridades 
constituídas, caem em descrédito, como no caso que transparece da 
denúncia abaixo:

Niterói, 18 de Novembro de 2003.

AOS DEFENSORES DE NITERÓI.

AUDIÊNCIA PÚBLICA?

O objetivo da Audiência Pública, conforme consta no “Estatuto da Ci-

dade” é a participação da população e das Entidades Representativas 

na gestão democrática do Município. Infelizmente e desastrosamente 

as Audiências Públicas convocadas pelo Executivo e pelo Legislativo 

vêm com o único objetivo de usar as Entidades para cumprir e legi-

timar o Estatuto da Cidade e evitar uma Ação Civil de improbidade 

administrativa.

Vejam os procedimentos ocorridos normalmente nas Audiências do 

“PUR” [Plano Urbanístico Básico], da EIV, do Orçamento e do PUR – Re-
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gião Norte: 1 – Pressa nas discussões; 2 – Não apresentam as propostas 

para análise das Entidades; 3 – Solicitam por escrito as propostas das 

Entidades e não fazem a “ATA”; 4 – Não apresentam a proposta final 

para discussão com as Entidades antes da votação; 5 – Péssima divul-

gação das Audiências Públicas, para esvaziar as mesmas; 6 – Marcam 

as Audiências Públicas em horários difíceis e com isto têm pouca fre-

qüência; 7 – Não acatam as propostas das Entidades, principalmente 

os itens fundamentais; 8 – Vão para a mídia e falam que houve “x” 

Audiências Públicas e o assunto foi exaustivamente discutido com a 

sociedade organizada pois o objetivo é a quantidade das Audiências; 

9 – Não apresentam as emendas dos Vereadores nas Audiências; 10 – 

Ausência maciça dos Vereadores (70%) nas Audiências do Executivo 

e Legislativo; 11 – Votam sem comunicar as Entidades o dia da mesma; 

12 – No caso do “PUR” a 1a votação não leram as emendas dos Verea-

dores e na 2a “fecharam a Câmara”, e às Entidades ficaram na rua sob 

repressão da PM e Guarda-Municipal; 13 – A Câmara aprova a proposta 

do Executivo com pequenas emendas. Por este tipo de procedimento 

“normal” aos nossos políticos, não podemos ficar calados e temos de 

deixar de ser palhaços e de ser manipulados. Queremos usar o nosso 

direito de participar efetivamente se os nossos políticos não estão 

acostumados com isto, e vão ter que conviver com a participação 

popular em todas as questões da Cidade, porque temos o direito de 

exercer a nossa cidadania. As Entidades organizadas têm que fazer uma 

reunião geral para traçar uma estratégia para reverter este quadro de 

total desrespeito, inclusive de não participar mais destas Audiências 

Públicas de “fachada e imorais” que não acatam as nossas propostas 

e que só beneficiam a “especulação imobiliária”.

NÃO ADIANTA DAR SUA PROPOSTA, ELA NÃO SERÁ ACEITA, JÁ ESTÁ 

TUDO ACERTADO E PRONTO “ENTRE ELES”.

José de Azevedo – Presidente do CCOB [Conselho Comunitário da 

Orla da Baía].

Há pouca participação entre nós? Por quê?
Embora não tenha feito pesquisa sistemática sobre isto, apenas 

baseada em pequena experiência de ativismo-cidadão, creio que o 
grau de resposta dos representantes e dos governantes às demandas 
do cidadão é muito baixo e inadequado no Brasil, o que se torna em 
um desestímulo e um fator de descrença nas instituições e nos canais 
disponíveis para a participação. O que viria primeiro: novas práticas 
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dos cidadãos provocariam a acessibilidade da máquina do Estado ou 
a reforma do Estado, tornando-o confiável, incentivaria o cidadão a 
aproximar-se e tomar parte?

M. Moore sugere a Internet e o telefonema como meios de pres-
são. Entre nós a Internet é ainda um instrumento restrito e telefonar 
para Brasília é pesado para o orçamento do brasileiro médio. A par-
ticipação entendida como parceria com a máquina do Estado implica 
ter tempo, dinheiro, conhecimento e adestramento. Sem tempo, sem 
dinheiro e sem conhecimentos, como pode uma população protago-
nizar um processo de democracia de fluxo contínuo?

Uma cultura política participativa pode ser também entre nós 
um risco de vida, como o exemplificam as mortes noticiadas de in-
tegrantes de movimentos sociais. Nossa herança política autoritária, 
nosso caldo de cultura autoritário geraram uma violência e ferocidade 
que matam lideranças e ativistas. O “homem cordial” brasileiro é um 
mal-entendido. A expressão nasceu para referir-se a quem age por 
impulso, dando vazão aos impulsos, sem os ditames da razão.24

Ocorre, portanto, que o processo realmente participativo de 
tomada de decisões, além de poder ser visto como perigoso, é também 
oneroso, moroso e requer a construção simultânea de uma cultura de-
mocrática de tolerância e de convívio, posto que se trata de encorajar 
a exteriorização de conflitos de interesses, de motivações e de visões 
de mundo dos diferentes atores sociais. Requer tempo para encontros 
e discussões, demanda informações e comunicação.

No Brasil, as pastorais eclesiásticas, as ONGs de assessoria aos 
movimentos populares focaram seus esforços na organização política 
dos segmentos sociais mais vulneráveis. Os segmentos médios, que 
teriam meios para agir como Michael Moore sugere, têm ficado à 
margem deste processo pedagógico. Nossas políticas participativas 
recentes, embora entendidas como políticas de integração e de inclu-
são, ainda assomam como políticas sociais voltadas para a pobreza e 
que tomam a forma de parcerias pontuais em soluções locais (bolsa 
escola, mutirão para saúde e saneamento rural etc.). Os segmentos 
médios não se reconhecem neste processo.

Em janeiro de 2002, estudantes de História da UFF, organiza-
dos na chapa “Trem Bala”, queixavam-se da “desmobilização” e da 
“letargia política” entre os estudantes, seu “ceticismo e comodismo” 
e sua negativa em relação à representação estudantil. Propunham-se 
a perguntar aos desmobilizados o que estes achavam de sua própria 
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desmobilização e o que seria a mobilização. O panfleto do Trem Bala 
não oferecia ele próprio definição para o que seria mobilização, mas 
fica nas entrelinhas pressuposto que vem a ser a organização em torno 
de interesses (Febraban, Fiesp, Firjan, igrejas, ONGs, sindicatos são 
atores citados como fortemente mobilizados e, portanto, influentes) e 
de idéias e valores (“anticapitalistas” e “antiopressão” são os valores 
mencionados pelos estudantes).

Por que a aludida desmobilização? Por que o ceticismo entre os 
estudantes? Deverá isto ser analisado apenas como letargia e como-
dismo? Não poderá ser um repúdio a práticas já rançosas, preferindo 
outras formas? Os encontros nacionais setoriais de estudantes têm 
sido muito concorridos e um encontro sobre Anarquismo, realizado 
na UFF em 2004, lotou um amplo auditório, não obstante ter se reali-
zado durante um período de greve (ver capítulo sobre Anarquismo).

Metodologias de participação

A ênfase na participação coloca algumas questões para além da 
já apontada questão substantiva do que é, efetivamente, participar. O 
que fazer? Como mobilizar? Quem mobiliza?

Metodologias participativas25 são um elenco de técnicas de ca-
pacitação para o exercício da cidadania, que ONGs e instituições ecle-
siais, voltadas para uma pedagogia popular, aplicam junto às classes 
subalternas, para formação de suas lideranças e sua organização como 
agente coletivo no cenário político e que os governos democráticos 
brasileiros, após a Constituição Federal de 1988, começaram a utilizar, 
buscando parcerias com os segmentos socialmente vulneráveis.

Há muitos manuais sobre como estimular as comunidades a 
se pensarem, a refletirem sobre o que são e o que querem ser, a ana-
lisar o que fazer, a conduzir reuniões para dar conta coletivamente 
dessas tarefas.26 No seu início uma metodologia restrita das igrejas, 
aplicada de forma discreta, tornou-se uma necessidade a partir da 
democratização do país e da intenção de os governos obterem parceria 
das populações. Assim, a metodologia participativa tornou-se uma 
ferramenta de governos populares e uma área de especialização em 
“capacitação em planejamento participativo” para os cientistas sociais, 
que assim se tornam “capacitadores”. As ONGs, já agora legalmente 
referidas como OSCIPs – Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público –, o chamado Terceiro Setor, que não é governo nem mercado, 
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multiplicaram-se nesses esforços. Um deles é a implantação da Agenda 
21 local, através do Fórum 21 local, para a consecução do desenvol-
vimento sustentável, cujas diretrizes são não apenas a preservação 
da biodiversidade e o manejo dos recursos naturais, mas a justiça 
econômica e social, com a participação dos diferentes segmentos da 
sociedade. Outro exemplo tem sido a participação das comunidades 
em comissões para a regularização das ZEIS – Zonas Especiais de 
Interesse Social – urbanas.27

No governo do presidente FH Cardoso, a professora R. Cardoso 
criou os programas Comunidade Solidária (1996) e Comunidade Ativa28 
(1999) e as prefeituras foram estimuladas a discutir e agir no sentido de 
implementar o DLIS – Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. 
Todas estas iniciativas exigiam um fórum de cidadãos reunindo-se e 
pensando a sua comunidade. A meta era elaborar políticas públicas 
através do planejamento participativo. O desafio passou a ser, para 
os promotores de tais programas, encontrar nas comunidades os 
cidadãos para fazê-lo. As localidades, quando instadas a se reunirem 
para tais discussões, tendem a chamar as lideranças comerciais, 
o professorado, os parentes dos vereadores, o padre, em suma, as 
elites locais. Como encontrar o dito “zé povinho” e encorajá-lo? Ou-
tra ordem de dificuldades para os promotores e capacitadores tem 
sido a seguinte: uma vez colocado este cidadão na sala de debates, 
como fazê-lo falar, sair de seu mutismo precavido e, o ainda mais difícil, 
fazê-lo voltar outras vezes? Como, por outro lado, ouvir o seu roldão 
de desabafo e evitar criar junto a eles esperanças e expectativas que 
correm o risco de ver frustradas? Como fazê-lo perceber que tantos 
esforços estão chegando a resultados e trazendo melhoras para sua 
vida cotidiana? Como evitar falsas práticas participativas, que buscam 
legitimar decisões tomadas por outros em outras instâncias?

Os princípios inspiradores da gestão social são:

a) a valorização do conhecimento e experiências práticas 
do cidadão em suas vivências;

b) a democracia como um processo contínuo e cotidiano;
c) a criação de espaços públicos de decisão, implantação e 

acompanhamento de projetos;
d) o reconhecimento e valorização da pluralidade de atores 

diferenciados;
e) o direito ao lugar;
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f) a necessidade de os governados controlarem os gover-
nantes;

g) o convívio em grupo;
h) o poder público limitando-se ao papel de facilitador e 

articulador; voz e igualdade de participação para todos.

A filosofia de tais programas baseia-se nas teses da governança, 
enfatizando o papel dos cidadãos – individuais ou em associações – 
no processo político, partindo da identificação dos problemas para 
a formação, implementação e avaliação dos resultados, e na tese do 
capital social, que seriam sistemas horizontais de participação-cidadã, 
baseados em redes movidas pela confiança, reciprocidade e coope-
ração. Putnam, como vimos, usa a expressão “capital social” para se 
referir a um efeito sinérgico e pedagógico do acúmulo de experiências 
locais bem-sucedidas, que reforçam condutas de confiança recíproca 
e criam uma cultura política participativa e, portanto, benéfica ao 
desenvolvimento. Esta “participação-cidadã” também é referida na 
literatura como “voluntarismo cívico”.

Segue uma breve lista elencando alguns passos e técnicas usa-
dos para animar encontros e provocar uma reflexão:

a) construção de identidade grupal via recuperação de 
história local, trajetórias de vida de moradores e reelabo-
ração de suas tradições culturais;29

b) execução de jogos para aquecimento e conhecimento 
mútuo;

c) construção coletiva da “árvore dos problemas”, iden-
tificando problemas, suas causas e o que fazer para 
solucioná-los;

d) motivação de grupos de mulheres, de crianças e de ido-
sos;

e) visitas e pequenas expedições aos locais de vida, auto-
produção de fotos, vídeos e desenhos que favoreçam a 
discussão sobre o que fazer;

f) construção coletiva de peça de teatro e dramatizações 
tendo a comunidade como dramaturga, protagonista e 
espectadora;

g) aulas sobre como os governos estão organizados e sobre 
mecanismos legais que podem ser acionados.
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Feita a árvore dos problemas (ou técnica similar), que passos 
dar?

a) escolha de estratégias: o que, como e quando;
b) identificação de interlocutores (oponentes; prováveis 

parceiros/base de apoio) e de estratégias de contato;
c) elaboração de uma agenda de tarefas a cumprir, com 

delegações explícitas;
d) escolha de um slogan para representar e fixar os objetivos;
e) elaboração de um calendário claro de próximas ativi-

dades.

Outras iniciativas para os capacitadores e ativistas:

a) estruturação de um centro de referência;
b) integração de grupos em redes comunitárias;
c) criação de boletins e guias de serviço com temas de in-

teresse;
d) difusão das experiências em bancos de dados, seminários, 

publicações, Internet.

E por aí vai. Não tenho a pretensão de formar um manual, nem 
tenho experiência acumulada para tal. Vale apenas mencionar o 
cuidado que o cientista social/capacitador deve ter quando desperta 
expectativas e não tem meios de atendê-las, nem de dar continuidade 
ao projeto. Devemos levar em consideração que a falta de mobilização 
pode acontecer não por incapacidade ou individualismo, mas por uma 
aguda percepção crítica, com base em experiências passadas, de que 
será tempo perdido, e uma avaliação, muitas vezes pertinente, de 
que toda a montagem de encontros não passa de um ritual eleitoreiro, 
abrindo caminho para carreirismos particulares.

Emancipação, maioridade e capacitação:  
sapere aude (ouse saber)

Em um artigo clássico, Kant30 define o esclarecimento (“au-
fklärung”) como a saída dos homens de sua menoridade, que vem a ser 
sua incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de 
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outro indivíduo. É cômodo ser menor, analisa Kant, a menoridade, a 
tutela, chegou a ser quase uma natureza e nossos tutores nos mostram 
o perigo que nos ameaça se tentarmos andar sozinhos. O militar nos 
diz: “não pense, execute”; o financista exclama: “não pense, pague”; o 
sacerdote proclama: “não pense, crê”. Ou nos dizem: “pensem tanto 
quanto quiserem, mas obedeçam”. O esclarecimento, o ousar saber, 
implica fazer uso público da própria razão, necessita de liberdade para 
tal, é o cerne da humanidade. Kant pondera: “um homem pode, no que 
diz respeito à sua pessoa, adiar o esclarecimento. Mas renunciar a ele 
significa ferir e calcar aos pés os sagrados direitos da humanidade” 
(1985, p. 110).

Como superação das formas incompletas e insuficientes de 
cidadania – a tutelada e a assistida – Pedro Demo (1995) aponta para 
uma “cidadania emancipada”, que resultaria de um processo emanci-
patório composto, em primeiro lugar, por um desafio negativo, o de 
dizer não à pobreza política e destruí-la. Uma sociedade que queira e 
saiba superar a pobreza política e, com esta, a pobreza material, rea-
ge a injustiças, percebe e nega-se a ser massa de manobra, contesta. 
Propõe alternativa, organiza-se em associações auto-sustentadas, uma 
vez que participação sem independência seria farsa.

A cidadania planetária

No decorrer da história, o local se tornou nacional, o nacional 
transnacional. Assim, a cidadania, que tinha uma referência local, se 
tornou nacional. Nossos direitos e responsabilidades não se esgotam 
na cidade em que nascemos e/ou vivemos, se tornaram nacionais e 
cada um de nós ganhou sua identidade nacional. Mas não estamos mais 
apenas referidos ao nosso país, nossa vida cada vez mais passou a 
estar afetada pelo que acontece para além das nossas fronteiras, nesta 
era de globalização e mundialização. Contudo, não há mecanismos 
disponíveis para influirmos nos acontecimentos mundiais que nos 
afetam e traçam nossos destinos. Tal lacuna tem levado os ativistas 
sociais a se organizarem em redes e coalizões internacionais dos 
cidadãos planetários, em parlamentos de cidadãos, no Fórum Social 
Mundial etc.

Em 1991, o Independent Sector e o Council on Foundations, dos 
Estados Unidos, somados ao European Foundation Centre e a dez 
organizações filantrópicas privadas, estudaram a necessidade e a via-
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bilidade de se criar uma nova estrutura que reunisse as organizações 
não-lucrativas em nível mundial. Em maio de 1993, em Barcelona, esta 
aliança formalizou-se na Civicus – Aliança Mundial para a Participação 
dos Cidadãos, buscando promover a cidadania ativa e a sociedade civil 
em escala mundial, agindo em rede e operando horizontalmente.31

A idéia de governança global tem encontrado muitas resis-
tências, principalmente nos países do Sul, onde a interdependência 
crescente, de dinâmica essencialmente econômica, tem-se traduzido 
em maior dependência e menor governabilidade. A noção de global 
governance não se confunde com a idéia de governo global de caráter 
centralizado. Trata-se antes de um sistema global de governo e tomada 
de decisões, envolvendo os atores que atuam no cenário internacional. 
... O problema não é mais apenas a articulação nacional/internacio-
nal, mas também a amplitude e intensidade dos problemas globais, 
além do acesso aos níveis de decisão pertinentes. Como o Estado 
soberano já não é a melhor instância para a tomada de decisões em 
escala planetária, torna-se imperiosa a necessidade de regulação  
em termos mundiais – uma governança global – para enfrentar os de-
safios à humanidade e ao planeta” (VIEIRA, 1997, p. 120); (ver capítulo 
sobre a Sociedade Generosa).

Notas

1 Líderes de associações de moradores de favelas do Rio de Janeiro falam em “fave-

lania”; porta-vozes e ativistas sociais em defesa dos povos da floresta propõem o 

termo “florestania”. Em ambos os casos, a identidade e a postulação de direitos se 

dão a partir de uma relação específica ao lugar/grupo em que vivem.

2 “Citizenship consists of a bundle of rights and duties that are acorded to all members 

of a political community. The rights and duties of citizenship define the conditions 

for co-existence in human societies and set the parameters for cohesion and conflict 

within them.” Walter Korpi, do Swedish Institute for Social Research. Paper intitulado 

“Class, Gender and Power in the Development of Social Citizenship”, apresentado 

no XII Congresso Mundial de Sociologia, Bielefeld, 1994.

3 Conferência pronunciada na Embratel, em 20/5/1994, em ciclo de debates sobre 

Modernidade.

4 Conferência pronunciada na Embratel, em 20/5/1994, em ciclo de debates sobre 

Modernidade.
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5 Fonte: site de l’Elysée. Disponível em: <http:// www.ambafrance.org.br>.

6 Editor do Jornal Literário Geral, de Berlim, entre 1843 e 1844.

7 Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista Soviético, (1985-1991; 

presidente do Presidium (1989-1990) e presidente da URSS (1990-1991).

8 Este é um ponto que gera alguma polêmica: toda a literatura sobre a história da 

classe operária brasileira nos fala de suas lutas por direitos; por outro lado, boa 

parte da literatura que se dedica ao período Vargas se inclina a ver nestes direitos 

uma outorga, compensando o esvaziamento de seus direitos políticos em um quadro 

de um sindicalismo atrelado à máquina do Estado.

9 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, Título I – Dos Direitos Funda-

mentais.

10 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, Título II Dos Direitos e Ga-

rantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

explicitados em 72 incisos.

11 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Título II Dos Direitos e Garan-

tias Fundamentais, Capítulo II – Dos Direitos Sociais.

12 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Título VIII – Da Ordem Social, 

Capítulo VI – Do Meio Ambiente.

13 A respeitada ONG Fase desenvolve uma campanha muito a propósito, chamada “O 

Brasil tem fome de direitos”.

14 Os cientistas sociais que pertencem aos quadros das ONGs – Organizações Não-

-Governamentais – e os ativistas de movimentos sociais.

15 José Murilo de Carvalho, em “A Cidadania e Seus Dois Maridos”, no Jornal do Brasil, 

15 de janeiro de 1995.

16 Cf. MCLAGAN; NEL (1995). Os autores consideram que as mudanças na administração 

industrial-empresarial do mundo contemporâneo fizeram emergir a participação, 

baseada no compartilhamento do conhecimento e no aprendizado mútuo e na in-

corporação de diferentes perspectivas de visão e que este processo tem resultados 

mais enriquecedores do que as relações verticais e a distinção entre os que pensam 

e os que executam.

17 Cf. FEDOZZI (1997).

18 Cf. BENEVIDES (1994).
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19 No que diz respeito a meios de comunicação, desde o advento da Internet, um novo 

e fabuloso canal foi criado, mas que ainda está restrito aos que têm computador, 

dominam sua linguagem e podem custear seus provedores. Complementarmente, 

se a Internet é um canal amplíssimo de comunicação imediata, boa para troca de 

informação e para propostas de organização, ela tem funcionado também como 

um mecanismo confortável para uma participação virtual de eficácia duvidosa: 

recebe-se uma petição, carta, denúncia, solicitando adesão, engrossa-se a lista 

dos signatários. Assina-se e fica-se com a crença de que fizemos nossa parte. Fize-

mos? De forma eficaz? Pode ser, se nossa assinatura significar um poder, uma ação, 

por exemplo, o poder de voto do cidadão, no caso de não votar naqueles que são 

responsáveis pelo que se denuncia. Mas, e se não temos tal poder? Por exemplo, 

qual a eficácia das petições e denúncias internacionais, como aquelas que pediam 

apoio às mulheres sob o jugo dos Talibans, ou que pediam clemência para mulheres 

sentenciadas de morte por supostas relações adúlteras em países muçulmânicos? 

No caso, o protesto é moral, tem a expressão de um clamor público, mas não está 

alicerçado em exercício de direitos, em poder de ação, pois não há, pelo menos não 

ainda, direitos de cidadania planetária.

20 A cientista política Maria Celina D’Araújo detectou que a expressão “capital social” 

data de 1916, criada por um educador, Lyda Judson Hanifan, para referir-se a centros 

comunitários de escolas rurais, nos quais via que a pobreza crescente era acom-

panhada por um decréscimo de sociabilidade e de falta de relações de vizinhança 

entre a população local. Para Hanifan, se houvesse relações sociais, contatos, haveria 

cooperação e capital social e todos se beneficiariam. Da autora, ver Capital Social 

(2003, p. 23 – 24).

21 Cf. CAMAROTTI; SPINK (Org.), 2000 e 2001.

22 Cineasta, publicitário e jornalista norte-americano. Moore foi o ganhador do Oscar 

de Documentário de 2003, com seu filme “Tiros em Columbine”.

23 Michael Moore não tem grandes ilusões quanto aos Democratas. Trata-se aqui de 

instigar o partido de oposição a efetivamente agir como tal.

24 Assim explica Sérgio Buarque, em nota de pé de página no seu capítulo sobre o 

Homem Cordial, em seu livro Raízes do Brasil: “ a expressão é do escritor Ribeiro 

Couto, em carta dirigida a Alfonso Reyes[...]. Não pareceria necessário reiterar o 

que já está implícito no texto, isto é, que a palavra ‘cordial’ há que ser tomada, 

neste caso, em seu sentido exato e etimológico, se não tivesse sido contrariamente 

interpretada em obra recente do Sr. Cassiano Ricardo, onde fala no ‘ homem cordial 

dos aperitivos e das cordiais saudações’[...]” (1976, p. 106).
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26 Eis alguns exemplos não-exaustivos: a) Metodologia FLACSO (Facultad Latinoa-

mericana de Ciências Sociais) de Planificación Gestion (Planificación Participativa 
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Participativas, L. Ramalho (org.); d) Desenvolvimento de comunidade e participação, 

de M. L. de Souza; e) Metodologias de capacitação, de Caio M. Silveira e outros.

27 Cf. COSTA; PORDEUS (1998, p. 28-32).

28 Em 1999, houve um projeto-piloto, envolvendo 104 municípios e em 2002 foram esco-

lhidos 600 municípios dentre aqueles de IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

– mais baixos. Havia um acordo assinado com os prefeitos e um auxílio do programa 

Comunidade Ativa à prefeitura para os gastos de implantação local do projeto (com 

verbas vindas do Sebrae e do Banco Mundial. Os capacitadores treinados pelo 

programa iam às localidades, faziam uma convocação ampla, reuniam as pessoas 

para uma sessão inicial de sensibilização e criação de um fórum de cidadãos, que 

iria fazer um diagnóstico participativo, discutir uma agenda, definir prioridades e 

gerir o plano DLIS.

29 Cf. COELHO (1992, p 7-11).

30 Cf. KANT (1985). 

31 Civicus: World Alliance for Citizen Participation, 1995.
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a sociEdadE dEmocrática

Autoriza-se os oprimidos, de tantos em tantos 

anos, a decidir qual será, entre os representantes 

da classe dos opressores, aquele que, no Parla-

mento, os representará e os esmagará.

Marx

Por mais que os liberais afirmem que só no 

capitalismo a democracia é viável, ocorre exata-

mente o contrário: no capitalismo a democracia 

é impossível [...] Na sociedade moderna a possi-

bilidade de democracia passa pela superação/

negação do capital. Mas isso não é suficiente. A 

democracia só é possível como invenção de uma 

sociedade nova.

Betinho

Quem não saberá responder que democracia é o governo “do 
povo, pelo povo e para o povo” e que, em seu nome, do povo, é exer-
cido? Mas o que vem a ser, de fato, algo “do povo, pelo povo, para o 
povo”? O que é o “povo”? Fala-se muito em democracia nos dias de 
hoje, todavia, até que ponto e verdadeiramente será ela efetivamente 
praticada? Quais os tipos de democracia? Aqui enfocaremos, princi-
palmente, aspectos históricos, teóricos, mas, sobretudo, a proposta 
da democracia como um sistema de sociedade, como uma Ética de 
convivência.

“Democracia” era vista criticamente pelas esquerdas dos anos 
1950 e 1960 como uma abstração burguesa. Fidel Castro chegou a 
enfatizar, nos idos da Revolução Cubana, que o povo queria algo 
mais que democracia e liberdade em termos abstratos. À mesma 
época, o liberalismo econômico tomava o termo como sinônimo de 
capitalismo e de livre iniciativa, em oposição ao mundo comunista 
do bloco soviético. Todavia, a partir da década de 1980, a democracia 
foi reavaliada pelas esquerdas, tornando-se senha e mote das lutas 
contra a ditadura e o totalitarismo em todos os quadrantes do globo 
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terrestre. No sentido novo repensado pelas esquerdas, democracia 
não é apenas uma forma de escolha dos governantes, mas uma ética, 
uma forma de convivência baseada no respeito mútuo, no igualita-
rismo combinado com a diversidade, na aceitação da divergência, 
na tolerância, na renovação, na não-violência e na fraternidade. A 
democracia é ainda, para setores da esquerda, um valor universal e 
uma tática para a construção do socialismo, pois ela seria a própria 
negação do capitalismo (SOUZA, 1987). A democracia pode ainda ser 
concebida até mesmo como uma forma de sociedade, uma sociedade 
bem diferente da sociedade aristocrática do Antigo Regime, como a 
estudada por Tocqueville em meados do século XIX.

Como veremos, o termo democracia pode aludir a diferentes 
significados:

a) um regime político, sistema de escolha de dirigentes e 
dos destinos de uma coletividade;

b) uma ética de convívio igualitário e uma tática de luta 
contra o capitalismo, sua negação dialética;

c) um tipo de sociedade, baseada nos laços horizontais do 
associativismo.

Podemos adiantar que, enquanto o primeiro entendimento ca-
racteriza o pensamento liberal, os demais guardam relação com a re-
valorização dos ideais democráticos pelas esquerdas contemporâneas.

Quais as origens históricas da democracia? Quais os seus ti-
pos? Em que a democracia liberal moderna se diferencia do modelo 
clássico ateniense? Quais as suas características, premissas e limites? 
Viveríamos, nos dias que correm, numa democracia efetiva? Ou será 
a democracia uma utopia? Poderá ser a democracia efetivamente uma 
ética, ou será apenas, quando muito, uma etiqueta, ou seja, uma ética 
pequena, um conjunto de regras formais, eleitoreiras, uma convenção 
social à qual apenas se aparenta obedecer?

A democracia na antiguidade: isegoria (Iσεγορια) e  
paideia (Rαιδεια) no modelo ateniense

A democracia ateniense da época clássica (508–429 a.C.) é o 
exemplo recorrente do Estado no qual a política não é, como nos 
nossos dias, atributo de uns poucos profissionais, mas sim direito 
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daqueles que são cidadãos e que, através da fala e da discussão pú-
blicas, decidem em comum os destinos da Pólis. (Rousseau, na sua 
concepção da República, do Estado como a soma de todos, inspirou-
-se na Pólis ateniense.) Na Pólis ateniense clássica, o Estado era a 
coletividade política, a população-cidadã e quem não participasse 
desta esfera pública era literalmente idiota, preso ao id, ao pessoal e 
particular (os estrangeiros – metecos –, as mulheres e os escravos). 
Segundo Aristóteles, quem não fosse cidadão, não participasse desta 
esfera pública, não era humano: “O homem que está isolado, o que é 
incapaz de participar dos benefícios da associação política, ou que 
não necessita participar por ser auto-suficiente, não pertence à pólis 
e é, portanto, um animal ou um deus.” (Aristóteles, in “Política, Livro 
I, cf. citado por Morrall, J.B., in “Aristóteles”, 1985:57).

A consciência de ser parte de uma totalidade social – a Pólis – e 
dela participar ativamente estava intimamente relacionada e depen-
dente da forma de democracia direta, sem representantes intermediá-
rios, que tanto parece ter inspirado Rousseau, a Comuna de Paris e os 
Sovietes de Lenin. Assim Finley (1988, p. 31) a descreve:

A democracia ateniense era direta, não representativa, em dois senti-

dos. O comparecimento à Assembléia soberana era aberto a todo cida-

dão e não havia burocracia ou funcionários públicos, exceto uns poucos 

escriturários, escravos de propriedade do Estado, que faziam registros 

inevitáveis, como cópias de tratados e leis, listas de contribuintes 

inadimplentes ou similares [....] A Assembléia, que detinha a palavra 

final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, na legislação, nas 

obras públicas, em suma, na totalidade das atividades governamentais, 

era um comício ao ar livre, (na colina Pnyx)1 com tantos milhares de 

cidadãos com idade superior a 18 anos quantos quisessem comparecer 

naquele determinado dia. Ela se reunia freqüentemente durante o ano 

todo, no mínimo 40 vezes e, normalmente, chegava a uma decisão sobre 

o assunto a discutir em um único dia de debate, em que, em princípio, 

todos os presentes tinham o direito de participar, tomando a palavra. 

Isegoria, o direito universal de falar na Assembléia, era algumas vezes 

empregado pelos escritores gregos como sinônimo de democracia. A 

decisão era pelo voto da maioria simples dos presentes.

A democracia ateniense, a Pólis, era uma comunidade de cida-
dãos (demos) reunidos na ecclesia, ou assembléia, para exercerem o 
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direito de falar – isegoria – e de votar, sob a obrigação moral de dizer 
abertamente suas intenções (parrhésia).

As tarefas administrativas desta Pólis eram desempenhadas 
por ocupantes de cargos anuais e por um Conselho dos 500 (Boulé), 
todos escolhidos por sorteio, pois, segundo Aristóteles (apud FINLEY, 
1988, p. 32), as eleições seriam procedimentos aristocráticos, não 
democráticos, uma vez que introduziriam o elemento da escolha, da 
seleção das melhores pessoas, em vez do governo por todos. Além 
de ser direta, via Assembléias de cidadãos, a democracia ateniense 
desconhecia a burocracia, o governo, no sentido moderno, e partidos 
políticos: a administração (polícia, guarda dos arquivos públicos, 
finanças) era realizada por escravos.

No entanto, quem eram os cidadãos atenienses? Quantos iam 
às Assembléias? Seriam os mesmos ou não? O exercício e a tomada 
de decisões eram efetivamente majoritários?

Finley (1988) calcula que os cidadãos atenienses – adultos, 
homens – estavam entre 35 e 40 mil pessoas.2 Quantos iam e quem ia 
às assembléias, não há como saber. O autor supõe que a população 
rural, os camponeses, pouco participariam dessas assembléias. Cada 
reunião da Assembléia tinha uma composição diferente, não havendo 
exatamente membros da Assembléia, mas membros de determinada 
Assembléia, em determinado dia (registros históricos informam que, 
no tempo de Aristóteles, a Assembléia se reunia pelo menos quatro 
vezes em cada período de 36 dias). Há indícios de que todo o processo 
era muito participativo, de que as votações eram precedidas por perío-
dos de intensa discussão nas lojas, tavernas, praça e mesa de jantar. 
Segundo Finley, o comparecimento às Assembléias transmitia um in-
tenso grau de envolvimento. Como indícios desta participação, Finley 
cita filósofos e políticos da época, cujas falas têm como ponto comum 
o enaltecimento à participação política: Protágoras, para quem todos 
os homens possuem a politike techne, ou seja, a arte do julgamento 
político, embora com graus de habilidade diferentes; Aristóteles, que 
definia como elementos comuns da koinonia – a comunidade – os laços 
de proximidade, a forma comum de vida, a consciência de um destino 
comum; Solón (594 a.C.), que, ainda no século VI a.C., aprovou uma lei 
contra a apatia: “Quando houver uma guerra civil na cidade, aquele 
que não lutar em um dos dois lados será destituído de direitos civis e 
de toda a participação nos assuntos governamentais” (apud FINLEY, 
1988, p. 41). Já Péricles considerava “aquele que não participa da vida 
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de cidadão não como quem cuida de sua própria vida, mas sim como 
um inútil”(apud FINLEY, 1988, p. 42).

No entanto, o enaltecimento à participação política e a pero-
ração dos filósofos contra os apáticos e idiotas também podem ser 
entendidos, ao contrário, como a própria evidência da existência 
destes. Cabia, naqueles tempos, ao arauto Estenthor – homem de 
voz possante (daí a expressão contemporânea “voz estentórea” para 
designar os donos de vozes tonitruantes) – não apenas percorrer a 
comunidade avisando os cidadãos da realização de Assembléia, mas 
incitá-los a participar, por processos mais veementes, até mesmo 
fechando estabelecimentos.

A democracia ateniense foi estabelecida em 508 a.C. por Clis-
tenes, depois de um período de guerra civil, e durou cerca de dois 
séculos.3 Teve seu apogeu na época de Péricles (460 – 429 a.C.), um 
dos dez estrategas que comandavam o exército e a frota ateniense e 
que foi considerado pelo historiador Tucídides: o “primeiro cidadão”. 
A partir da Guerra do Peloponeso – contra Esparta – e da expedição 
de Alcebíades à Sicília (415–413 a.C.), Atenas caiu (404 a.C.) sob a 
hegemonia de Esparta. Segundo Finley, o ponto final na democracia 
ateniense foi colocado pelo exército macedônico, um ano após a morte 
de Alexandre, o Grande (323 a.C.).

A democracia clássica ateniense não se resumia a ser um regime 
político, mas assumia as formas de uma ética, embora excludente, isto 
é, tirando da sua ágora (praça pública) os escravos, as mulheres e os 
estrangeiros, que não eram considerados cidadãos. Por ser direta, a 
democracia ateniense dependia e estava fundamentada na paideia, isto 
é, na formação do indivíduo-cidadão, do homem político, inserido na 
sua comunidade.4 Como destacou recentemente o filósofo Cornelius 
Castoriadis (1986, p. 77):

somente a educação (paideia) dos cidadãos enquanto cidadãos pode 

dar um conteúdo substantivo de valor ao “espaço público”. Esta paideia 

não é, primariamente, uma questão de livros e créditos para escolas. 

Primeiramente, é o tornar-se consciente de que a polis é também você 

e que o seu destino depende também da sua opinião, comportamento e 

decisões; em outras palavras, é a participação na vida política.

Como salientou Jaguaribe (1982), a democracia está fundamen-
tada na cidadania, que é definida pela vinculação da pessoa à Pólis, ou 
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seja, à comunidade política, estabelecendo a permanente obrigação de 
cada um na defesa da cidade e na contribuição para o seu bem geral, 
bem como no direito de opinar sobre os seus destinos.

A democracia liberal

Quando o ideário liberal recriou a proposta democrática, 22 
séculos após a experiência ateniense, no contexto da derrocada do 
Ancien Régime (Revolução Francesa, Revolução Gloriosa na Inglater-
ra), já não mais o foi na forma da democracia direta, ateniense, e sim 
através da representação parlamentar. A democracia, na acepção do 
pensamento liberal, se restringe a ser um regime político, uma enge-
nharia de montagem do processo de escolha de governantes.

MacPherson (1978) identificou quatro fases ou etapas da de-
mocracia liberal:

•	a democracia protetora;
•	a democracia desenvolvimentista, expansionista;
•	a democracia de equilíbrio, elitista-pluralista;
•	a democracia participativa.

Com o credo liberal surgiu, em primeiro lugar, aquilo que Mac-
Pherson conceitua como a democracia protetora, aquela que tem 
como cidadão o proprietário, que protege o homem do mercado, que 
vai monopolizar o direito político de votar e ser votado, enquanto ao 
trabalhador livre caberia contentar-se com os direitos individuais de 
ir e vir, de trabalhar etc. A democracia protetora surgiu para defender 
os direitos do burguês, do homem de mercado, contra os privilégios 
aristocráticos.

Ocorre que as classes trabalhadoras não se contentaram em 
ficar limitadas aos direitos individuais civis de ir e vir, de trabalhar 
etc. e lutaram, a partir do Cartismo,5 pelos direitos políticos de vo-
tar e de serem votadas: segue-se, portanto, a etapa da democracia 
desenvolvimentista, expansionista, inspirada em John Stuart Mill6 
(MCPHERSON, 1978, p. 49). Como bem destacou MacPherson, a in-
trodução das classes trabalhadoras no desenho democrático trouxe 
uma perspectiva moral à questão política, à idéia de que é possível 
aperfeiçoar a sociedade no seu conjunto por meio de seu sistema 
político institucional. Se, por um lado, a etapa desenvolvimentista da 
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democracia ameniza os conflitos de classes, dando-lhes uma arena 
institucional, por outro, a busca democrática passa a ter uma lógica 
que conflita com os interesses da burguesia emergente, que falava de 
direitos mas só para si própria.

A terceira fase da democracia liberal, segundo MacPherson 
(1978, p. 81), é a fase de equilíbrio schumpeteriano,7 o modelo elitista-
-pluralista quando elites de poder se alternam. De acordo com este 
modelo, a democracia é um mero mecanismo para escolher e autorizar 
governos, e este mecanismo consiste na competição entre grupos es-
colhidos por si mesmos, cabendo aos votantes escolher dentre estes 
os homens que tomarão as decisões. Assim, o exercício democrático 
do cidadão é intermitente e se limita a, de tempos em tempos, escolher 
entre aqueles já na verdade escolhidos por suas facções e partidos. 
O procedimento é democrático, porque há alternância entre as elites 
no preenchimento dos cargos públicos.

MacPherson (1978, p. 98) aponta o atual momento que vivencia-
mos como uma transição da democracia de equilíbrio schumpeteriana 
para a democracia participativa, em que associações diversas partici-
pam das decisões e influenciam os parlamentos em um processo mais 
contínuo. O autor admite que um sistema mais participativo que o de 
equilíbrio é desejável; todavia, conjectura se seria possível. Segundo 
ele, a introdução da democracia participativa exigiria dois requisitos: 
a mudança da consciência do povo – ou o fim da sua inconsciência – 
pela qual este passaria a ver-se e a agir como executor; uma “grande 
diminuição” da atual desigualdade social e econômica seria o segundo. 
Toffler (1980) chamou a essa mudança a passagem de uma democracia 
intermitente para uma de processo contínuo, a democracia semidireta.

O modelo de democracia de equilíbrio está próximo da concep-
ção do federalismo e da chamada democracia madisoniana (de James 
Madison, um dos federalistas americanos), que repousa sobre as con-
cessões mútuas, sobre a transigência. A teoria madisoniana, segundo 
Robert A. Dahl (1989), é um esforço para se chegar a uma acomodação 
entre o poder das maiorias e o das minorias, entra a igualdade política 
de todos os cidadãos adultos e o desejo de lhes limitar a soberania. 
Trata-se de evitar que um indivíduo ou grupo de indivíduos – uma 
minoria – tiranize os demais – a maioria. Como fazê-lo? Evitando a 
acumulação de poderes nas mesmas mãos; controlando facções, para 
que estas não ajam contra os direitos dos demais cidadãos ou contra 
os interesses permanentes da comunidade. Madison advertia que 
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as eleições populares freqüentes não iriam criar controles externos 
suficientes para impedir a tirania (The Federalist, nº 49). Para Dahl 
(1989, p. 35), contudo, a proposta de democracia madisoniana era 
inadequada, pois buscava, na verdade, proteger a minoria, dona de 
riqueza, status e poder, que era desconfiada e temerosa em relação à 
maioria popular e formada pelos agricultores e artesãos.

A proposta de alteração no mecanismo da democracia liberal, 
saindo do modelo representativo para o modelo participativo, é ana-
lisada pelo cientista político liberal italiano nosso contemporâneo, 
Norberto Bobbio. Ao criticar a proposta de democracia direta, das 
assembléias de cidadãos que substituiriam os políticos – vereado-
res, deputados, senadores – representantes do povo por outorga de 
mandato, Bobbio faz a defesa da democracia parlamentar e do seu 
sistema representativo. Para ele, as mazelas que assolam este sistema 
político não se explicam por este ser representativo e sim por sê-lo 
insuficientemente:

Nunca duvidei que o sistema representativo tivesse limites reais e 

insuperáveis numa sociedade capitalista selvagem como a nossa. A 

soberania do cidadão está limitada pelo fato das grandes decisões 

quanto ao desenvolvimento econômico ou não chegarem aos órgãos 

representativos ou, se chegam, serem tomadas em outras sedes, em 

sedes onde a grande maioria dos cidadãos soberanos não tem a menor 

voz ativa. Mas também sob este aspecto o defeito do sistema não é o de 

ser representativo, mas de não sê-lo o bastante (BOBBIO, 1979, p. 52).

Apesar dos pesares, acrescenta Bobbio, o Parlamento, o chama-
do Poder Legislativo, que o autor chama de Estado Representativo, é 
muito mais transparente que o Poder Executivo, ou Estado Adminis-
trativo, que tem uma lógica completamente diferente, secreta e não 
pública, hierarquizada, tendente à imobilidade, não inovadora etc.

É de autoria de Bobbio (1979, p. 34) uma das mais completas 
definições da democracia liberal:

Entende-se por “democracia” um conjunto de regras (as chamadas 

“regras do jogo”) que permitem a mais ampla e mais segura participa-

ção da maior parte dos cidadãos, seja de forma direta, seja de forma 

indireta, nas decisões políticas, isto é, nas decisões de interesse de 

toda a coletividade. As regras são mais ou menos as seguintes: a) todos 
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os cidadãos que tenham alcançado a maioridade, sem distinção de 

raça, religião, condição econômica, sexo etc. devem gozar dos direitos 

políticos, isto é, do direito de expressar, através do voto, a própria 

opinião e/ou de eleger quem se expresse por ele; b) o voto de todos 

os cidadãos deve ser de peso igual; c) todos os cidadãos que gozam 

dos direitos políticos devem ser livres para votar [...]; d) devem ser 

livres também no sentido de que devem ser colocados na condição 

de possuírem alternativas reais [...]; e) [...] vale o princípio da maioria 

numérica [...]; f) nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar 

os direitos da minoria, em particular o direito de tornar-se maioria.

Em resumo, no pensamento liberal, a democracia é concebida 
basicamente como um sistema ou mecanismo de escolha para o preen-
chimento de cargos e não tanto como uma ética ou tipo de sociedade.

A democracia como um tipo  
de sociedade: o associativismo

Para Alexis de Tocqueville (1805–1859), a democracia era um 
tipo de sociedade, em oposição à sociedade aristocrática, vertical. Ao 
visitar a América em 1831–1832, Tocqueville comparou a sociedade 
norte-americana com a sociedade aristocrática francesa na qual nas-
cera: à primeira ele chamou de sociedade democrática e à segunda de 
sociedade aristocrática. A sociedade democrática seria aquela formada 
por indivíduos igualmente fracos, enquanto  a sociedade aristocrática 
seria aquela verticalmente estruturada com laços de vassalagem. Uma 
das coisas que mais chamaram a atenção de Tocqueville nos Estados 
Unidos foi a presença de associações e concluiu que a presença des-
tas associações na América servia como o elo social a unir cidadãos 
individualmente fracos. Este elo teria substituído os laços verticais 
de vassalagem que existiam na sociedade aristocrática francesa do 
Antigo Regime, na qual o fraco gozava da proteção do senhor do seu 
feudo; as associações norte-americanas impediam, no caso da socie-
dade democrática, o exercício da tirania:

[...] Como as classes são bem distintas e estáveis no seio da sociedade 

aristocrática, cada uma delas se torna, para seus membros, uma pe-

quena pátria, mais visível e mais cara que a grande pátria [...] Como, 

nas sociedades aristocráticas, todos os cidadãos estão dispostos em 
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pontos fixos, uns acima, uns abaixo, segue-se daí que cada um deles 

percebe acima de si alguém a lhe dar proteção e abaixo de si alguém 

de quem reclamar lealdade. [...] Nos séculos democráticos, ao con-

trário, [...] o liame das afeições humanas se estende e se desata [...] 

(TOCQUEVILLE, 1981, p.126).

Assim, para se preservarem da tirania, os cidadãos de uma de-
mocracia, fracos porque independentes, se juntam “à ses semblables”. 
Não podendo quase nada por si próprios, eles aprendem a se ajudar 
livremente, de maneira a escapar da impotência. Tocqueville (1981, 
p. 137) observou que os americanos de todos os espíritos se uniam 
sem cessar:

Não apenas eles têm associações comerciais e industriais das quais 

todos tomam parte, mas têm ainda mil outras espécies: associações 

religiosas, morais, graves, fúteis, genéricas, particularistas, imensas e 

pequeninas; os americanos se associam para dar festas, fundar semi-

nários, construir albergues, igrejas, enviar missionários aos antípodas; 

desta maneira criam hospitais, escolas, prisões [...]. Onde na França 

se vê o governo e na Inglaterra um grande senhor, nos Estados Unidos 

vêem-se associações.

Assim, o que caracteriza a sociedade democrática é a vida 
associativa, o cultivo de laços horizontais. Isso não significa que não 
existam associações nas sociedades aristocráticas. Porém, segundo 
Tocqueville, as associações das sociedades aristocráticas podem ser 
pequenas, pois são um somatório de gente poderosa, bem ao contrário 
das nações democráticas, onde as associações precisam ser muito 
numerosas para que seus membros tenham algum poder.

A democracia e as esquerdas

Nas esquerdas, a questão da democracia sempre foi polêmica, 
recheada de dilemas: refutar ou aceitar a democracia parlamentar; 
ter ou não ter um procedimento interno democrático entre os revo-
lucionários; quando ser democrático, antes, durante ou só após a 
consolidação do mundo comunista?

As esquerdas marxistas, segundo Stanley Moore (1964), oscila-
ram entre diferentes táticas para a construção da sociedade socialista. 
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Tais táticas dizem respeito à relação entre a maioria e a minoria, entre 
elites de vanguarda e povo, ao grau de democracia possível no pro-
cesso de transformação social. O autor assim distinguiu tais táticas:

a) a doutrina blanquista, conspiratória, teoria da revolução 
permanente ou revolução da minoria,8 que, pela via insur-
recional, tomaria o poder, o palácio do governo, o aparato 
estatal, como uma primeira tarefa, para, em seguida, 
transformar a sociedade e, em terceiro lugar, como decor-
rência da eficácia dessas transformações prioritárias, 
conquistar a adesão da maioria. Para Blanqui, a insur-
reição seria tarefa de uma elite, centralizada e hierárquica, 
uma vez que a maioria da população estava impedida, 
pela dominação e pela religião, de reconhecer seus ver-
dadeiros interesses. Assim, teriam de ser reeducadas 
por uma elite revolucionária, provisoriamente ditatorial. 
Seriam característicos dessa concepção os textos de Marx 
sobre a Luta de Classe em França e a primeira mensagem 
à Liga Comunista. Lenin (1870–1924) também estaria aqui 
encaixado, em sua crítica à proposta revisionista:

Marx compreendeu perfeitamente este traço essencial da democracia 

capitalista, quando diz em sua análise da experiência da Comuna: 

autorizam-se os oprimidos, de tantos em tantos anos, a decidir qual 

será, entre os representantes da classe dos opressores, aquele que, 

no Parlamento, os representará e os esmagará [...]. A marcha para a 

frente, a partir desta democracia capitalista – inevitavelmente estreita, 

reprimindo sorrateiramente os pobres e, por conseguinte, fundamen-

talmente hipócrita e mentirosa – não leva simples, direta e tranqüila-

mente a “uma democracia cada vez mais perfeita”, como pretendem 

os professores liberais e os oportunistas pequeno-burgueses. Não. A 

marcha para a frente, isto é, para o comunismo, se faz passando pela 

ditadura do proletariado [...] pois não existem outros meios para quebrar 

a resistência dos capitalistas exploradores (LENIN, 1962, p. 107).

Um pequeno núcleo bem unido, composto pelos operários mais se-

guros, mais experientes e mais bem temperados, com delegados nos 

principais bairros e em rigorosa ligação clandestina [...] Aqueles que, 

sob o absolutismo, querem uma ampla organização de operários, com 
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eleições, relatórios, sufrágio universal etc. são uns utopistas incuráveis 

(LENIN, 1979, v. 1, p. 163).

b) A doutrina da miséria crescente: pela teoria da miséria 
crescente, ou revolução da maioria, a industrialização 
estimularia o crescimento de um movimento sindica-
lista, que geraria um movimento socialista. Uma minoria 
armada burguesa resistiria à transição pacífica para o 
Socialismo e levaria os assalariados a uma vida de cres-
cente miséria. A maioria, organizada e tendo consciência 
da exploração sofrida, revoltar-se-ia e promoveria a revo-
lução socialista. Teríamos então um primeiro movimento 
de formação e conquista da maioria, seguido da tomada 
do poder e da transformação da sociedade (veja-se o 
Manifesto comunista, a Crítica ao programa de Gotha e O 
capital, de Marx). Kautsky9 também apostou nas crises 
como fator de aguçamento das lutas entre capital e traba-
lho. Desse enfrentamento entre reação e revolução, de 
um lado cresceria o capital financeiro e a resistência às 
reformas; de outro, cresceria a organização do proletaria-
do. Para Kautsky, entretanto, a pauperização absoluta do 
proletariado não se confirmaria; portanto, o colapso 
do capitalismo adviria das questões de ordem política. 
As condições objetivas para o Socialismo estariam dadas 
pela própria questão política, pela perda de confiança 
da massa no governo desgastado; pela crise do aparelho 
burocrático e com base na direção firme do partido. Para 
Kautsky não poderia existir socialismo sem democracia, 
baseada no princípio representativo, no sufrágio univer-
sal e na pluralidade de partidos.

 Só um cego político pode afirmar ainda hoje que o sistema 
representativo fortaleça, inclusive em regime de sufrágio 
universal, o domínio da burguesia e que, para destruir 
essa dominação, seja necessário eliminar em primeiro 
lugar o sistema representativo. Já agora começa a apa-
recer de modo claro que um autêntico regime parlamentar 
tanto pode ser um instrumento da ditadura do proletaria-
do quanto da ditadura da burguesia (HOBSBAWN, 1992, 
p. 315).
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c) A teoria dos sistemas concorrentes ou o revisionismo de 
Bernstein (1850–1932):10 por esta teoria, a transição para 
a sociedade socialista deveria ocorrer gradualmente, 
utilizando a democracia. Bernstein defendeu a idéia de 
que a crença na pauperização e na proletarização era er-
rada, seria mera superstição: ao contrário, os segmentos 
médios se expandiam e o aumento do número de capita-
listas se dava em todos os níveis (BERNSTEIN, 1964). A 
organização democrática seria o caminho e a condição 
para o Socialismo. Segundo o autor, os fins últimos do 
Socialismo não seriam nada, mas o movimento em di-
reção a ele seria tudo. De acordo com esta concepção, 
a construção do Socialismo far-se-ia pela transformação 
paulatina e progressiva da sociedade, o que traria a par-
ticipação democrática da maioria e, em conseqüência, 
a pulverização do poder. Socialismo seria, portanto, o 
movimento no sentido de uma ordem social baseada no 
princípio da associação. O revisionismo de Bernstein re-
vive a crença de Robert Owen, para quem “a era socialista 
chegaria como um ladrão dentro da noite”.

Essas três táticas são resumidas por Moore da seguinte forma, 
segundo a inversão de suas fases:

a) Blanquismo: a minoria faz a revolução, toma o poder, pro-
move mudanças socialistas e assim conquista a adesão 
da maioria;

b) Teoria da Miséria Crescente: a maioria faz a revolução, 
toma o poder e transforma a sociedade para o Socia lismo;

c) Reformismo: a transformação gradual e democrática da 
sociedade amplia a participação, pulveriza o poder e vai 
criando, aos poucos, a sociedade socialista.

Para Lenin (1961, 1980a, 1980b, 1980c, 1980d), identificado com 
o blanquismo da primeira alternativa de mudança revolucionária, as 
propostas democráticas de Kautsky e de Bernstein eram absolutamen-
te equivocadas: segundo ele, a democracia burguesa é charlatanice e 
a proposta de Kautsky era a proposta de um renegado, de um lacaio 
da burguesia:
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A democracia pura é uma frase mentirosa de liberal. Kautsky demonstra 

que a democracia burguesa é progressiva e que o proletariado deve 

obrigatoriamente utilizá-la na sua luta contra a burguesia, isso é, charla-

ta nice de liberal. Kautsky toma do marxismo aquilo que é aceitável 

para os liberais (o papel histórico progressista do capitalismo e da 

de mo cracia capitalista) e rejeita o que é inaceitável para a burgue-

-sia (a violência revolucionária). Kautsky [...] um lacaio da burguesia 

(LENIN, 1980d, p. 15).

Segundo Lenin, a frase de Bernstein, de que o movimento é 
tudo e o objetivo final nada, significaria aceitar ficar ao sabor das 
circunstâncias, rebaixando-se ao imediato, cotidiano, em detrimento 
dos objetivos mais amplos:

O objetivo final não é nada, o movimento é tudo” – esta frase prover-

bial de Bernstein exprime a essência do revisionismo melhor do que 

muitas dissertações. A política revisionista consiste em determinar o 

seu comportamento em função das circunstâncias, em adaptar-se aos 

acontecimentos do dia, às viragens dos pequenos fatos políticos, em 

esquecer os interesses fundamentais do proletariado e os traços essen-

ciais de todo o regime capitalista, de toda a evolução do capitalismo, 

em sacrificar esses interesses fundamentais em favor das vantagens 

reais ou supostas do momento (LENIN, 1980, v. 1, p. 45).

O nosso pecado capital consiste em rebaixar as nossas tarefas políticas 

e de organização ao nível dos interesses imediatos, tangíveis, concretos 

da luta econômica cotidiana (LENIN, 1980, v. 1, p. 134).

Em nome do processo revolucionário, Lenin fechou a Assem-
bléia Constituinte russa e advogou uma “ditadura democrática do pro-
letariado”, como uma fase de transição, uma vez que não existiriam 
outros meios para quebrar a resistência dos capitalistas exploradores. 
Trabalhava inspirado pelas palavras de Marx na crítica ao programa 
de Lasalle11 para o Partido Social-Democrata alemão. Marx (1978) 
escrevera:

Entre a sociedade capitalista e a comunista existe um período de 

transformação revolucionária de uma na outra. A isto corresponde 

um período de transição no qual o Estado nada mais pode ser senão 

a ditadura revolucionária do proletariado.
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Aderindo a esta concepção, Lenin defendeu esta ditadura pro-
letária como o único meio de quebrar a resistência dos capitalistas 
opressores:

A ditadura do proletariado, isto é, a organização da vanguarda dos 

oprimidos em classe dominante para reprimir os opressores, não se 

pode limitar a uma simples ampliação da democracia [...] a ditadura 

do proletariado traz consigo uma série de restrições à liberdade para 

os opressores, os exploradores, os capitalistas; é preciso quebrar 

sua resistência pela força [...] democracia para a imensa maioria do 

povo e repressão pela força, isto é, exclusão da democracia para os 

exploradores, para os opressores do povo: tal é a modificação que 

sofre a democracia durante a transição do capitalismo ao comunismo. 

(LENIN, 1961, p. 107-108).

Só depois, uma vez concluída esta transição, seria possível 
falar em liberdade. Aí então a democracia desapareceria, juntamen-
te com a extinção do Estado, porque ela era uma forma de Estado. 
Para Lenin, a democracia não passaria de uma etapa no caminho do 
feudalismo ao capitalismo e deste ao comunismo. O “democratismo” 
sairia do marco da sociedade burguesa, evoluindo para o socialismo, 
a primeira fase. Nesta fase, os cidadãos transformar-se-iam em ope-
rários assalariados do Estado, os registros e controles da produção 
e repartição seriam simplificados, colocados ao alcance de qualquer 
um que soubesse ler e escrever e conhecesse as quatro operações; 
a sociedade não seria senão um só escritório e uma só oficina, com 
igualdade de trabalho e de salário. Tal como na Comuna de Paris 
descrita por Marx, haveria um governo barato, sem exército perma-
nente e sem funcionalismo, supressão de verbas de representação e 
demais privilégios, redução de vencimentos ao nível dos salários dos 
operários; os conselheiros eleitos para os sovietes seriam revogáveis 
a qualquer momento e os funcionários da justiça seriam despojados 
de seus disfarces de independência, pois também seriam eleitos e 
revogáveis (O Estado e a revolução).

Contra a idéia da ditadura proletária, Rosa Luxemburgo (1871–
1919)12 comentou (1972, p. 57-71):

O remédio que Trotsky e Lenin encontraram, a eliminação da demo-

cracia, é pior que a doença a qual pretende curar, pois detém a única 
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fonte viva da qual pode vir a correção das falhas das instituições 

sociais, a vida política ativa, enérgica, não atrelada, das mais largas 

massas do povo.

A liberdade apenas para os que apóiam o governo, apenas para os 

membros de um partido, não é liberdade alguma.

A suposição tácita que está sob a teoria da ditadura do proletariado de 

Lenin e Trotsky é a de que a transformação socialista é uma fórmula 

pronta que jaz no bolso do partido revolucionário e que só precisa ser 

levada a cabo na prática. Fortunada ou infortunadamente, essa não é 

a questão. Bem ao contrário de ser um conjunto de fórmulas prontas 

que só precisam ser aplicadas, a concretização do socialismo como 

um sistema econômico, social e jurídico é algo que está completamente 

oculto nas brumas do futuro.

O Socialismo na vida real demanda uma transformação espiritual 

completa na vida das massas, degradadas que estão por séculos de 

domínio burguês. Instintos sociais em vez dos egoístas, iniciativa em 

vez da inércia, etc. etc., ninguém descreve isso e repete isso mais 

teimosamente do que Lenin. Mas ele está completamente equivocado 

nos meios que emprega. A única forma de renascimento é a própria 

escola da vida pública, a democracia mais ilimitada e larga e a opinião 

pública [...]. Sem eleições gerais, sem irrestrita liberdade de imprensa 

e de reunião, sem uma livre disputa de opinião, a vida se descolore em 

qualquer instituição pública, se torna um arremedo de vida, no qual só 

a burocracia permanece como elemento ativo. A vida pública adormece 

e uma dúzia de líderes de energia inesgotável e experiência ilimitada 

dirige e governa [...] uma elite da classe trabalhadora é convidada de 

tempos em tempos a comparacer a encontros onde aplaude discursos 

dos líderes e aprova, unanimemente resoluções propostas [...] forma-

-se uma clique, não a ditadura do proletariado, mas a ditadura de um 

punhado de políticos.

A democracia como uma ética e uma luta

Entre nós, brasileiros, há uma proposta democrática nas esquer-
das que parece fazer a síntese de Kautsky, Bernstein e Luxemburgo: 
refiro-me ao pensamento de Betinho (Herbert de Souza) e Carlos 
Nelson Coutinho (1992, 1980), seguidores de pensadores comunistas 
italianos para os quais socialismo e democracia estão indelevelmente 
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ligados. Seguindo Enrico Berlinguer, ambos insistem na democracia 
como um valor essencial, historicamente universal, sobre o qual se 
funda a sociedade socialista:

Quando falamos em “valor”, não temos em mente uma norma abstrata 

e intemporal, que “valeria” independentemente da história e de suas 

leis, ao modo do “direito natural” dos contratualistas [...] Lukács, ao 

falar de democracia, prefere corretamente usar o termo “democrati-

zação”, já que, para ele, “trata-se aqui de um processo e não de um 

estado”. Essa democratização torna-se um valor na medida em que 

contribui para explicitar e desenvolver os componentes essenciais do 

ser genérico homem. [...]. O consenso hoje quase unânime em torno  

do valor universal da democracia é a expressão subjetiva de um fenô-

meno primariamente objetivo (COUTINHO, 1992, p. 19-27).

Coutinho lembra que, se nas formações sociais em que não 
ocorreu uma significativa socialização da política – em que não existe 
Sociedade Civil pluralista e desenvolvida –, a luta de classes se tra-
va em torno da conquista do Estado-coerção, mediante um assalto 
revolucionário, nas sociedades ocidentais, nas quais o Estado se 
ampliou, as lutas por transformações radicais travam-se no âmbito 
da Sociedade Civil, visando à conquista do consenso da maioria da 
população e orientam-se, desde o início, para influir e obter espaços 
no seio dos próprios aparelhos de Estado. O centro da luta está no 
que o marxista italiano Gramsci denominou de guerra de posições, ou 
seja, na conquista paulatina de espaços no interior da sociedade civil 
e, através e a partir dela, no próprio seio do Estado. Essa guerra de 
posição seria o processo de construção de uma democracia de massas, 
da democracia de base, para usar a expressão do eurocomunista P. 
Ingrao, convergente com Coutinho na proposta de um procedimento 
democrático, apoiado em organismos de base, que transformaria a 
democracia política em democracia social (INGRAO, 1980, p.144-145). 
Tal democracia de massas seria, em relação à democracia liberal, a 
negação dialética, a superação, que conserva e eleva a nível superior 
as conquistas da segunda. (COUTINHO, 1992).

Para Betinho (SOUZA, H., 1987), a democracia seria a negação 
dialética da sociedade capitalista e sua proposta igualitária, diversa e 
participativa, tem um caráter radical. Produzir a democracia significa, 
portanto, questionar o capital em todas as suas dimensões e a toda 
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hora, uma vez que no capitalismo não existiria a possibilidade de 
democracia, no capitalismo a democracia seria impossível:

No capitalismo não existe a possibilidade da democracia. Por mais 

que os liberais afirmem que só no capitalismo a democracia é viável, 

ocorre exatamente o contrário: no capitalismo a democracia é im-

possível [...]. Na sociedade moderna a possibilidade de democracia 

passa pela superação/negação do capital. Mas isso não é suficiente. 

A democracia só é possível como invenção de uma sociedade nova, 

porque ela, a democracia, não nasce do capital, nem de qualquer outra 

forma de sociedade anterior à existência da democracia [...] (SOUZA, 

H.,1987, p. 16-35).

Para Betinho, pois, a invenção da sociedade democrática se dá 
pela radicalização da democratização, pela recuperação do conceito 
de cidadania, do sentido da vida, do futuro, do desenvolvimento.

A luta política, acrescenta Coutinho, já não mais se trava apenas 
entre uma burguesia entrincheirada no Estado e as vanguardas ativas, 
mas restritas da classe operária, pois

todo um tecido complexo de organizações sociais e políticas, envol-

vendo também as camadas médias, espalha-se agora pelo conjunto 

da sociedade capitalista. Assim, entre os aparelhos executivos (civis 

e militares) do Estado e os partidos de vanguarda do proletariado, 

criou-se uma rede de instituições com um papel efetivo na vida política 

(COUTINHO, 1991, p. 91-101).

A proposta democrática de Coutinho guarda similaridade com 
a noção de sociedade democrática de Tocqueville, põe o foco da 
questão não apenas na vida parlamentar, mas na vida associativa de 
uma sociedade civil plural e ativa.

Isto posto, já não haveria lugar para o paradigma jacobino13 de 
Augusto Blanqui, pelo qual a mudança revolucionária é concebida 
como fruto da ação de uma “aguerrida vanguarda de poucos e cora-
josos combatentes” que tomariam o Estado, livrando-o da condição 
de “comitê executivo da burguesia” e colocando-o sob a “ditadura do 
proletariado”; o processo de transformação teria passado, então, a 
ser um processo de reformismo revolucionário; nele a classe operária, 
“sem perder sua centralidade”, não é mais o único segmento social 
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empenhado em promover uma transformação socialista e democrática 
da sociedade (COUTINHO, 1992, p.30).

O reformismo revolucionário proposto por Coutinho envolve 
a criação de sujeitos políticos coletivos, a criação de novos insti-
tutos políticos coletivos, a mudança de função de alguns velhos 
institutos, como os parlamentos, não após a conquista do poder, 
mas como o processo da democracia de massa. Longe da “fetichiza-
ção da democracia direta” (os sovietes de Lenin), Coutinho defende 
uma articulação entre a democracia representativa e a direta, com o 
parlamento vindo a ser a síntese política das demandas dos vários 
sujeitos coletivos. Relembrando que Marx teria falado na possibilida-
de de uma revolução pacífica e parlamentar nos Estados Unidos, na 
Inglaterra e na Holanda, e que Engels, no ano de sua morte, propôs 
uma nova transição ao socialismo, baseada na auto-organização e na 
luta institucional, Coutinho critica as afirmações datadas do Manifesto 
comunista e aponta para outros paradigmas marxistas de revolução: 
a revolução como um processo, uma seqüência orgânica de rupturas 
parciais. E arremata raciocinando que, se a história é uma unidade 
contraditória de continuidade e de ruptura, “o revisionismo faz parte 
da essência do método marxista”.

Só numa democracia de massas, onde o protagonismo político passa 

cada vez mais para a sociedade civil e seus atores, é possível fazer 

com que uma política conseqüente de reformas de estrutura conduza 

gradualmente à superação do capitalismo. E é nessa medida que a luta 

pela democracia e a luta pelo socialismo são duas faces solidárias da 

mesma moeda (COUTINHO, 1992, p. 45).

Limites e impasses da democracia

Será mesmo possível esta democracia de massa? A democracia 
direta das assembléias, a revogabilidade dos mandatos, serão elas 
mecanismos inequivocamente democráticos? Bobbio diz que não. Há 
para ele certos paradoxos na democracia: a democracia das assem-
bléias é enganadora e na verdade se limita a ratificar por aclamação 
decisões de um executivo carismático; democracia e burocracia se 
alimentam mutuamente, pois novos direitos e deveres significam novos 
encargos e um maior aparato de Estado; a complexidade da sociedade 
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industrial e tecnológica torna as decisões cada vez mais técnicas e 
fora da compreensão do cidadão comum. Além disso, ter mandatos 
revogáveis pode resultar no que Bobbio chama de “quintessência do 
despotismo”. Ainda para Bobbio (1986, p. 26), o

excesso de participação pode ter como efeito a saciedade da política e 

o aumento da apatia eleitoral. O preço que se deve pagar pelo empenho 

de poucos é freqüentemente a indiferença de muitos. Nada ameaça mais 

matar a democracia que o excesso de democracia.

Desde Platão (428–347 a.C.) e Aristóteles (384–322 a.C.) discute-
-se a construção da democracia e o perfil daqueles em comando; a 
mesma temática reapareceu, como foi acima apontado, no início do 
nosso século, na polêmica entre Lenin e Rosa Luxemburgo acerca  
do papel e da participação das massas e dos dirigentes na transfor-
mação revolucionária.

Para Platão, a boa sociedade é aquela governada pelos mais 
sábios, aqueles que contemplam a verdade, “a essência imortal 
das coisas, que têm conhecimentos certos e não opiniões”; eles, os 
reis-filósofos, estão “forros da cobiça”, neles há uma total ausência 
de baixeza de sentimentos; não receiam a morte, são moderados 
em seus desejos, isentos de avareza, de soberba, de covardia; têm 
eqüidade, brandura e boa memória. Amigos da verdade, da justiça, 
da temperança e da fortaleza. Seriam eles das raças de ouro e prata, 
das quais falava Hesíodo, aqueles que elevam as almas à virtude e à 
conservação da constituição primitiva, enquanto as raças de ferro e 
de bronze aspiram apenas às riquezas.

Nada é tão característico do sentimento pessimista do povo trabalha-

dor do que a história das cinco idades do mundo, que começa com os 

tempos dourados, sob o domínio de Cronos, e conduz gradualmente, 

em linha descendente, até o afundamento da moral, do direito e da 

felicidade humana nos tempos atuais. (JAEGER,1987, p. 69).

Segundo Platão, é impossível ao povo ser filósofo, pois a plebe 
ignara não concebe e admite o princípio de que o belo é uno e distinto 
da multidão das coisas belas que se nos apresentam aos sentidos.
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A menos que os filósofos sejam reis ou que os que hoje em dia se cha-

mam reis e soberanos sejam verdadeira e seriamente filósofos, de sorte 

que a autoridade política e a filosofia juntas se encontrem no mesmo 

indivíduo [...] fora disso, meu caro Glauco, não há remédio para os 

males que afligem e arruínam os Estados e o próprio gênero humano, 

nem jamais aparecerá na terra e verá a luz do sol o Estado perfeito, 

cujo plano esboçamos (PLATÃO em Livro V da República).

A democracia, para Platão, é uma das formas degeneradas de 
governo, ao lado da timocracia, da oligarquia e da tirania. Segundo 
o filósofo, a timocracia é uma aristocracia degenerada, militarizada, 
que prefere para o mando espíritos pouco esclarecidos, mais atentos 
à guerra que à paz, ávidos de riquezas; tal timocracia se converte em 
oligarquia, regime caracterizado pelo fato de os ricos terem nas mãos 
o poder e o mando e os pobres de nada participarem. Assim, o Esta-
do oligárquico quanto mais estima a riqueza e os ricos, tanto menos 
preza a virtude e os virtuosos. À oligarquia se sucede a democracia, 
quando os pobres, alcançada a vitória sobre os ricos, os matam ou 
expulsam e repartem igualmente com os que ficam os empregos e a 
administração dos negócios públicos. É um governo suave, no qual 
ninguém é superior a outrem e no qual impera a igualdade entre os 
mais desiguais. Esse Estado popular encontra a ruína naquilo que 
considera seu verdadeiro bem, a liberdade, que vai degenerar em 
escravidão. Da democracia, surge, então, a tirania, pois à liberdade 
excessiva sucede a mais dura e intolerável servidão (PLATÃO em Livro 
VIII da República).

Para Aristóteles, a democracia é o “pior dos tipos bons de 
governo e o melhor dentre os ruins” (MORRALL, 1985, p. 54). Quem 
a dirigiria, quem seriam os “homens bons” que decidiriam sobre os 
destinos da pólis? O homem bom, para Aristóteles, não seria tão-
-somente o filósofo puro, que possui “sophia” (sabedoria), mas também 
o homem prático, esclarecido, que possui “phronesis” (prudência, 
temperança, discernimento). Quanto à massa, que não possui nem 
sabedoria nem prudência, cabe somente submeter-se à coação da lei. 
Nesse regime, seria um homem bom um bom cidadão? Não, de fato, 
nem todo homem virtuoso é um bom cidadão. Aristóteles conjectura, 
contudo, que o cidadão, na pólis corretamente organizada, deve ter as 
virtudes idênticas às do homem bom, detentor de “phronesis”.
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A crítica à democracia irá reaparecer no século XVIII também 
em Rousseau, que via como seus pré-requisitos coisas difíceis ao 
mundo moderno: a) um Estado pequeno, de fácil convocação, onde 
cada cidadão possa conhecer a todos; b) simplicidade de costumes; 
c) uniformidade nas classes e nas fortunas.

Dadas tais dificuldades, a democracia que se experimentará 
será a oclocracia, o governo das turbas. 

Quando o Estado se dissolve, o abuso de governo, seja ele qual for, 

toma o nome de anarquia. Caracterizando: a democracia degenera 

em oclocracia, a aristocracia em oligarquia e a monarquia em tirania 

[...] (ROUSSEAU).

Se tomarmos o termo na sua rigorosa acepção, então nunca existiu 

nem existirá a verdadeira democracia. É contra a ordem natural que o 

maior número governe e o menor seja governado [...]. Se existisse um 

povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Um governo tão 

perfeito não convém aos homens (ROUSSEAU).

No século XX, a crítica à democracia, ao democratismo, ressurge 
com Lenin. Já mencionamos acima algumas das críticas leninistas à 
democracia burguesa. Vejamos outras e o que ele propunha.

Para Lenin, a democracia burguesa consistia num parlamenta-
rismo “venal, apodrecido até a medula”, em que todos entregavam-
-se à “prostituição política” presente em tal “moinho de palavras”. A 
democracia, acrescenta, está sempre comprimida no quadro estreito 
da exploração capitalista e, por isso, permanece, no fundo, uma de-
mocracia para a minoria, para as classes possuidoras, para os ricos:

A liberdade na sociedade capitalista permanece sempre o que ela foi 

nas repúblicas da Grécia antiga: uma liberdade para os proprietários 

de escravos. Os escravos assalariados de hoje, em conseqüência da 

exploração capitalista, continuam tão esmagados pelas necessidades 

e pela miséria que eles se “desinteressam pela democracia” e, no cur-

so ordinário pacífico dos acontecimentos, a maioria da população se 

encontra afastada da vida política e social [...]. Democracia para uma 

ínfima minoria, democracia para os ricos, tal é o democratismo da 

sociedade capitalista. (LENIN, 1961, p. 105-107).
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Para Norberto Bobbio, o Estado liberal é o pressuposto histórico 
e jurídico da democracia, que nasceu de uma concepção individualista 
da sociedade. Ela se baseia em um conjunto de regras sobre decisões 
coletivas: a regra da maioria, as regras definidoras dos direitos indi-
viduais. Embora o autor tenha escrito em defesa das regras do jogo 
democrático, ele aponta promessas não cumpridas e diferenças entre 
o modelo democrático e a realidade:

a) apesar do princípio democrático estar fundamentado 
na figura do indivíduo, são os grupos sociais e não os 
indivíduos os protagonistas da vida política;

b) o poder oligárquico não foi derrotado pela democracia: o 
que há, como Schumpeter mostrou, é a presença de mui-
tas elites concorrentes;

c) o “poder invisível” (das máfias, camorras, maçonarias, 
serviços secretos etc.) não foi eliminado;

d) a educação para a democracia (a paideia grega) não se 
cumpriu, o que faz aumentar o voto de clientela e de 
permuta por favores pessoais.

Na sociedade contemporânea, aponta Bobbio, novos obstáculos 
surgiram para o exercício democrático:

a) Aumentaram os problemas políticos que requerem 
competência técnica. Assim, como sustentar a premissa 
democrática de que todos devem decidir a respeito de 
tudo, se é impossível ao cidadão conhecer tudo aquilo 
que está na esfera de entendimento dos especialistas?

b) O aparato burocrático cresceu e tenderá a crescer cada 
vez mais à medida que novos direitos são incorporados. 
Apesar de democracia e burocracia estarem interligadas, 
a lógica do sentido do poder é oposta: enquanto na de-
mocracia o poder vai da base social para o seu topo, na 
burocracia, ao contrário, vai do topo à base.

c) As demandas se expandem e se aprofundam, contrastan-
do com a lentidão dos procedimentos democráticos. Já 
os sistemas autocráticos, eles não apenas reprimem as 
demandas, como oferecem respostas rápidas.
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Apesar de tais impasses e dificuldades, a democracia vale 
a pena, sublinha Bobbio, pois ela se move pelos seguintes ideais: 
o ideal da tolerância; o ideal da não-violência; o ideal da renovação; o  
ideal da irmandade.

Democracia como negociação de conflitos: estrutura 
institucional democrática e incerteza generalizada

Colocados os diferentes entendimentos do que significa a demo-
cracia e apontadas as diversas críticas que a proposta democrática 
sofreu, qual o seu futuro, perguntou-se Bobbio (1986). Para o autor, 
como foi acima apontado, há diversas promessas não cumpridas pela 
democracia real: o regime democrático não conseguiu derrotar o poder 
oligárquico; tampouco conseguiu eliminar o poder invisível (máfia, 
camorra, serviço secreto, lobbies e grupos de pressão mais ou menos 
bandidos enquistados na máquina de Estado); ainda não conseguiu 
educar para a democracia, segundo as inspirações da paideia grega: 
pelo contrário, o que existe entre nós é a apatia política. Por outro 
lado, o excesso de participação também é ameaçador e pode aumentar 
a apatia eleitoral, provocando o empenho de poucos e a indiferença 
de muitos, observou Bobbio.

Przeworski (1994), cientista político social-democrata con-
temporâneo, define a democracia moderna com palavras como 
“incerteza”, “temporário”, que sugerem o quanto há de processo, de 
algo necessariamente inacabado nos procedimentos democráticos: 
a democracia é conceituada como sendo um governo temporário, 
uma institucionalização da incerteza, em que todos submetem seus 
interesses à competição. A democracia é vista, assim, como “um sis-
tema de incerteza organizada, de desfecho regulado e aberto” (1994, p. 
29). Portanto, a democracia se traduz pela aceitação da existência de 
conflitos e por sua solução temporária e negociada. Falar em incerte-
za, todavia, não significaria, pondera o autor, falar em caos, anarquia 
ou imprevisibilidade, pois um pressuposto básico da democracia é a 
existência de uma estrutura institucional dentro da qual organizações 
coletivas competem entre si. O que dá o tom democrático é esta estru-
tura. Przeworski minimiza a importância do voto dentro deste quadro 
institucional. O voto, diz ele, apenas ratifica resultados ou confirma o 
poder dos responsáveis por tais resultados:
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Em todas as democracias modernas, o processo deliberativo e a super-

visão cotidiana do governo são bem resguardados da influência das 

massas [...] Por essa razão o voto – o governo da maioria – é apenas o 

árbitro final numa democracia (PRZEWORSKI, 1994, p. 30).

Todavia, esta estrutura institucional não cai do céu por bênçãos 
divinas, ela é feita e refeita, costurada e descosturada por homens e 
grupos que se pressionam e se impõem limites, com interesses nem 
sempre os mais altaneiros. São as diferentes elites que se defrontam 
no cenário político, construindo o apoio das massas por meio do voto 
e da opinião pública.

Isso que para Przeworski aparece como natural na democracia 
– a incerteza, o conflito de interesses – Guéhenno (1194) lamenta como 
sendo o sintoma de uma sociedade que desistiu de transcender inte-
resses e criar a vontade geral rousseauniana, para apenas gerenciar 
situações nas quais a razão iluminista foi substituída pelo confronto 
profissional de interesses. Guéhenno define tal sociedade como uma 
“sociedade sem cidadãos”, onde existem alianças provisórias em 
situações efêmeras.

A democracia, tal como foi dito no início, não é apenas um 
mecanismo de preenchimento de cargos: ela é uma ética e carrega 
em si, ainda segundo Bobbio, o somatório de alguns ideais: o ideal da 
tolerância, da não-violência, da fraternidade, do livre debate de idéias e 
da renovação gradual da sociedade. A democracia é um processo  
e uma busca. Quando e até que ponto conseguiremos realizá-los, eis 
a questão.

No Brasil, ainda parece válida a observação de Sérgio Buarque, 
escrita em 1936:

A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma 

aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la 

aos seus direitos e privilégios [...] e assim puderam incorporar como 

fachada alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época 

e eram exaltados nos livros e discursos (HOLLANDA, 1976, p. 119).

Ponto de vista similar foi expresso por Alberto Torres, também 
no início do século, ao criticar o regime republicano brasileiro: “este 
Estado não é uma nacionalidade; este país não é uma sociedade; esta 



190

gente não é um povo. Nossos homens não são cidadãos” (TORRES 
apud CARVALHO, 1995, p. 33).

O mal-entendido democrático brasileiro também é entrevisto 
na análise contemporânea que José de Souza Martins (1994) faz 
sobre a “dinâmica pendular” da política brasileira, que há décadas 
vem oscilando entre períodos de centralização política e ditadura e 
períodos de abertura política e relativa democracia, nos quais há um 
discurso liberal das oligarquias de base latifundiária. Martins chama 
nossa atenção para o curioso liberalismo das oligarquias brasileiras, 
que se coaduna com o escravismo. Neste discurso, o que passa por 
democrático é na verdade a defesa do localismo, da autonomia das 
oligarquias rurais; o que passa por disputa democrática é a disputa 
entre oligarquias das diferentes regiões (oligarquias paulistas, minei-
ras, nordestinas) contra um poder central que, embora autoritário e 
conservador, tem sido mais modernizante e inovador que as oligar-
quias atrasadas travestidas de liberais.

Notas

1 Pronuncia-se “raich” (reich).

2 A democracia de Péricles (494–429 a.C.), segundo H. Jaguaribe (1982), tinha 300 mil 

habitantes e 150 mil cidadãos. É a democracia direta do povo reunido na colina Pnyx 

semanalmente. Ela é resultado de uma evolução de três fases anteriores: na primeira 

fase, havia o basileus (rei), o polemarca (autoridade militar) e o arconte (autoridade 

civil); na segunda fase, cria-se um arcontado coletivo, de nove magistrados com 

mandato anual, eleitos pela ecclesia (assembléia); há ainda um conselho de anciãos, 

o Areópago; na terceira fase, Solón criou o Boulé, conselho de 400 (100 para cada 

tribo, com membros recrutados por sorteio).

3 A Grécia antiga teria, assim, evoluído de um governo centralizado na figura do “basi-

leus”, chefe da guerra, juiz e sacerdote supremo, para um governo aristocrático, no 

qual um conselho de famílias nobres – o Areópago – funcionava ao lado do basileus. 

Estes nobres acabaram substituindo o basileus pelos arcontes, magistrados eleitos 

entre os nobres e que tinham mandato de um ano (séculos VIII e VII a.C.). Dentre os 

arcontes citam-se Dracon (621 a.C.), autor do primeiro código escrito, que limitava 

o direito das famílias nobres, e Solón, autor da reforma social e política de Atenas. 

Solón aboliu as dívidas, resgatou os que haviam caído em servidão e introduziu a 

Assembléia Popular e o Conselho dos 400. Solón classificou os atenienses em quatro 

grupos, de acordo com sua riqueza, e assim graduou os direitos e deveres de cada 
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um para com o Estado. Por esta reforma, as classes mais altas podiam autoequipar-

-se para combater e ter acesso aos altos cargos. A classe mais baixa – os thetes – era 

a mais pobre, que apenas servia na infantaria, como auxiliares no serviço naval e 

como marinheiro dos trirremes. Podiam participar da Assembléia, mas não ocupar 

cargos. Após Solón, a Grécia conheceu, ao longo do século VI, a tirania, ou seja, o 

governo daqueles que se apoderavam do poder pela violência ou pela astúcia. Com 

Clistenes, a Ática foi dividida em circunscrições territoriais chamadas demos que, 

em grupos de dez, formavam as tribos. O Conselho dos 400 foi ampliado para 500 

(50 por tribo), e o exército se dividiu em dez regimentos (um para cada tribo). Havia 

um estratega (general) para comandar cada regimento e 5.000 juízes para integrar 

tribunais populares (500 por tribo), (BARIDON; ELLAURI, 1958).

4 Cf. JAEGER (1987).

5 Inglaterra, 1837–1848, movimento que defendia a chamada Carta do Povo.

6 John Stuart Mill (1806–1873), autor de Princípios de economia política.

7 Segundo MacPherson, este modelo teria sido formulado pela primeira vez por Joseph 

Schumpeter, em 1942, em seu livro Capitalismo, socialismo e democracia.

8 Luis Augusto Blanqui (1805–1881) foi um revolucionário francês, seguidor de Babeuf 

e de Buonarroti.

9 Karl Kautsky (1854–1938), nascido em Praga, era filiado ao Partido Social-Democrata 

austríaco e ao alemão. É considerado o maior pensador marxista da Segunda Inter-

nacional (1889–1914). Em seu livro O caminho para o poder, atacou os revisionistas e 

também a proposta da ditadura do proletariado, defendendo a idéia de uma aliança 

da classe operária contra o poder do Estado. Foi criticado por Lenin e por Rosa 

Luxemburgo.

10 O alemão Eduard Bernstein foi um social-democrata marxista, autor do Socialismo 

evolucionário, no qual rejeitava a idéia da revolução e da ditadura do proletariado 

e propunha a democracia como caminho reformista para o socialismo. Suas idéias 

foram por isso criticadas como uma revisão, isto é, uma deturpação do marxismo.

11 Ferdinand Lasalle foi um dos fundadores do SDAP – Partido Social-Democrata dos 

Trabalhadores, na Alemanha, em 1869, em busca de um Estado livre popular. Tal 

partido, em 1890, viria a transformar-se no atual SPD (Partido Social-Democrático 

da Alemanha).

12 Rosa Luxembrugo foi uma economista polonesa que migrou para a Alemanha e se 

tornou figura importante no socialismo europeu e na Liga Espartaco, defendendo a 

proposta da greve de massas. Criticou Lenin, Kautsky e Bernstein. Foi, por sua vez, 
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criticada como “espontaneísta”. Após anos de prisão, foi assassinada por oficiais 

da direita alemã.

13 Jacobinismo diz respeito às idéias revolucionárias da França de 1789, defendidas 

por militantes como Robespierre, Marat, Pétion, que se reuniam em um convento 

de frades jacobinos. As idéias jacobinas eram radicais e populistas: o povo é bom 

e só precisa ser educado, o governo é ruim. Cf. OLIVEIRA FILHO (1987).
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sociEdadE civil, Estado E EsfEra PúBlica:  
a origEm E o PaPEl das ONGs

As sociedades modernas caracterizam-se pela existência 
das associações, que constituem, segundo Gramsci,1 as inúmeras 
“organizações voluntárias” que expressam diferentes interesses e 
constroem o consenso. As propostas de democracia participativa, 
da gestão social da coisa pública (ver capítulos sobre Cidadania e 
sobre Democracia) têm como premissa a presença de organizações de 
cidadãos que, como definiu Durkheim (ver capítulo sobre Durkheim), 
seriam as organizações secundárias, a intermediação desejada entre 
o indivíduo e o Estado.

Sociedade civil

A soma dessas associações voluntárias compõe a Sociedade 
Civil, expressão que, entretanto, possui diferentes histórias e signi-
ficados:2

a) O significado de Sociedade paisana, por oposição à corte 
palacial: refere-se ao contingente de pessoas e catego-
rias sociais não-militares, em uma sociedade dominada 
pelo estamento militar. As coletividades humanas foram 
tradicionalmente dominadas de início pelos guerreiros e 
pelos sacerdotes, que se firmaram como os dois Estados 
(status/estamentos) de poder, privilégios e prestígio: a 
nobreza (oriunda das virtudes guerreiras) e o clero, ou 
a força e a crença. O primeiro e o segundo Estado. Não 
nos esqueçamos que a palavra “paisana” diz respeito à 
realidade da produção camponesa, gente historicamente 
sem poder diante dos palácios, mas que começa a emergir 
na Europa e a ser definida, juntamente com a burguesia 
recente, como o Terceiro Estado. Neste sentido, socie-
dade é uma expressão que tem a ver com este chamado 
Terceiro Estado, o povo em geral, em oposição aos dois 
estados (status/estamentos) de poder tradicional. O 
próprio conceito de sociedade, segundo os sociólogos 
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alemães contemporâneos, Horkheimer e Adorno, veio a 
ser formulado durante a ascensão da burguesia moder-
na, em oposição ao paço, ao palácio, locus do poder 
aristocrático e eclesiástico. A expressão “sociedade civil” 
teria aparecido em 1794, com Von Schlozer, significando 
uma reação burguesa ao Estado absoluto.

b) O significado do mundo empresarial da produção: na se-
gunda acepção, Sociedade Civil é a esfera da produção 
econômica, o mundo empresarial. Para Hegel (1770–1831), 
filósofo idealista alemão do século XIX e ideólogo do 
Estado prussiano, essa esfera da produção econômica 
era aquela na qual os homens, saídos do seio da família, 
ainda estariam orientados por interesses particularistas 
e objetivos egoístas, associando-se por meio das suas ne-
cessidades. A Sociedade Civil, para o filósofo, era inferior 
à esfera política, era uma etapa inferior à constituição da 
sociedade política, ou seja, do Estado.

Sociedade Civil ou burguesa é a esfera dos indivíduos que deixaram 

a unidade da família para ingressar na competição econômica. É uma 

arena de necessidades particulares, interesses egoístas e divisionismo, 

dotada de um potencial de autodestruição (HEGEL, 1967).

 Marx (1818–1883), em muitos pontos um seguidor de 
Hegel, também definiu a Sociedade Civil como algo 
ruim, o terreno do materialismo crasso, da luta de cada 
um contra todos. Para Marx, a Sociedade Civil surgiu da 
destruição da sociedade medieval, quando os antigos 
laços de vassalagem que uniam os homens foram subs-
tituídos pelas necessidades egoísticas de indivíduos 
atomizados, separados uns dos outros e da comunidade. 
Segundo esta acepção, Sociedade Civil seria o sinônimo 
de sociedade burguesa, soma de indivíduos encerrados 
em sua privacidade, resultado da separação moderna 
entre o público e o privado. Segundo Marx, a revolução 
proletária comunista deveria abolir a Sociedade Civil e 
o Estado, assim reintegrando a esfera pública, política, à 
esfera privada.
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c) O significado de associação dos cidadãos (civitas): o ter-
ceiro entendimento de Sociedade Civil tem a ver com um 
sentido civilizatório, com a emergência da civitas, com o 
exercício da cidadania: Sociedade Civil é a associação 
dos cidadãos, dos que têm o status civilis, a cidadania, 
o poder político, o direito de participar das decisões 
definidoras dos rumos da coletividade. Tem a ver com o 
sentimento de pertencimento a uma comunidade política. 
Esta acepção está presente em várias nuanças do pensa-
mento político, desde o liberalismo clássico, que enfatiza 
o direito a associar-se como um dos direitos civis do 
indivíduo, até a interpretação das ONGs – organizações 
não-governamentais – contemporâneas, que se referem 
à sociedade civil como o seu locus, onde se formam os 
grupos de resistência e de emancipação, em luta pela 
construção dos contrapoderes.

A Sociedade Civil teve predominantemente, segundo Bobbio 
(1982, 1990), uma definição negativa, como vindo a ser “tudo aquilo que 
sobra uma vez delimitado o âmbito no qual se exerce o poder estatal”. 
Em relação ao Estado, a Sociedade Civil é vista por diferentes prismas:

•	 como pré-condição do Estado, significando o pré-estatal. O 
entendimento de Sociedade Civil enquanto sociedade pré-
estatal significa o infra-estrutural, o mundo da produção 
econômica, a sobrevivência, sendo o Estado o superestru-
tural, ou seja, ordenamento jurídico, as regras. Seria a 
sociedade natural, que surge antes da sociedade política;

•	 como a antítese do Estado, significando o antiestatal. 
Nesta acepção, a Sociedade Civil é o locus onde se formam 
grupos de resistência e de emancipação, que lutam pela 
construção dos contrapoderes;

•	 como a alternativa e o fim do Estado, significando o pós-
estatal. Aqui a Sociedade Civil representaria o ideal de 
uma sociedade sem Estado, uma nova etapa, que surgiria 
da dissolução do poder político.

Se Marx havia entendido por Sociedade Civil o conjunto das 
relações econômicas que constituem a base material da sociedade, o 
marxista italiano Gramsci (1978) a redefiniu como sendo a esfera na 
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qual os aparelhos ideológicos buscam exercer a hegemonia e obter o 
consenso. Assim, para Gramsci, a Sociedade Civil é o “aparato privado 
de hegemonia”, isto é, o conjunto de associações voluntárias – escolas, 
partidos, sindicatos, empresas, meios de comunicação etc. – onde 
se constrói a opinião, o consenso e se obtém, via convencimento, a 
adesão, a ideologia, a hegemonia. Enquanto os aparatos de governo 
dominariam pela coerção, o aparato privado de hegemonia dominaria 
pelo convencimento3 e consentimento. Para Gramsci, a Sociedade 
Civil faria parte, juntamente com o aparato de governo, do conceito 
de Estado Ampliado.

Tal distinção foi útil para Gramsci a fim de sugerir diferentes tá-
ticas para a transformação revolucionária das sociedades em busca da 
vida comunista, que ele chamaria (na sua linguagem cifrada de escritor 
tentando escapar à censura da prisão) de “sociedade regulada”. Assim 
é que, em um país que tivesse uma máquina de Estado forte diante 
de uma Sociedade Civil amorfa e gelatinosa, caso da Rússia czarista 
(que ele chamaria de “sociedade oriental”), a tática revolucionária 
deveria pautar-se por guerras de movimento para tomar de assalto a 
máquina estatal, fazer as transformações necessárias e, a partir delas, 
conquistar a anuência e adesão das pessoas em geral. Ao contrário, 
nas “sociedades ocidentais”, já possuidoras de uma Sociedade Civil 
expressiva, a tática transformadora deveria ser a das guerras de 
posição, resistindo e disputando palmo a palmo e cotidianamente as 
trincheiras da Sociedade Civil, as associações construtoras da opinião 
e do consenso, as escolas, os meios de comunicação, ganhando cora-
ções e mentes e assim processando a revolução.

Este terceiro entendimento de Sociedade Civil como a civitas 
adequa-se a algo que recentemente passou a ser chamado de Terceiro 
Setor.

O terceiro setor: movimentos sociais, ONGs e OSCIPs

A definição de Terceiro Setor diz respeito a associações que são 
privadas, mas não se pautam pelo mercado; têm o foco no interesse 
público, no bem comum, mas não são estatais. Nem Mercado, nem 
Estado, o Terceiro Setor estaria no campo da Civitas, da Sociedade 
Civil, formada por diferentes tipos de organizações: por movimentos 
sociais, por institutos e fundações voltados para o interesse público 
(OSCIPs).



197

Movimentos Sociais

O uso da expressão “movimento social” pretende se referir à 
espontaneidade de manifestações associativas de cidadãos, aludindo 
a características gerais de informalidade, baixa organicidade, intermi-
tência, fluidez, inspiração política das esquerdas e maior expressão 
numérica de participantes. Isto não quer dizer que todos os movi-
mentos sociais sejam de baixa organicidade (a história recente do 
MST – Movimento dos Sem-Terra – é exemplo da possibilidade de alta 
organicidade deste tipo de associativismo, apoiado por organizações 
eclesiásticas nacionais e internacionais).

Segundo Scherer-Warren (apud DOIMO, 1993), a expressão teria 
sido criada por volta de 1840 para designar o surgimento do movimento 
operário europeu, e ingressou no marxismo para “representar a possi-
bilidade de transformação racional das relações econômicas privadas 
do sistema capitalista”. Posteriormente, “Movimento Social” passou a 
significar novas formas de participação, “também destinadas a alterar 
a lógica capitalista, só que agora espontaneamente organizadas na 
esfera da cultura” (grifo da autora).

A expressão “Movimentos Sociais” consagrou-se a partir dos 
estudos do sociólogo Manuel Castells, na década de 1970, ao acom-
panhar as reivindicações e protestos urbanos das classes pobres de 
Madri, no contexto do final da ditadura franquista. A partir de uma 
análise marxista, Castells procurou inovar teoricamente esta perspec-
tiva, vendo os Movimentos Sociais urbanos em busca do direito aos 
meios de consumo coletivo (escolas, hospitais, ruas asfaltadas, abas-
tecimento de água, rede de transporte etc.) como tão contestatórios 
ao capitalismo, no que diz respeito ao consumo, quanto o movimento 
proletário, no que diz respeito à esfera da produção.

Jordi Borja (1975) também deu destaque à expressão “Movi-
mentos Sociais” ao frisar que os movimentos reivindicativos urbanos, 
dos usuários da cidade, enfrentam os empresários capitalistas, que a 
deterioram, e o Estado que, na qualidade de gestor dos equipamentos 
coletivos, tende a distribuí-los de maneira desigual, assim aumentando 
o seu déficit.

Segundo Machado,4 as análises sociológicas sobre os movimen-
tos sociais feitas no decorrer de 1970 e início dos anos 1980 padeciam 
de certos equívocos: “estudava-se o corriqueiro, o banal, pensando 
no grandioso e na ruptura”. Os estudos tinham ainda uma concepção 
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monolítica e instrumentalista do Estado como “lugar dos dominan-
tes, encastelados nos aparatos de Estado ou nos partidos políticos, 
que deveriam obstar a missão histórica dos movimentos populares” 
(EDER, 1982).

Tratava-se de divergir da visão da Sociedade Civil como sen-
do frágil diante do Estado, apontando para a constituição de novos 
sujeitos políticos e novas práticas, então percebidos como “dotados 
de atributos renovadores, positivos e de imensas possibilidades de 
transformação e de avanços”.5

Na análise de Touraine, as referências aos Movimentos Sociais 
apareciam como “uma maneira indireta e confusa de salvar certos 
aspectos do modelo revolucionário em declínio” (1984, p. 320).

Os Novos Movimentos Sociais

De acordo com Habermas (1981), desde os anos 1960 começaram 
novos conflitos, que não mais estariam na área da reprodução mate-
rial nem seriam canalizáveis pelos partidos e organizações. Seriam 
formas subinstitucionais e extraparlamentares de protesto, buscando 
defender estilos de vida ameaçados. Não teriam a ver com problemas 
de distribuição dos recursos, mas com “a gramática das formas de 
vida”, com uma nova política que enfoca problemas da qualidade de 
vida, igualdade, auto-realização individual, participação e direitos 
humanos. Esta nova política teria como sujeito uma nova classe média, 
os jovens e os grupos de alta escolaridade. A crítica ao crescimento 
econômico os unificaria. Suas expressões européias eram o movimento 
antinuclear, o movimento ambientalista, o pacifista, os alternativos, 
as minorias, os movimentos de ação do cidadão. Habermas os define 
no seu conjunto como movimentos de resistência às tendências de se 
colonizar o mundo vivido. (Para Habermas, a sociedade é uma unidade 
dialética formada pelo sistema social versus o mundo vivido – pelo 
instituído versus o instituinte, diríamos.)

Enquanto os anos 1960 viram surgir movimentos pela liberdade, 
criadores de contra-instituições, hostis à mídia e que saíam da peri-
feria social para o centro, os anos 1980 assistiram ao nascimento de 
movimentos pela vida, que se situavam no próprio centro da esfera 
pública, imbuídos da importância da mídia e também reconhecendo 
a importância do Estado e demais agentes (HELLER; FEHER, 1984). 
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Esses novos movimentos buscavam mobilizar a Sociedade Civil e não 
tomar o poder.

Novos Movimentos Sociais seriam, segundo T. Evers (1984), 
aqueles que renovariam padrões socioculturais e psíquicos do cotidia-
no, em direção à sociedade alternativa. O autor propunha que fossem 
vistos como “fragmentos de subjetividade atravessando a consciência 
e a prática das pessoas e das organizações”. Caracterizar-se-iam pelo 
número baixo de participantes, pelas estruturas não-burocráticas e 
até informais, pelas decisões coletivas e pelo não-distanciamento 
entre líderes e participantes.

Enquanto os Movimentos Sociais seriam um ator coletivo enga-
jado num conflito pela gestão social, os Novos Movimentos Sociais não 
atacariam a divisão do trabalho ou formas de organização da econo-
mia, mas sim os valores culturais, o progresso. O conceito de luta de 
classes seria insuficiente para entendê-los (TOURAINE, 1984, p. 321).

No Brasil, a história ainda recente dos Movimentos Sociais 
costuma ser apresentada como cortada em dois momentos, com 
características diversas:

a) um primeiro momento, durante a ditadura dos anos 1970, 
quando os movimentos de mães e de moradores pobres 
das periferias metropolitanas, assessorados pela Igreja 
e por uma militância política que não tinha outro canal 
de expressão, colocavam suas reivindicações de atendi-
mento a demandas básicas diante do Estado, e expres-
savam seu descontentamento em manifestações contra 
a carestia (os chamados Movimentos Sociais Urbanos);

b) um segundo momento, a partir do início da década de 1980, 
quando novos partidos, um novo sindicalismo, associa-
ções de bairro e suas federações se organizam; movimen-
tos de mulheres, de etnias, movimentos ambientalistas 
surgem, todos, ainda, tendo como traço comum a eleição 
do Estado como interlocutor básico, dele demandando 
políticas públicas efetivas e adequadas.

No caso latino-americano, nossos Movimentos Sociais têm como 
interlocutor o Estado e são marcados pela ambigüidade, concluía 
Touraine, oscilando entre individualismo e comunitarismo, entre 
integração e ruptura. Isso explicaria sua oscilação entre uma retóri-
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ca antiestatista e sua convivência próxima com um Estado que é ao 
mesmo tempo adversário e protetor.

Segundo Scherer-Warren (1993, p. 20-25), a temática dos mo-
vimentos sociais deu lugar, na Sociologia dos anos 1990, a estudos 
sobre o antimovimento ou condutas de crise, sobre a desmodernização, 
a exclusão, a massa enquanto agregado inorgânico, numa palavra, o 
desmovimento. O estudo dos Movimentos Sociais que persistiu o re-
pensa a partir do estudo das interconexões entre o local (comunitário) 
e o global (supranacional, transnacional), com ênfase no estudo das 
articulações em redes, bem como nas análises sobre a persistência 
dos vestígios das formas tradicionais de fazer política (clientelismo, 
paternalismo, autoritarismo populista ou estalinista) nos celebrados 
Novos Movimentos Sociais.

Organizações não-governamentais – de ONGs a OSCIPs

O termo ONG – Organizações Não-Governamentais – vem do 
vocabulário da ONU (a Ata de Constituição da ONU o menciona em seu 
artigo 71, ao estabelecer que seu Conselho Econômico Social – Ecosoc6 
– poderia fazer acordos adequados de consultoria com organizações 
não-governamentais). É, segundo Castillo, (1982) um conceito genéri-
co, que pode se referir a centros de pesquisa, partidos, organizações 
sindicais, igrejas, associações profissionais, universidades, órgãos 
de setores populares, entidades de cooperação financeira internacio-
nais ou localizadas no Terceiro Mundo e dedicadas especificamente 
a promover e realizar projetos de desenvolvimento. “Uma definição 
tão ampla incluiria até mesmo a Ku-Klux-Klan”, criticou o Ministro do 
Exterior holandês, em 1979. O termo ONG foi definido como “a broad 
umbrella for a kaleidoscopic collection of organizations” (um amplo 
guarda-chuva para uma coleção caleidoscópica de organizações) e 
também como “um novo profissionalismo”(CERNEA, 1988).

As ONGs de cooperação para o desenvolvimento surgiram a 
partir da criação do PNUD ou UNDP (Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas) em 1965: são as ONGs do Norte, que lidam com 
um fluxo de ajuda Norte-Sul da ordem de bilhões de dólares. Segundo 
Cernea, do Banco Mundial, a ajuda das ONGs para o dito Terceiro 
Mundo havia aumentado de 0,9 bilhão de dólares em 1970 para 1,4 
bilhão em 1975 e 4 bilhões em 1985; segundo Assumpção (1993, p. 9), 
entre 1960 e 1980, houve um aumento de 68% na ajuda externa para o 
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Terceiro Mundo, através de agências não-governamentais de países 
europeus, do Canadá e dos Estados Unidos: de 2,8 bilhões para 4,7 
bilhões de dólares. Segundo Nerfin,7 a ODA – Official Development 
Assistance – teria totalizado 55 bilhões para o biênio 1988–1989.8 São 
recursos que, observava ele, acabam retornando aos doadores na 
forma de custo de especialistas, pagamento de produtos, serviços, 
estudos etc. Haveria então, pelas contas do autor, cerca de 12.000 
ONGs gravitando em torno do sistema das Nações Unidas em 1991 
(em 2004, o Ecosoc registrava 2.531 ONGs com status consultivo). As 
ONGs do Ecosoc da ONU eram descritas pelo autor como um “saco de 
gatos”, obsoletas e improdutivas; as do Departamento de Informação 
Pública, também da ONU, como “correia de transmissão da cultura 
intergovernamental, que é destilada de cima para uma opinião pública 
vista como um receptor passivo ou como algo a ser mobilizado”.

Em 1960, foi assinada a convenção de criação da OECD (Organi-
zation for Economic Cooperation and Development), que se efetivou 
em 30/9/1961, para promover políticas de garantia de crescimento 
econômico e crescente elevação de padrão de vida para os seus mem-
bros (de início 20 signatários). Em torno dela, várias ONGs surgiram 
e outras a ela se vincularam – o Catálogo da OECD para 1991 arrolava 
457 ONGs, dedicadas a diversas linhas de solidariedade: pão para o 
mundo, médicos, engenheiros e veterinários sem fronteiras, centros de 
educação sanitária, de tecnologias agrícolas, de rede de água, redes e 
centros de desenvolvimento, auxílio a idosos, a crianças, pelo desen-
volvimento das mulheres, de alívio à pobreza, associações cristãs de 
solidariedade, sem-teto, centros de apoio à África etc. As ONGs para 
o meio ambiente começaram a aparecer a partir da segunda década 
de 1980, predominantemente.). As palavras-chave que incentivam a 
atuação dessas ONGs neste início do século XXI são “parceria”, “go-
vernança”, “sociedade civil” (ver capítulo sobre Cidadania).

Em suma, a sigla ONG tem diferentes significados. ONGs podem 
ser:

a) As entidades do Primeiro Mundo que captam recursos 
para o Terceiro, viabilizando políticas de solidariedade. 
São as ECF (entidades internacionais de co-financiamento), 
que buscam carrear recursos para a execução de pro-
gramas de ação do Terceiro Mundo. São às vezes apoda-
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das, não sem certa mordacidade, como Trangos (ONGs 
transnacionais), ou Bingos (big, grandes ONGs).

b) Institutos e fundações do Terceiro Mundo, que recebem 
tais recursos da rede de solidariedade das ONGs do Pri-
meiro Mundo, e que buscam o desenvolvimento social, 
a capacitação e organização de atores políticos coletivos 
das classes populares. Seriam as APDs ou SMPs (as-
sociações privadas de desenvolvimento ou a serviço do 
movimento popular).

c) As associações civis de cidadãos independentes, em torno 
de questões de interesse público. Se informais, com pouca 
organicidade, mas com participação popular, são ditas 
“movimentos”; se profissionalizadas, institucionalizadas, 
se dizem “ONGs”.

O mundo das ONGs tem produzido uma literatura dedicada a de-
finir seus próprios contornos, características, objetivos e estratégias. 
Assim é que, dentre outros, Fernandes (1988, 1994) e a Civicus9 tratam 
da emergência de uma Sociedade Civil a qual denominam como um 
Terceiro Setor, algo que nem é o Estado, nem é o mercado: é um setor 
privado, mas público, formado por institutos, associações, fundações e 
filantropias empresariais, cujo motor comum é o interesse público e a 
construção do bem comum e cuja organização almejaria a construção 
de uma “sociedade civil planetária”, transnacional.

As ONGs, tanto quanto os Movimentos Sociais, são também 
autodefinidos como

[...] espaços públicos por fora da esfera do Estado, responsáveis pela 

instituição de novos valores, normas e padrões de comportamento que 

questionam profundamente o atual modelo de desenvolvimento e  

que por isso]  são hoje, talvez, os atores potencialmente mais capazes 

de romper com a lógica individualista e predatória (Fórum das ONGs e 

Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 1992).

As Organizações Não-Governamentais – ONGs – e os Movimen-
tos Sociais têm-se apresentado no cenário brasileiro como alternativas 
de exercício de uma cidadania coletivizada e como atores políticos 
necessários para se alcançar a sociedade sustentável, movida pela 
busca do desenvolvimento sustentável, aquele que promoveria a um 
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só tempo justiça social e equilíbrio ambiental. Sendo organizações mo-
vidas pelo interesse público e sem fins lucrativos, ONGs e Movimentos 
representam um lado da Sociedade Civil que está em contraposição 
ao mundo da produção que, de mãos dadas com o Estado, tem sido 
protagonista até aqui de um crescimento econômico desigual, social-
mente injusto e degradador do meio ambiente.

No contexto brasileiro, foi a partir dos anos 1990, com a reali-
zação aqui da Unced/CNUMAD10 e suas conferências paralelas, orga-
nizadas estas últimas por iniciativas da sociedade civil e das ONGs, 
que esta sigla começou a se popularizar entre nós, passando a ser, 
atualmente, uma palavra cotidiana e corriqueira na nossa imprensa.

Na retórica do mundo das ONGs, este Terceiro Setor falava ini-
cialmente de uma Sociedade Civil marcada inicialmente pelo confronto 
e pela oposição ao Estado. Ser o oposto do Estado, com ele estabelecer 
fronteiras, tudo isso fazia parte dos discursos, em função da tradição 
antiestatal das ONGs de assessoria aos movimentos sociais de base. 
As lutas destes pela democracia participativa eram entendidas como 
lutas pelo fortalecimento da Sociedade Civil diante de um Estado 
autoritário e ditatorial.11 O qualificativo “civil” marcava também uma 
oportuna alteridade com a realidade de um Estado dominado pelo 
estamento militar que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, período no 
qual as ONGs aqui operavam em semiclandestinidade. No início dos 
anos 1990, este discurso começou a apresentar uma variância: em 
lugar da referência a uma sociedade civil frágil diante de um Estado 
opressor, passou a haver o elogio da diferença: a Sociedade Civil passa 
a ser enaltecida como a esfera dos fortes, dos bons, das boas ações, 
contra um Estado não mais ditatorial, mas certamente ultrapassado.

Betinho12 acentuava a oposição entre a planície e o planalto: 
haveria um mundo pujante, dinâmico e transformador, que seria o 
mundo da planície, da Sociedade Civil, a se contrapor ao Estado,  
o mundo oficial, ao planalto:

Eles são o ontem, nós somos o amanhã. Que o amanhã deles seja o 

nosso hoje [...] Temos que fazer grande esforço para que o amanhã dos 

governos seja o nosso presente. É uma distância espiritual entre os 

administradores da ordem, de uma ordem mundial que nós queremos 

mudar, e nós, que queremos, que sonhamos e que vamos construir 

um outro mundo.
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A luta pela democracia, porém, continuou pela Nova Constituição, o 

Movimento pela Ética na Política, o impeachment, a CPI da Corrupção, a 

Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O fundamental 

foi que tudo isso aconteceu por pressão da sociedade, da planície. No 

poder ainda mora o perigo. Na planície é que cresce e se consolida a 

democracia, essa que muda o rumo das coisas, que tenta enterrar  

a senzala e libertar definitivamente os escravos de nossa cultura, de 

nossa economia e da política.14

Em 1991, foi criada a Abong – Associação Brasileira de ONGs – 
para sistematizar este novo papel, o de parceiros do governo. A partir 
de 1994, estas parcerias se afinam em programas diversos (Comunida-
de Solidária, Comunidade Ativa, Programa de Erradicação da Miséria, 
Programa Fome Zero etc.). Em 1999, as ONGs ganharam uma regulação 
própria, a Lei 9.790,15 de 23/3/1990, que passou a defini-las como OS-
CIPs – Organizações Civis de Interesse Público. A Lei 9.790 resultou de 
rodadas de interlocução do Conselho da Comunidade Solidária sobre 
o Marco Legal do Terceiro Setor. A Lei simplificou os procedimentos 
para o reconhecimento institucional destas entidades. A transferência 
de recursos públicos para as OSCIPs também foi regulamentada atra-
vés do Termo de Parceria, que garante que os recursos estatais sejam 
utilizados de acordo com os fins públicos. Estes, nos termos da Lei, são 
o desenvolvimento social (saúde, educação, assistência social, defesa 
dos direitos de grupos específicos da população, trabalho voluntário, 
proteção ao ambiente, concessão de microcrédito etc.).

O Estado

Segundo a retórica da militância das ONGs e dos Movimentos 
Sociais no contexto dos anos 1980 até meados de 1990, o Estado para 
elas oscilaria entre o monstro Leviatã, lembrado por Hobbes, em 
1651,16 e a máquina parasitária bonapartista que revoltava Marx.17 
O antiestatismo das nossas ONGs provinha de uma visão acerca do 
Estado que se baseia, de um lado, na noção da vulgata hobbesiana  
do Estado Leviatã – uma autoridade absoluta que nada está obrigado a 
prover aos súditos senão a segurança – e de outro, na visão de Engels, 
Marx e Lenin – que o viam como comitê executivo da burguesia e seu 
aparato de dominação. Fazia parte do credo das esquerdas históri-
cas a convicção idealista e ingênua de que o alvorecer da sociedade 
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igualitária traria como corolário lógico e como destino inevitável o 
fim da violência e da repressão após o fim da usurpação. Assim se 
expressou Engels:

[...] na Antiguidade era o Estado dos cidadãos escravistas, na Idade 

Média o da nobreza feudal; em nossos tempos, da burguesia. Quando 

o Estado se converter, finalmente, em representante efetivo de toda a 

sociedade, tornar-se-á por si mesmo supérfluo [...] nada mais haverá 

para reprimir, nem haverá necessidade, portanto, dessa força especial 

de repressão que é o Estado. O primeiro ato em que o Estado se mani-

festa efetivamente como representante de toda a sociedade – a posse 

dos meios de produção em nome da sociedade – é ao mesmo tempo o 

seu último ato independente como Estado (ENGELS,1962, p. 58).

Para Marx, o Estado era uma abstração em relação ao ser hu-
mano concreto; o Estado moderno caracterizava-se pela cisão entre o 
político e o privado. No mesmo diapasão seguiu Lenin (1870/1924), para 
quem o Estado é a “organização da classe dominante”, “uma máquina 
para a repressão de uma classe por outra”, “a organização da violência 
destinada a esmagar uma certa classe”. Em sendo tal instrumento de 
dominação, ele teria de ser suprimido.18 Rejeitar tal Estado significaria 
rejeitar a Sociedade Civil que o inspira e instrumentaliza, aquela dos 
seres do mundo da produção, que agem por interesses econômicos e 
particulares, a burguesia.19

O não-Estado, para Marx e para Lenin, seriam as comunas, os 
sovietes, à semelhança da Comuna de Paris: um governo barato, sem 
exército permanente e sem funcionalismo, sem representação, com-
posto por conselheiros eleitos por sufrágio universal, responsáveis 
e revogáveis em qualquer momento. As funções de Estado estariam, 
de início, ao alcance “da grande maioria” e, posteriormente, de toda 
a população: “Para suprimir o Estado, é necessário que as funções 
do Estado se transformem em operações de controle e registro tão 
simples que estejam ao alcance da grande maioria e, em seguida, da 
totalidade da população” (LENIN, 1962, p. 95).

Ou seja, a máquina de Estado, parasitária e repressiva, deixaria 
de existir porque as funções políticas retornariam à comunidade, ao 
povo, terminando assim com a cisão moderna entre o público e o 
privado e reacendendo o modelo da Pólis ateniense da Antiguidade 
clássica.
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Contrapondo-se a estas visões negativas do Estado como uma 
máquina simplesmente repressiva e parasitária, temos as concepções 
de Locke (1632–1704), Rousseau (1712–1778) e Kant (1724–1804), para 
quem o Estado se confunde com a civitas, com o mundo civilizado do 
Estado de direito, baseado em leis positivas, adquiridas, civis.

a) Para Locke, a sociedade política ou civil é aquela na 
qual os homens abrem mão do próprio poder natural, 
consentindo em ficar sob a ação de uma lei que suplanta 
o estado de natureza. Assim, resgatam e aperfeiçoam sua 
liberdade, mantendo, todavia, a comunidade como poder 
supremo, e não o governo, o que lhes confere o direito 
inalienável de insurreição diante de um governo que exor-
bita. Na visão de Locke, o Estado se constitui com base 
em um poder supremo, mas fiduciário, que é o Legislativo, 
cabendo o poder real e permanente à comunidade, que 
“é sempre o poder supremo”.20

b) Também para Kant, Sociedade Civil e Estado não se dis-
tinguem. O Estado, para Kant, é o instrumento necessário 
da liberdade dos sujeitos individuais e promotor do bem 
público. Há, portanto, um Estado de direito – civitas – no 
qual a cidadania garante a cada um autonomia, igualdade 
e independência. A concepção kantiana de Estado está 
profundamente vinculada à sua questão ética, da vontade 
do bem, sendo, portanto, universalista e não restrita aos 
proprietários, como em Locke:

Quando numa nação os indivíduos se relacionam pelo direito público 

(civil) constituem uma sociedade civil (status civilis). Essa sociedade 

civil chama-se Estado (civitas). O Estado é uma união que procede 

do interesse de todos em participar de uma sociedade juridicamente 

regulada. Esse interesse é a res publica (KANT apud ANDRADE, 1989, 

v. 2, p. 77).

c) Em Rousseau, o Estado é a República, uma comunidade 
regida por leis construídas de acordo com a vontade geral, 
“quando o povo estatui sobre o povo e só a si mesmo se 
considera” (Rousseau, 1977, p. 46).
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Assim, segundo Rousseau, impõe-se um corpo moral e coletivo, 
que cria a liberdade civil em lugar da liberdade natural. Esse corpo 

é composto por tantos membros quanto os votos de que dispõe a 

assembléia e que nesse ato recebe a sua unidade, o seu eu comum, 

sua vida e sua vontade. Essa personalidade política que se forma pela 

união de todas as outras, tinha noutros tempos o nome de cidade, e 

tem hoje o de república ou corpo político, a que os seus membros dão 

o nome de Estado, quando é passivo, de soberano, quando é ativo, de 

potência, quando o comparam com entidades idênticas. Quanto aos 

seus associados, tomam coletivamente o nome de povo, individualmen-

te o de cidadãos, quando participantes na autoridade soberana, e o 

de súdito, como indivíduos submetidos às leis do Estado (ROUSSEAU, 

1977, p. 22-23).

Tal indistinção entre Estado e Sociedade Civil encontra-se tam-
bém em Durkheim (1858–1917). Para o autor, os grupos secundários 
(no seu caso, as corporações) – que Gramsci chamou de associações 
voluntárias e Tocqueville (1805/1859) chamaria simplesmente de 
associações – não antagonizam com o Estado, mas antes este lhes 
supõe a existência:

As sociedades políticas se caracterizam, em parte, pela existência de 

grupos secundários [...] não são apenas necessários à administração 

dos interesses particulares, domésticos, profissionais, que eles envol-

vem e lhes são a razão de ser; são, igualmente, a condição fundamental 

de toda organização mais elevada. Longe de estar em antagonismo com 

esse grupo social detentor da autoridade soberana, mas especialmente 

chamado de Estado, o Estado lhes supõe a existência; só existe onde 

eles existem. Não havendo grupos secundários, não haverá autoridade 

política (DURKHEIM, 1983, p. 41-42).

A dialética Estado-sociedade civil

A expressão Sociedade Civil foi reintroduzida no vocabulário 
sociológico e militante ao final dos anos 1980: segundo Wolfe (1991), 
a redescoberta da Sociedade Civil foi um mérito dos dissidentes da 
Europa Central e do Leste, disseminado a partir das revoluções de 
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1989 que lá ocorreram. Esses dissidentes criticavam um Estado tota-
lizador, que ameaçava extinguir a capacidade dos indivíduos de se 
agruparem e formarem comunidades e que menosprezava o valor do 
que é local, familiar, religioso e voluntário. A inspiração de Wolfe, ao 
elogiar a Sociedade Civil, é colocá-la como sujeito de um novo desen-
volvimento, que diz mais respeito à vida que à economia. Assim, além 
do Estado e do Mercado, a Sociedade Civil seria o sujeito e o espaço 
onde um novo desenvolvimento humano, apoiado em Organizações 
Não-Governamentais da comunidade local, teria lugar. Trata-se, a meu 
ver, de um raciocínio algo romântico, que idealiza o plano local, vendo-
-o dotado de estabilidade, do sentido de um destino comum e livre 
de qualquer vislumbre de seus inúmeros males, como, por exemplo, 
o caciquismo paroquial.

Foi nos anos 1980 que a noção de Sociedade Civil, implicando a 
construção de uma contra-hegemonia e contrapoderes, passou  
a ganhar espaço na militância esquerdista brasileira, que deixou de 
ver a guerra de movimento (as guerrilhas do Araguaia, por exem-
plo) como a opção possível, e passou a enxergar a tática da guerra 
de posição como uma viabilidade, coisa que os segmentos sociais 
brasileiros domi nantes de há muito faziam: não apenas coagiam, ocu-
pando a máquina de Estado, mas também convenciam, construindo 
e monopolizando as trincheiras também da Sociedade Civil e nela to-
mando posições, associando-se, organizando-se em partidos, criando 
jornais, rádios, emissoras de tevê, seitas religiosas etc.

Com a nova importância do mundo da civitas, reconstrói-se a 
noção de que Sociedade Civil e Estado formam uma unidade dialética, 
não sendo realidades excludentes. Daí por que a filosofia política clás-
sica os entendia como expressões intercambiáveis: isto está presente, 
como vimos, tanto na matriz do pensamento liberal (Locke, Kant), 
quanto em Rousseau, inspirador inequívoco do ideário das esquerdas.

Santos é uma referência necessária no estudo da vitalidade e 
potencialidade da Sociedade Civil brasileira.21 Trabalhando o conceito 
de “poliarquia” para se referir a um “elevado grau de institucionaliza-
ção da competição pelo poder (existência de regras claras, públicas 
e obedecidas) associado a extensa participação política, só limitada 
por razoável requisito de idade”, o autor analisou o número e tipos de 
associações civis criadas e registradas em cartórios nas cidades  
de São Paulo e Rio de Janeiro entre as décadas de 1920 a 1980. Partindo 
da idéia de que a poliarquia – governo plural em lugar do governo de 
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poucos da oligarquia – precisa de uma infra-estrutura amadurecida, 
onde não apenas haja acumulação e diversificação produtiva, mas tam-
bém uma sociedade plural, resultado de movimentos de ação coopera-
tiva e de novos grupos de interesse, Santos enfatiza o caráter recente 
das nossas associações: 68,2% das associações de São Paulo, criadas 
entre 1920 e 1986, surgiram após 1970. Em todas as décadas analisadas, 
a categoria das associações desportivas sempre esteve em primeiro 
lugar. Entre 1970-1986, algumas novas categorias despontaram: comu-
nitárias; de profissionais de saúde; de moradores; de advogados; de 
deficientes; de professores; de pais, mestres, alunos; de artistas;  
de médicos; empresas e firmas; indústrias; recreativas; de trabalha-
dores não-manuais; de trabalhadores manuais; de funcionários públi-
cos. Tais categorias assinalaram, para o autor, o surgimento de novos 
atores organizacionais: empresários, trabalhadores, profissionais lib-
erais e burocracia. No Rio de Janeiro, 65% das associações registradas 
nos cartórios foram criadas entre 1971 e 1987. O número de associações 
de interesse geral (comunitárias e moradores), somadas às religiosas 
e de deficientes, salientava o autor, era bem menor que as associações 
voltadas para a defesa de interesses ocupacionais. Com estes dados, 
Santos procurava indícios do surgimento de uma sociedade plural, 
através da organização extrapartidária da sociedade, mas ele mesmo 
admitia que, se o comportamento poliárquico existia, estava imerso em 
enorme bolha de alienação e indiferença. Interessa-nos aqui a seguinte 
informação do autor: as pessoas se associam para interesses ocupa-
cionais e muitíssimo menos para tratar de interesses difusos, como 
é o caso das associações comunitárias e de moradores (o autor não 
destaca a categoria das associações ecologistas que, presumo, talvez 
estejam incorporadas nas comunitárias). Santos preocupava-se em 
mostrar que o Brasil vinha “preenchendo requisitos para a emergência 
e consolidação de uma ordem poliárquica”, mas reconhecia, ao mesmo 
tempo, que a poliarquia brasileira restringia-se a uma 

pequena mancha institucional circunscrita por gigantesca cultura da 

dissimulação, da violência difusa e do enclausuramento individual e 

familiar, concluindo que o governo governava muito, mas no vazio, um 

vazio de controle democrático, um vazio de expectativas legítimas, 

um va zio de respeito cívico [...] (1993, p. 80-81).
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A esfera pública

Agnes Heller (1985) nos fala que o ser humano é sempre, si-
multaneamente, ser particular (cotidiano, a-histórico) e ser genérico, 
histórico. Através da superação dialética, ele se eleva acima da vida 
cotidiana, do particular, em direção ao humano-genérico. Essa trans-
formação em direção à historicidade, caso dos grandes e exemplares 
moralistas, dos estadistas, dos revolucionários, dos artistas e dos 
cientistas se dá via uma paixão dominante orientada para o humano-
genérico e que se realiza na esfera pública. Enquanto isso, o indivíduo 
burguês moderno, preso a seus interesses particulares, viveria abs-
traído da vida política entendida como esfera pública, do exercício do 
bem comum e, portanto, não alcançaria a condição de genericidade. 
Ou seja, a orientação para a esfera pública nos torna heróis22 ou ci-
dadãos, enquanto nosso aprisionamento no medo e no interesse das 
esferas particulares nos desumaniza. Eis aqui, com outra roupagem, 
o pensamento aristotélico que atribuía ao ser humano isolado, que 
não pertence à pólis, que não vive a associação política, a condição 
de animal ou de um deus, mas não a condição humana.

Tal concepção do enclausuramento na esfera particular como 
sendo uma privação do sentido humano nos vem, com efeito, desde 
a democracia ateniense. Hannah Arendt (1983), citando o helenista 
Werner Jaeger (1987), mostra-nos que havia, na democracia ateni-
ense, uma diferença entre a atuação de cada um na sua vida privada, 
na casa e na família, e sua atuação política, na esfera pública. Estar 
preso àquilo que lhe é próprio (idion) significava estar ainda no plano 
das necessidades, enquanto alçar-se ao comum (koinon) significava 
estar no plano da liberdade. Assim, “uma vida vivida na privatividade 
do que é próprio ao indivíduo, à parte do bem comum, é idiota por 
definição”. O ser humano que, sendo escravo, meteco (bárbaro) ou 
mulher, não pudesse participar da esfera pública, da vida política da 
cidade, não era inteiramente humano, era, pois, um idiota. A esfera 
privada tinha o sentido de privação, de falta da liberdade positiva, que 
concerne ao direito de participar das decisões acerca da vida coletiva.

Com a era moderna, a esfera privada ganhou novo entendimento, 
passando a ser vista como sendo o espaço da intimidade, da garan-
tia da liberdade negativa,23 refúgio no qual cada um está abrigado 
da ação autoritária e arbitrária dos governos. Assim, enquanto a 
individualidade era, para os gregos, um atributo que só poderia ser 
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vivenciado na pólis, através de feitos e realizações, da excelência, 
virtude ou areté (cuja realização se dava no espaço público, ao ser 
visto e ouvido pelos seus pares, ao influenciá-los e persuadi-los), na 
era moderna a individualidade só se constrói quando se escapa do 
espaço público, agora convertido em sociedade de massas, ou seja, 
em espaço do não-político. Espaço da plebe, do gado tangido, não do 
povo (populus), sujeito político. A arena política, por sua vez, passou 
a ser vista como um espaço inerentemente ruim, no qual se movem 
os políticos, geralmente tidos agora como os seres mais abjetos, a 
anos-luz de distância da figura virtuosa e prudente do homem político 
aristotélico. Assim teria começado, segundo Sennett (1988, p. 161), a 
extinção moderna da res publica.

Em lugar da esfera pública entendida como Estado, como socie-
dade política, civil, a sua decadência a reduz à esfera pública burguesa, 
que Habermas (1984) define como a “esfera das pessoas privadas 
reunidas em um público”. O Estado, por sua vez, perde o significado 
de esfera pública, de pólis, de res publica, e se reduz à concepção de 
esfera do Poder Público e da corte, isto é, ao aparato de governo, seus 
ocupantes e a camarilha em torno. Por isto, Habermas nos desenha a 
sociedade moderna dividida da seguinte forma: de um lado um setor 
privado (no qual se situam o espaço íntimo da pequena família mais 
a sociedade civil – entendida hegelianamente como setor de troca de 
mercadorias e de trabalho, esfera privada, portanto); de outro, a esfera 
do setor público, onde o Estado e a corte (ou seja, o governo e sua 
entourage) estão. Intermediando os dois setores, Habermas identifica 
uma esfera pública burguesa, que contém o mercado de bens culturais, 
os clubes, a imprensa, a opinião pública, a política, ou seja, o que 
seria o espaço de fala, interlocução, encontro. Esse espaço, todavia, 
assume a característica de uma esfera burguesa e, por ser burguesa, 
é incompleta e, por ser incompleta, nem sequer é uma esfera pública. 
Ao se desenvolver no campo das tensões entre Estado e sociedade, a 
esfera pública burguesa se torna parte do setor privado, se amplia, mas 
se esvazia e despolitiza, segundo Habermas. É assim que Habermas 
teoriza a respeito do processo histórico de privatização e despolitiza-
ção da esfera pública, sob a égide da burguesia.

Eis-nos assim em um mundo privatizado, onde seres humanos 
desumanizados vivem presos aos seus medos e interesses particula-
res, onde o bem comum não tem vez porque não existe esfera pública 
na verdade. Haverá saída? Qual?
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Mencionei acima uma primeira concepção de Estado que estava 
fortemente presente na esfera das ONGs e Movimentos brasileiros e 
que, inspirados na concepção de Marx e Engels, o viam como um con-
junto de órgãos parasitários, comitê executivo da burguesia. Mas há 
um outro entendimento sobre o que é o Estado, que passou a emergir 
também neste Terceiro Setor formado por ONGs e Movimentos Sociais. 
A segunda concepção de Estado retrata ONGs e Movimentos Sociais 
como sendo atores privados da esfera pública, atores políticos, pois 
suas questões e suas lutas dizem respeito à busca do interesse pú-
blico, coletivo, apesar de serem personalidades jurídicas do direito 
privado. Neste sentido, se suas lutas estão, por um lado, em confronto 
com um Estado prebendário, privatizado, sitiado; por outro, tentam, 
ao desprivatizá-lo, publicizá-lo, na verdade criá-lo enquanto esfera 
pública, sociedade política verdadeira, no sentido que lhe atribuía 
Durkheim, já citado: são os grupos secundários de Durkheim, as as-
sociações voluntárias de Gramsci, ou, simplesmente, as associações 
de Tocqueville, que vão dar substância ao Estado, entendido este 
enquanto esfera política pública. É nesta perspectiva que as frontei-
ras entre Estado e Sociedade Civil se esfumariam e o Estado passaria 
efetivamente a ser a res publica, a nação politicamente organizada, 
todos os cidadãos.

Em uma outra perspectiva, também é difícil no Brasil distinguir 
a Sociedade Civil do Estado: nossas empresas mais pujantes ou são 
estatais, ou nascem de concessões prebendárias do Estado, como as 
rádios, tevês e imprensa, ou então são fornecedoras dependentes do 
Estado, como as cimenteiras e empreiteiras; nossos sindicatos são 
atrelados ao Estado e dele recebem o imposto sindical; boa parte da 
nossa militância aguerrida do Terceiro Setor é também funcionária  
da máquina do Estado ou provém de dissidências de famílias oligarcas. 
Na verdade, o Brasil se torna incompreensível se negligenciarmos o 
entendimento da preponderância do Estado.

No caso brasileiro, ambos, Estado e Sociedade Civil, são frágeis e 
fortalecer a Sociedade Civil implica fortalecer o Estado, publicizá-lo 
e institucionalizá-lo, modernizá-lo no sentido burocrático weberiano. 
Se o Estado brasileiro é tido como forte, o é apenas se o definimos 
enquanto máquina parasitária de governo. No outro sentido, no sentido 
de nação politicamente organizada, poliárquica, para usar a expressão 
de Santos, ele é mais um potencial do que uma realidade.
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14 Ver artigo de Herbert de Souza, o Betinho, “Pinochet nasceu no Brasil”, Jornal do 

Brasil, em 26 fev. 1994. Ver também “A Planície vai guiar o Planalto”, carta de Her-

bert de Souza ao jornalista Castello Branco, reproduzida pelo Jornal do Sintaerj, em 
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15 A Lei 9.790 foi regulamentada pelo Decreto 3.100, de 30/6/1999. Os procedimentos 

para serem qualificadas como PSCIPs o foram pela Portaria 361, de 27/7/1999, do 

Ministério da Justiça.

16 “Cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este Homem, ou a 

esta Assembléia de Homens, com a condição de transferires a ele o teu direito, au-
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torizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão, assim 

unida numa só pessoa, se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele 

grande Leviatã” (Hobbes, O Leviatã, cap XVII).

17 “Esse poder executivo, com sua imensa organização burocrática e militar, com sua 

engenhosa máquina do Estado, abrangendo amplas camadas com um exército de 

funcionários totalizando meio milhão, além de mais meio milhão de tropas regulares, 

esse tremendo corpo de parasitas que envolve como uma teia o corpo da sociedade 

francesa e sufoca todos os seus poros [...]” (Marx,1977, p. 113).

18 Lenin, in, respectivamente, A Catástrofe que nos ameaça e como combatê-la, A 

Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, in Obras Escolhidas, ed.Alfa-Omega, 

SP, 1980, vol2, p. 194, vol. 3, p. 27; o Estado e a Revolução, ed.Vitória, RJ, 1961: 32.

19 “Nós nos colocamos como objetivo final a supressão do Estado, isto é, de toda vio-

lência organizada e sistemática, de toda violência cometida contra os homens em 

geral” (LENIN,1962, p. 100).

20 “Embora em um Estado constituído – erguido sobre a sua própria base e atuando 

de acordo com a sua própria natureza, isto é, agindo no sentido da preservação 

da comunidade – somente possa existir um poder supremo, que é o Legislativo, ao 

qual tudo mais deve ficar subordinado, contudo, sendo o Legislativo somente um 

poder fiduciário destinado a entrar em ação para certos fins, cabe ainda ao povo 

um poder supremo para afastar ou alterar o Legislativo quando é levado a verificar 

que age contrariamente ao encargo que lhe confiaram [...]. E, nessas condições, a 

comunidade conserva perpetuamente o poder supremo de se salvaguardar dos 

propósitos e atentados de quem quer que seja, mesmo dos legisladores, sempre 

que forem tão levianos ou maldosos que formulem e conduzam planos contra as 

liberdades e propriedades dos súditos [...]. E assim, pode-se dizer neste particular 

que a comunidade é sempre o poder supremo [...]” (WEFFORT, 1989, v. 1, p. 102).

21 Ver SANTOS (1993).

22 O arquétipo do herói corresponde ao de um guardião, um guerreiro, alguém cuja 

vida se desenvolve na “idade dos começos”, numa fronteira entre dois mundos. O 

herói tem timé, isto é, honra, e areté, excelência; o herói é o arquétipo da mudança, 

uma mistura atraente de força e de fraqueza, alguém que inaugura, com esforço e 

sacrifício, quase sempre com um final trágico, um novo mundo. É uma figura fron-

teiriça, característica de um limiar, que simboliza uma passagem para um mundo 

melhor. Para Hegel, o herói é o sujeito universal, é o ser histórico que encarna o que 

ele chama de Geist, ou Espírito do Mundo, aquele que rompe com seu mundo para 

transformá-lo.
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23 Liberdade negativa é a liberdade de impor limites ao poder do Estado; liberdade 

positiva é o direito de reivindicar políticas junto ao Estado.
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a Busca da igualdadE E a coExistência com a 
dEsigualdadE: classEs, Estratificação social, 

marginalidadE E Exclusão

A idéia da igualdade é uma das forças do mundo moderno, 
presente seja na tríade do lema da Revolução Francesa – igualdade, 
liberdade e fraternidade –, no ideário comunista e socialista, nas Cons-
tituições nacionais, na universalização dos direitos, como também no 
modo de vida cotidiano contemporâneo, seja através da sua cultura de 
massa, da sua ritualística eleitoral, da força do mercado, da facilidade 
das comunicações, dos costumes de expressão individual, vestuário, 
dizeres, gostos etc. Há quem veja no igualitarismo do modo de vida 
contemporâneo até uma hegemonia cultural das classes populares, 
que teriam passado a ditar o “tom”: não mais as classes altas e as elites 
seriam os modelos a serem seguidos, a ditar as formas de comporta-
mento e os gostos, e sim, pelo contrário, a periferia, hoje imitada pelos 
ricos e bem-nascidos (a cultura funk, a moda clochard, a disseminação 
do popular, a inclusão das festas populares nos calendários oficiais 
e na mercadologia turística, a estética sexual etc.), disseminada pela 
indústria cultural. Segundo tal hipótese, teria havido uma inversão, 
com as massas no comando, pelo menos cultural.

Podemos então complementar dizendo que dois anelos orientam 
a vida contemporânea: a defesa da igualdade e a das diferenças; igual-
dade de oportunidade e de tratamento legal, mas respeito às diferenças 
culturais, religiosas, de gênero, etnias etc., respeito que reconhece o 
direito a escapar dos costumes da massa e a ter outras formas de ves-
tir, dizer, outros gostos. No jogo dos ideários políticos e das bandeiras 
inspiradoras das ações e dos posicionamentos, as diferenças passam a 
ser defendidas: “somos iguais, mas diferentes”, dizem etnias, mulheres 
etc., postulando a convivência da universalização dos direitos com a 
permanência e preservação das especificidades culturais.

E, no entanto, a despeito da força deste ideário igualitário, as 
hierarquias sociais e as desigualdades socioeconômicas se mantêm, 
o funil das oportunidades se estreita, o monopólio dos privilégios se 
acentua, e assim também o diferencial do poder.1 Principalmente em 
países como o Brasil, sabidamente um dos mais desiguais do planeta2 
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(ver Capítulo “Em Busca do Desenvolvimento”). Dito de outra forma, 
apesar de a idéia democrática da igualdade ter-se imposto (ninguém 
hoje, por exemplo, ousaria ser escravista, nem defender a origem 
divina dos reis e da aristocracia), ainda assim a realidade desigual 
não somente se mantém, mas até se amplia. E os critérios e códigos 
definidores e sinalizadores das hierarquias e dos status se complexi-
ficam e se pluralizam. Os contornos da estratificação se tornam mais 
intrincados. Se há cultura massificada e a tevê aberta guiada pelos 
gostos mais populares, em contrapartida, há nichos de convivência 
e de gostos diferenciados que se abrigam nas tevês a cabo e na Inter-
net, que, todavia, pressupõem ter dinheiro para taxas e provedores, 
domínio do inglês e posse de computadores de última geração, coisas 
que ainda se constituem em privilégios de algumas categorias; se um 
desastre ambiental pode nos alcançar a todos, os derrames paulatinos 
de dejetos industriais se fazem sobre a saúde dos moradores pobres 
das periferias, porque há uma estratificação social que se reflete na 
ocupação do solo.

O que tem a Sociologia a dizer sobre isto? E por que, nos anos 
1980 e 1990, fez parte do elenco de suas discussões teóricas a  questão 
da falta de atualidade, enfim, a dita obsolescência do conceito de 
classes sociais? Como é que a desigualdade se reflete na máquina  
do Estado e nos mecanismos representativos? Como é este convívio do 
“diferente, mas não desigual”? Como assegurar igualdade e respeito 
às diferenças?

Na percepção genérica, tanto quanto na concepção das Ciências 
Sociais e da Filosofia Política, há duas formas básicas de se encarar a 
estratificação social, ou seja, a disposição dos grupos e das pessoas 
em camadas diferenciadas de poder, dinheiro e prestígio. Por um lado, 
tais diferenças são naturalizadas. Isto quer dizer que decorreriam, na 
sua origem, das diferentes capacidades individuais e, portanto, sendo 
inatas, seriam também forças naturais das sociedades. Toda sociedade 
humana, aqui ou em Nova Guiné, agora, no século XVIII ou antes de 
Cristo, é hierarquizada. Mesmo nas ditas “sociedades contra o Estado”, 
de Pierre Clastres (1978),3 ou nas sociedades sem Estado, das tribos 
vistas como “primitivas”, há hierarquias, sejam elas etárias ou sexuais. 
A natureza é desigual, diferenciada, e nela a lei do mais forte é a lei 
universal. Assim, qualquer sociedade, moderna ou não, ocidental ou 
oriental, sempre foi verticalizada. Como sempre o foi, isto marcaria 
uma lei universal das sociedades, sendo assim considerada natural.4
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Por outro lado, as diferenças, a estratificação social, são vistas 
como fruto de formas sociais de exploração de uns pelos outros e 
que se perpetuam pela herança, pela inércia política, pela ideologia, 
pelos processos históricos. Assim, mesmo a mais talentosa e genial 
das pessoas pouco realizará do seu potencial se não tiver nascido em 
um berço favorável.

Socialismo e Comunismo postulam a igualdade, mas com certas 
diferenças. “De cada um de acordo com sua capacidade, a cada um  
de acordo com a sua necessidade” é o lema comunista; “De cada um de 
acordo com sua capacidade, a cada um de acordo com os seus méritos” 
é o lema socialista. Em ambos, uma doação altruísta das capacidades 
que em uma boa sociedade não mais encontram obstáculos a se rea-
lizarem. No Comunismo, há uma independência entre esta doação e 
o seu retorno; no Socialismo, há ainda uma vinculação. Ou seja, há 
hierarquias, mas funcionais, de competência. Nas sociais democracias 
do norte da Europa, a amplitude das diferenças são minimizadas por 
um sistema de contrabalanços. Em sociedades como a brasileira, ao 
contrário, há diferentes sistemas de privilégios que se colocam em 
sinergia e se potencializam.

Feito este intróito, vamos aos conceitos sociológicos pelos 
quais trabalhamos a estratificação social: castas, grupos de status ou 
estamentos, elites e classes sociais propriamente ditas; trabalhemos 
também a questão da mobilidade vertical, ou seja, o transitar de uma 
classe a outra, as possibilidades de ascensão.

As castas

As castas são comunidades fechadas, de língua ou local (embora 
não delimitadas territorialmente), que compartilham características 
sociais hereditárias, quase sempre relacionadas à divisão do trabalho. 
Segundo Bouglé (1978), a idéia de casta coloca em evidência a impor-
tância da endogamia (convívio e casamento restritos a uma mesma 
casta), pressupõe uma verticalidade (disposição hierárquica entre as 
castas) e a noção de repulsão e de poluição, rejeitando-se misturas e 
mudanças, que são fatores de contaminação. O termo, segundo Max 
Weber, é de origem portuguesa, remetendo à noção de pureza, sendo 
a palavra indiana “varna” um designativo de cor, raça. Segundo o Rig 
Veda, as castas se originaram de duas “varnas”: os Arya, arianos do-
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minadores que submeteram os Dasa, aborígenes de tez mais escura 
(SRINIVAS, 1978, p. 128).

O sistema de castas da Índia, segundo Kolenda (1985), se rela-
ciona a um contexto político-econômico diferente – uma economia 
agrária estagnante que sustenta alguns artesãos, sacerdotes, mendigos 
religiosos, um monarca, sua burocracia e exército. É um sistema de 
interdependência de segmentos ocupacionalmente especializados, 
hierarquizados segundo critérios de pureza. Kolenda enfatiza ser um 
sistema de parentela, um clã, ligado a microcomunidades, que pode 
receber o nome de “jati”. Quando esta parentela ou jati se relaciona 
com outras comunidades, então temos uma casta. É um grupo de 
descendência com um papel especial por meio do qual se integra em 
um sistema local ou regional tradicional de interdependência e trocas 
com outros grupos.

Kolenda sumariza a casta indiana como sendo uma instituição-
-chave para integrar a cultura: o conceito de poluição do hinduísmo; 
as unidades sociais dos jatis (clãs); as categorias hierarquizadas das 
varnas; a divisão local de trabalho (o sistema jajmani).

Embora tenham sido legalmente abolidas na Índia, pela Consti-
tuição de 26/11/1949, que estabelece a igualdade de todo cidadão hindu 
perante a lei, as castas ainda lá prevalecem, segundo G.S. Ghurye 
(1978, p. 102), obedecendo aos preceitos do Panchayat, que define 
como transgressões: comer, beber ou manter atividades similares 
com membro de outra casta ou semicasta; ter por concubina mulher 
de outra casta; quebrar hábitos de comércio peculiar à casta; insul-
tar um brâmane, a casta mais alta; desafiar os costumes da casta em 
relação a festas. O sistema de punições é determinado pelo conselho 
permanente de cada casta (panchayats).

Um dos elementos mais denotadores da separação tradicional 
entre as castas na Índia diz respeito às normas de alimentação:

[...] todo alimento é dividido em duas classes, kachka e pakka, a primei-

ra compreendendo qualquer alimento em cujo cozimento se utilizou 

água e a segunda, todo alimento cozido em ghee (manteiga), sem que se 

adicione água. Ninguém ingerirá alimentos kachka a menos que tenha 

sido preparado por um irmão de casta. Um membro de uma casta mais 

elevada não pode aceitar alimento kachka das mãos de um membro de 

casta mais baixa, embora este último possa se deliciar com alimento 
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similar oferecido pelo membro de uma das castas tidas como mais 

elevadas que a sua própria (GHURYE, 1978, p. 106).

O gráfico para as classes sociais da Índia antiga é encontrado 
na décima mandala do texto sagrado do Rig Veda (dos arianos, 1500 
– 500 a.C.), no qual a hierarquia mais elevada é a do brâmane. O texto 
sagrado fala do sacrifício de um super-homem cuja boca se tornou o sa-
cerdote brâmane; os braços, o guerreiro rjanya ou kshatriya; as coxas, 
os vaishya, senhores de terras e mercadores; e os pés, os sudras, arte-
sãos e servos. Estas quatro classes, chamadas varnas (originalmente 
grupos funcionais não endógamos), existiram na sociedade ariana ao 
nordeste da Índia antiga. É provável que as três varnas mais altas (os 
nascidos duas vezes) fossem arianas, e os sudras, o povo conquistado, 
de pele mais escura. Com o tempo, desenvolveu-se a quinta varna, os 
intocáveis (candala), originalmente, presume-se, pessoas resultantes 
de casamentos entre diferentes varnas. Os intocáveis eram incumbidos 
das cremações e eram considerados portadores de má sorte.

No século III d.C., apareceu o Código de Manu, que sistematizou 
as castas por critérios de pureza. Sudras e intocáveis não podiam es-
tudar nem sequer ouvir os textos sagrados. O sistema tornou-se não 
tanto uma hierarquia de habilidades, mas de poluição. Estes intocáveis, 
também chamados de holeya, panchama ou parayan, ocupam-se das 
funções mais degradantes – como curtidor, lixeiro, varredor –, e sua 
presença é tida como poluidora, ficando eles impedidos de lançar suas 
sombras contaminadoras sobre os outros, sendo obrigados a varrer 
constantemente os traços de seus passos.

As castas remetem às honras e aos poderes (ou à falta deles, 
para os estratos inferiores), vinculados ao nascimento. Seu isolamento 
é fator de reforço do monopólio das diferentes formas de riquezas 
valorizadas (o saber, as artes marciais) e da defesa dos privilégios 
específicos. O sistema perdura nas aldeias da Índia de hoje, como 
um sistema cooperativo ( jajmani), pelo qual se recebe pagamento in 
natura. Gunnar Myrdal (apud KOLENDA, 1985, p. 4) viu o sistema de 
castas como um obstáculo à modernização. Por outro lado, outros 
pesquisadores – por exemplo, Barrington Moore – consideraram o 
sistema de castas flexível e adaptável ( apud KOLENDA, 1985, p. 4).

Embora a idéia de casta nos faça lembrar de seu caso extremo, 
a Índia, há outros exemplos em outras culturas, como no Japão tradi-
cional, dominado pela casta guerreira samurai, e mesmo a aristocracia 
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ocidental. As castas são características de sociedades tradicionais, 
estáveis e fechadas.

Estamentos ou grupos de status

Grupos de status, estados ou estamentos (“stande”, para We-
ber) são grupos reais, comunidades efetivas que têm por resultado, 
mas não por base, o monopólio das oportunidades da distribuição 
de bens materiais ou não. Segundo Weber, os estamentos seriam 
característicos de um mundo social em transição, mudando de uma 
sociedade fechada, estável, organizada por castas, para uma socieda-
de moderna, aberta, de classes. As pessoas não nascem em um dado 
estamento, mas tornam-se pertencentes a ele, como, por exemplo, os 
militares e o clero. No caso destes dois, as armas, o uso da força e o 
saber sacralizado seriam os bens monopolizados. O séquito de um 
grande senhor, os companheiros de guerra de um chefe carismático 
são também exemplos de estamentos.

Cada grupo de status goza da mesma “situação estamental”, isto 
é, compartilha privilégios positivos ou negativos e uma consideração 
social dada. A situação estamental está baseada no modo de vida, 
na educação formal, em prestígio hereditário ou profissional e ela se 
expressa em relações de conúbio e comensalidade (hábitos de casa-
mento e de partilhar refeições restritos ao grupo).

Segundo Weber, os estamentos nascem e subsistem nas socie-
dades com economia de consumo “litúrgico-monopolista, feudal ou 
patrimonial-estamental”. A sociedade estamental é convencional, orga-
nizada por estilos de vida, criando condições irracionais de consumo 
e impedindo a formação do mercado livre (WEBER, 1991). A sociedade 
patrimonialista é estamental, seus membros são recompensados pelo 
mecanismo das prebendas (ver capítulo sobre Weber). O Brasil é visto 
por alguns analistas (FAORO, 1977) como tendo elementos tipicamente 
patrimonialistas. Voltaremos a isso adiante.

Elites

Elites, segundo definição de Vilfredo Pareto (1848 – 1923), são 
a classe ou categoria daqueles que têm os mais elevados índices no 
ramo de sua atividade (Tratado de sociologia geral), ou seja, os que 
são considerados os melhores, o estrato superior das sociedades.
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A elite não é necessariamente a aristocracia, pois esta, apesar de 
significar literalmente o governo dos mais virtuosos (“aristós” significa 
virtude), vale dizer, dos melhores, tem um componente hereditário, 
o que faz com que os herdeiros da aristocracia se vejam na posse de 
posições, prestígio e bens, mas sem a capacidade e o valor de seus 
ascendentes fundadores. Portanto, segundo Pareto, a aristocracia 
decai em número e em qualidade, ela não dura, sendo a História um 
“cemitério de aristocracias”. O guerreiro vitorioso, o comerciante que 
prospera, o plutocrata que enriquece são membros da elite, ou seja, 
homens de porte que, cada qual na sua arte, é superior ao vulgar. Nas 
nossas sociedades, apesar de a unidade social ser o indivíduo, o ser 
de elite, de escol, era visto por Pareto como estendendo o seu lugar de 
destaque também à mulher, filhos, parentes e amigos.

As elites, ainda segundo Pareto, podem ser de governo e de 
não-governo, e o equilíbrio social vem a ser proveniente da integra-
ção e intercambiação entre uma e outra. Assim, a elite de governo se 
encontraria em estado de contínua e lenta transformação, como um 
rio, sendo alimentada pelas pessoas e famílias que vêm das classes 
inferiores e que trazem energia nova. As revoluções podem acontecer, 
todavia, perturbando o renovar sereno deste rio, quando se acumulam 
elementos decadentes no estrato superior e elementos de qualidade 
superior nos estratos inferiores. Com este raciocínio, Pareto abre uma 
nova categorização: as elites não são apenas de governo e de não-
-governo (os melhores), mas são nominais ou de mérito, ou seja, ele 
pressupõe a idéia de um confronto entre aqueles que detêm posições 
e recursos, mas já sem méritos, e os que despontam pelo seu valor e 
vão disputar e conquistar o poder. O pensamento de Pareto sobre a 
divisão social ficou conhecido como a Teoria da Circulação das Elites.

Quando uma classe governante ou uma nação se mantiveram pela força 

e enriqueceram, podem subsistir ainda um pouco sem a força, com-

prando a paz dos adversários e pagando não somente com ouro, mas 

com o sacrifício do decoro [...] o poder se mantém primeiramente com 

concessões e nasce o erro de que isso possa durar indefinidamente.

Pareto propõe uma visão intermediária entre a concepção das elites 
como direito da natureza e as elites reduzidas a epifenômeno da estrati-
ficação. Embora ele tenha sido por vezes interpretado como se fosse um 
adepto de Gobineau5 (1816 – 1882) e da defesa da desigualdade, a leitura 
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cuidadosa de sua teoria sobre as elites não autoriza esta conclusão: ele 
apresenta mais a descrição de um processo do que uma análise crítica 
ou uma defesa. Nesta descrição, há um elemento otimista subjacente, já 
que os melhores sempre substituem os decadentes.

Gaetano Mosca (1858 – 1941) seguiu Pareto ao estudar as elites, mas 
com um forte componente pessimista. Em sua obra Elementi di scienza 
politica (1923), ele resume a sociedade a duas classes, a governante e a 
governada. A classe política, governante, é definida como uma minoria 
organizada que domina, pela sua organização, a maioria desorganizada, 
desarticulada e atomizada. Para Mosca, a teo ria democrática seria uma 
impostura, pois nunca haveria realmente um regime democrático, já que a 
classe dirigente apenas faz por se manter no poder e, ainda que uma nova 
classe ascenda por um movimento revolucionário, ela apenas repetirá o 
mesmo procedimento de priorizar a sua perpetuação. A concepção de uns 
poucos organizados que dominam e dirigem se confunde com a noção 
de oligarquia, que quer dizer exatamente isto, governo de uns poucos. 
Idéia semelhante foi desenvolvida por Robert Michels, que, ao escrever 
sobre o Partido Político, em 1911, desenvolveu a expressão “a lei de ferro 
da oligarquia”, pela qual dizia mais ou menos a mesma coisa: qualquer 
partido político, diríamos qualquer organização, tende à oligarquia, a ser 
governado por uns poucos, mesmo que tenha os preceitos mais demo-
cráticos e igualitários em seu programa. Serão estes poucos os que terão 
a inteligência, o conhecimento, a capacidade e o desejo de dominar.

O estudo das elites foi também desenvolvido pela Sociologia norte-
-americana (MILLS, 1962; BURNHAM [19--], procurando entender a natu-
reza e o papel dos dirigentes, dos profissionais e intelectuais, o que hoje 
chamaríamos de novas classes médias. Voltaremos a este ponto adiante.

Reconhecendo a importância das elites (formada por políticos, bu-
rocratas, líderes empresariais e sindicais) na formulação e implementação 
de políticas sociais, embora em papel reativo às pressões vindas de baixo, 
Reis (2000) refere-se ao estudo de De Swaan e à evidência de que as elites 
não buscam a coletivização de soluções enquanto se acreditam protegidas 
das calamidades e incertezas. No caso brasileiro, o survey sobre as elites 
realizado por Reis mostrou que nossas elites apontam as questões sociais 
como prioritárias, identificando no baixo nível educacional e nos altos 
índices de pobreza e de desigualdade grandes problemas, e sua solução, 
a reforma agrária. O Estado aparece como causa do fracasso de nossas 
políticas sociais, por mau planejamento e má execução.



225

As classes

As classes sociais, é voz corrente, caracterizam a sociedade aber-
ta, onde os indivíduos, em suas trajetóriais pessoais, podem transitar 
de um grupo a outro, segundo seu sucesso em obter ou perder riqueza, 
reconhecimento, poder. Mas existiriam as classes como comunidades, 
isto é, como grupos concretos que se identificam uns aos outros, compar-
tilham valores, modos de vida, ou seriam apenas resultante de uma dada 
categorização, recortada por algum critério construído pelo observador?

Vejamos, abaixo, os quadros contendo exemplos de categorização 
do observador:

a) no primeiro exemplo, uma revista de grande credibilidade 
e repercussão nacional fez uma matéria sobre a mobilidade 
social no Brasil, examinando, não sabemos exatamente com 
qual metodologia, a variação da composição das classes 
entre os anos de 1973 e 1996. Em sua metodologia, a revista 
falava em seis classes: a elite, a classe média alta, a classe 
média média, a classe média baixa, os pobres e os muito 
pobres:

Quadro 1 – Evolução da mobilidade social no Brasil

Classes Integrantes 1973 (%) 1996 (%) Variação
Elites Profissionais pós-graduados, em-

presários e altos administradores 3,5 4,9 + 40%

Classe média alta Pequenos proprietários, técnicos 
com especialização e gerentes de 
grande empresa

6,3 7,4 + 17%

Classe média média Pequenos fazendeiros, auxiliares de 
escritório e profissionais com pouca 
especialização

18,4 13,3 - 13%

Classe média baixa Motoristas, pedreiros, pintores, 
auxiliares de serviços gerais, me-
cânicos

23,7 26,9 +13%

Pobres Vigias, serventes de pedreiros, am-
bulantes e outros sem qualificação 16,1 23,4 + 46%

Muito pobres Trabalhadores rurais, bóias-frias, 
pescadores, peões de fazenda, 
catadores urbanos etc.

32 24 - 25%

Fonte: Revista Veja, 13 maio 1999.
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Além de mostrar uma relativa melhora das camadas mais bai-
xas (por exemplo, parte dos muito pobres ter-se-iam tornado apenas 
pobres), uma relativa piora da classe média média em um quadro geral 
ascensional, a tabela acima também nos deixa entrever os critérios 
de classificação do observador: perfil profissional, escolaridade e 
qualificação. A variável renda não entra, nem a posse de riquezas. Os 
grandes donos de terras, por exemplo, estão ausentes, bem como o 
estamento militar. Vejamos outro exemplo:

Quadro 2 – As sete classes sociais do Brasil

Classes % Renda média mensal (R$)
A1 1 5.894,00
A2 4 3.473,00
B1 7 2.444,00
B2 12 1.614,00
C 31 844,00
D 33 435,00
E 12 229,00

Fonte: Revista Caminhos do III Milênio, abr. 2000.
Obs.: US$ 1,00 = R$ 4,00 em 2000.

Neste segundo quadro, o critério é a variável renda pecuniária. 
Na mesma primeira classe estariam incluídos, presume-se, também 
os detentores das grandes riquezas.

Quadro 3 – Classes sociais no Brasil no ano 2000

Classes
Renda familiar 

em salários 
mínimos

Domicílios  
%

Consumo anual 
em bilhões  

de reais

Consumo  
%

A e B Mais de 10 s.m. 19 428 52
C De 4 a 10 s.m. 30 226 28

D e E Menos de 4 s.m. 51 163 20
Fonte: Gazeta Mercantil, fev. 2002.
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Quadro 4 – Distribuição dos brasileiros em cinco categorias sociais, 
segundo renda e qualificação profissional

Ricos Classe média Emergentes Pobres Miseráveis
0,6% 23% 42,3% 19,6% 14,5%

Fonte: Waldir José de Quadros e Ipea. Revista Veja, 20 fev.2002.

Como vemos, o critério do terceiro exemplo é o de renda, mensu-
rada abstratamente pela equivalência salarial e não por fonte de renda.

Nos exemplos acima, a categorização é feita a partir da resposta 
que se quer obter a uma pergunta formulada: quem consome mais, 
qual o perfil geral do mercado, se há mobilidade etc.

Mas há outras formas de se definir as classes sociais e que, em 
lugar de uma categorização abstrata do observador, partem da estrutu-
ra efetiva de distribuição das riquezas e do poder. Dito de outra forma, 
enquanto nos exemplos acima há uma classificação por gradação, 
sendo a classe um conjunto de atributos que variam ao longo de um 
continuum, nas teorias que vamos apontar agora as classes passam a 
ser definidas por uma variável de relação (GUIMARÃES, 1991). Vamos 
aqui falar das teorias sobre classes sociais em Marx e em Weber.

Classes sociais, segundo o marxismo

Segundo Marx, as sociedades são unidades dialéticas, constituí-
das por classes em luta ou em contradição estrutural: de um lado, os 
detentores dos meios de produção, do outro, aqueles que só dispõem 
de sua força de trabalho. Nas sociedades capitalistas, estas classes são 
a burguesia e o operariado. Na análise marxista das classes sociais, 
elas se constituem dinâmica e dialeticamente, na luta umas contra 
as outras, não estando conceituadas como camadas estaticamente 
sobrepostas. O que lhes dá referência específica é seu interesse de 
classe e suas condições peculiares de vida. Assim, por exemplo, o 
campesinato pode ou não ser uma classe:

Na medida em que milhões de famílias camponesas vivem em con-

dições econômicas que as separam umas das outras e opõem o seu 

modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras classes 

da sociedade, estes milhões constituem uma classe. Mas na medida em 
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que existe entre os pequenos camponeses apenas uma ligação local, 

em que a similitude de seus interesses não cria entre eles comunidade 

alguma, nem organização política, não constituem uma classe (Marx 

em O dezoito brumário).

Os indivíduos isolados só formam uma classe na medida em que têm de 

travar uma luta em comum com uma outra classe [...] Por outro lado, a 

classe autonomiza-se em face dos indivíduos, pelo que estes encontram 

já predestinadas as suas condições de vida, é-lhes indicada pela classe 

a sua condição de vida e, com esta, o seu desenvolvimento pessoal, 

estão subsumidos na classe (Marx e Engels em Ideologia alemã).

Em texto deixado incompleto (o Capítulo 52 do terceiro volume 
de O capital), Marx aponta para a existência de três classes na socie-
dade moderna, baseada no modo de produção capitalista:

Quadro 5 – Classes em O capital (Marx)

Classes Fontes de dinheiro O que possuem
Operários assalariados Salário Força de trabalho

Capitalistas Lucro Capital
Latifundiários Renda Terra

Apesar de existirem fases intermediárias ou de transição que 
obscurecem as linhas divisórias, Marx detectou uma tendência cons-
tante e lei de desenvolvimento do regime capitalista de produção, que 
seria estabelecer um divórcio cada vez mais profundo entre os meios 
de produção e o trabalho, o que significa cada vez mais converter o 
trabalho em trabalho assalariado e os meios de produção em capital. 
Assim, haveria uma tendência à progressiva proletarização das pes-
soas, passo a passo com a crescente concentração do capital.

O operariado é visto pelo marxismo como sendo a classe central 
do capitalismo, por vários motivos: é ele quem produz a mais-valia, 
fonte do lucro. Por isso ele é chamado de trabalhador produtivo, ou 
seja, produtor de mais-valia; todas as outras categorias profissionais 
são identificadas como trabalhadores improdutivos, uma vez que não 
produzem mais-valia, apenas a fazem circular. 

Apesar de reconhecer a presença de outras classes (como vimos 
acima), Marx teorizou a sociedade capitalista como dividida entre 
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burguesia e proletariado. Pelo fato de ser o proletariado industrial 
assim tão essencial ao modo de produção capitalista, pela existência 
de uma tendência à progressiva proletarização de todos, por conta de 
um fenômeno de pauperização crescente, e pela influência hegeliana, 
que fazia com que Marx também identificasse no trabalhador uma 
força transformadora e libertária (a dialética do senhor e do escravo, 
ver capítulo sobre Hegel), tudo isso fez com que Marx enxergasse o 
modo de produção capitalista como composto basicamente de duas 
classes – burguesia x proletariado –, uma sendo proprietária dos 
meios de produção e a outra nada mais tendo a ofertar no mercado 
senão a sua própria força de trabalho, transformada em mercadoria. 
E enxergasse também no proletariado uma missão redentora. A bur-
guesia, dialeticamente, criou e organizou o proletariado industrial, 
para cujas fileiras camponeses e pequenos burgueses marcham. E 
este proletariado destruirá a burguesia, destruindo a si próprio e 
libertando a todos.

Campesinato e pequena burguesia são entendidos como vestí-
gios de outros modos de produção não-capitalistas e que tendem a 
desaparecer e a se tornar igualmente massa assalariada. O campe-
sinato e as classes médias (a pequena burguesia) são identificados 
como aliados naturais das classes possuidoras e que só assumem 
momentaneamente um papel revolucionário quando se vêem amea-
çados de proletarização e pauperização.

As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos indus-

triais, pequenos comerciantes e pessoas que possuem rendas, artesãos 

e camponeses, caem nas fileiras do proletariado: uns porque seus pe-

quenos capitais, não lhes permitindo empregar os processos da grande 

indústria, sucumbem na concorrência com os grandes capitalistas; 

outros porque sua habilidade profissional é depreciada pelos novos 

métodos de produção. Assim, o proletariado é recrutado em todas as 

classes da população. [...] Os pequenos burgueses e os pequenos cam-

poneses da Idade Média foram os precursores da burguesia moderna. 

Nos países onde o comércio e a indústria são pouco desenvolvidos, 

esta classe continua a vegetar ao lado da burguesia em ascensão. Nos 

países onde a civilização moderna está florescente, forma-se uma 

nova classe de pequenos burgueses, que oscila entre o proletariado 

e a burguesia; fração complementar da sociedade burguesa, ela se re-

constitui incessantemente. Mas os indivíduos que a compõem se vêem 
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constantemente precipitados no proletariado, devido à concorrência; 

e, com a marcha progressiva da grande indústria, sentem aproximar-

-se o momento em que desaparecerão completamente como fração 

independente da sociedade moderna e em que serão substituídos no 

comércio, na manufatura, na agricultura, por capatazes e empregados 

(Marx em O manifesto comunista).

A classe operária é recrutada também nas camadas superiores da so-

ciedade. Uma quantidade de pequenos negociantes e de pessoas que 

vivem de rendas é lançada nas fileiras da classe operária e só lhes resta 

erguer os braços ao lado dos braços operários. Eis por que a floresta 

de braços que se erguem, pedindo trabalho, se torna cada vez mais 

densa, enquanto os braços se tornam cada vez mais finos (Marx em 

Trabalho assalariado e capital).

As classes médias – pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, ar-

tesãos, camponeses – combatem a burguesia porque esta compromete 

sua existência como classes médias. Não são, pois, revolucionárias, 

mas conservadoras; mais ainda, são reacionárias, pois pretendem 

fazer girar para trás a roda da história. Quando são revolucionárias é 

em consequência de sua iminente passagem para o proletariado; não 

defendem então seus interesses atuais, mas seus interesses futuros; 

abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do proleta-

riado (Marx em O manifesto).

No entanto, nos textos de análise de conjuntura político-históri-
ca (O dezoito brumário, As lutas de classes em França), Marx percebeu 
a sociedade como formada por um mosaico bem mais complexo:

Quadro 6 – Composição de classes nas  
formações sociais, segundo Marx

Velha sociedade Modo de produção capitalista industrial
BURGUESIA

Proprietários rurais Grandes proprietários rurais
Pequena burguesia Funcionários – casta artificial napoleônica
Campesinato Pequena – burguesia – campesinato

PROLETARIADO
Exército operário ativo
Exércitos industriais de reserva: flutuante, latente, estagnado
Pauperismo
Lúmpen-proletariado
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Os funcionários da máquina parasitária do Estado napoleônico 
são definidos por Marx como uma “casta artificial”, criada para dar 
sustentação ao seu regime e por isso beneficiada com sinecuras (Marx 
em O dezoito brumário). Apesar de ter se declarado o representante 
da classe média, Luís Felipe Napoleão quebrou o seu poder político e 
construiu seu apoio, segundo Marx, com base nesta casta artificial  
e no lúmpen-proletariado,6 este agrupamento de vagabundos, crimi-
nosos, prostitutas, em uma palavra, o proletariado andrajoso, então 
identificado com a Sociedade Dez de Dezembro:

O lúmpen-proletariado e seu chefe da Sociedade de 10 de dezembro 

[...] exército particular de Bonaparte [...] fundou-se em 1849 [...] a 

pretexto de fundar uma sociedade beneficente o lúmpen-proletariado 

de Paris fora organizado em facções secretas, dirigidas por agentes 

bonapartistas [...] lado a lado com arruinados e aventureiros rebentos 

da burguesia, havia vagabundos, soldados desligados do exército, 

presidiários libertos, condenados foragidos das galés, chantagistas, 

saltimbancos, lazzaroni, punguistas, trapaceiros, jogadores, maque-

reaus (alcoviteiros), donos de bordéis, carregadores, literati, tocadores 

de realejo, trapeiros, amoladores de facas, soldadores, mendigos – em 

suma, toda essa massa indefinida e desintegrada, atirada de ceca  

em meca, que os franceses chamam la bohème; com esses elementos 

afins Bonaparte formou o núcleo da Sociedade de 10 de dezembro 

(Marx em O dezoito brumário).

O lúmpen-proletariado, esse produto passivo da putrefação das cama-

das mais baixas da velha sociedade (Marx em O manifesto).

O proletariado está composto pelo operariado em atividade e 
por um amplo contingente de reserva, o exército industrial de reserva, 
pronto a lhe ocupar os postos de trabalho, e que por isso diminui a 
capacidade de luta proletária, funcionando como um amortecedor 
dos conflitos entre empresários e operários. Como, em função do 
desenvolvimento técnico proporcionado em grande parte pela con-
corrência entre capitalistas (e da concentração de capital que daí 
advém), o capital variável, ou seja, a força de trabalho efetivamente 
ocupada, tende a diminuir, ocorre uma superpopulação relativa, o 
exército industrial de reserva, que tende a se expandir:
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[...] A demanda do trabalho [...] diminui progressivamente à medida 

que aumenta o capital total, em vez de crescer proporcionalmente. 

[...] É certo que, ao crescer o capital total, cresce também o variável e 

assim a força de trabalho absorvida por ele, mas numa proporção cons-

tantemente decrescente. [...] A acumulação capitalista produz cons tan-

te mente, em proporção à sua intensidade e extensão, uma população 

operária excessiva para as necessidades médias de exploração do 

capital, uma população operária remanescente ou sobrante. [...] Ao 

produzir a acumulação do capital, a população operária produz tam-

bém, em proporções cada vez maiores, os meios para o seu próprio 

excesso relativo. [...] Se a existência de uma superpopulação operária é 

um produto necessário da acumulação da riqueza no regime capitalista, 

esta superpopulação se converte por sua vez em alavanca da acumu-

lação do capital, mais ainda, em uma das condições de vida do regime 

capitalista de produção. Constitui um exército industrial de reserva, 

um contingente disponível que pertence ao capital [...] que lhe brinda 

com material humano disposto a ser explorado (Marx em O capital).

Este exército industrial de reserva pode assumir diversas 
formas: a) flutuante, formado por aqueles que saem das fábricas em 
função da necessidade constante de homens jovens para trabalhar 
junto às máquinas; parte deles migra para outros locais e para outros 
ramos industriais; b) latente, formado pela população camponesa; c) 
estagnada, formada pelos operários de ramos industriais decadentes, 
pelo artesanato, pelo trabalho domiciliar.

Abaixo do exército industrial de reserva estão os “últimos 
despojos da superpopulação relativa”, que se refugiam na órbita do 
pauperismo, o asilo de inválidos do operariado ativo:

Os últimos despojos da superpopulação relativa são [...] os que se 

refugiam na órbita do pauperismo. Deixando de lado os vagabundos, 

criminosos, prostitutas, do lúmpen-proletariado, o pauperismo está 

formado por três categorias: pessoas capacitadas para o trabalho, 

órfãos e filhos de pobres, degradados, despojos incapazes para o tra-

balho, seres condenados a perecer pela imobilidade a qual se condena 

a divisão do trabalho, os operários que sobrevivem à idade normal da 

sua classe [...] as vítimas da indústria, mutilados, enfermos, viúvas O 

pauperismo é o asilo de inválidos do exército operário ativo e o peso 

morto do exército industrial de reserva (Marx em O capital).
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Na Sociologia brasileira e latino-americana, o conceito de 
exército de reserva latente tem sido utilizado pelos que estudaram 
o fenômeno da marginalidade estrutural brasileira e das migrações 
internas (cf. NUN, QUIJANO, CARDOSO), aquilo que hoje se trata sob 
o conceito de “exclusão social”. As formas latente e estagnada também 
foram conceitos que basearam a Sociologia do Gênero e seus estudos 
sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho.

As classes sociais, segundo Weber

Weber definiu classe como qualquer grupo de pessoas que se 
encontrem na mesma situação de classe. Diferentemente das castas 
e dos estamentos, as classes não são comunidades, não formam uma 
unidade nem estão organizadas enquanto grupo. Como salientou Gur-
vitch (1982, p. 118), pessoas dispersas, colocadas na mesma “situação 
de classe”, formam uma classe.

O que vem a ser situação de classe? É o conjunto de probabili-
dades típicas de propriedade de bens, de posição externa (status) e 
de destino pessoal. São interesses e oportunidades. As classes são 
definidas em relação ao mercado. Weber assim as distingue:

•	 classes proprietárias (de escravos, terras, minas, barcos, 
valores, credores de gado, de colheita, de dinheiro); as 
classes proprietárias negativamente privilegiadas são os 
servos (os que são objeto de propriedade), os “desclas-
sificados” (proletários no sentido antigo do termo), deve-
dores e pobres;

•	 classes lucrativas (as produtoras propriamente ditas: com-
erciantes, armadores, industriais, empresários agrários, 
banqueiros e financistas); as classes lucrativas negativa-
mente privilegiadas são os trabalhadores (qualificados, 
semiqualificados, não qualificados ou braçais);

•	 classes sociais (o proletariado, a pequena burguesia, a 
“intelligentsia” sem propriedade e os especialistas – técni-
cos, burocratas –, as classes daqueles privilegiados pela 
educação).

As classes médias estariam tanto no meio das classes proprietá-
rias quanto lucrativas: os que tiram sua sobrevivência de sua educação, 
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os camponeses e artesãos independentes, os funcionários públicos e 
privados. (Trataremos das classes médias em capítulo à parte)

Darcy Ribeiro e a estratificação social brasileira

Vejamos um exemplo do uso da convergência das visões de 
Marx e de Weber aplicada ao entendimento das hierarquias sociais 
brasileiras, segundo Darcy Ribeiro (1995, p. 211):

Quadro 7 – Estratificação social brasileira,  
segundo Darcy Ribeiro

Classes dominantes PATRONATO OLIGÁRQUICO (senhorial, 
parasitário)
PATRONATO MODERNO (empresarial 
contratista)
PATRICIADO ESTATAL (político, militar, 
tecnocrático)
PATRICIADO CIVIL (eminências, lideran-
ças, celebridades)
ESTAMENTO GERENCIAL ESTRAN-
GEIRO

Funções de comando

Setores intermédios AUTÔNOMOS (profissionais liberais, 
pequenos empresários)
DEPENDENTES (funcionários, empre-
gados)

Setor dinâmico7

Classes subalternas CAMPESINATO (assalariados rurais, 
parceiros, minifundistas)
OPERARIADO (fabril, serviços)

Núcleo de combatividade

Classes oprimidas MARGINAIS (trabalhadores estacio-
nais, recoletores, volantes, empregados 
domésticos, biscateiros, delinqüentes, 
prostitutas, mendigos)

A maioria

Como se pode perceber, Ribeiro mescla a análise marxista com 
a categorização weberiana naquilo que diz respeito à presença de um 
patriciado e de um estamento gerencial estrangeiro. Diferentemente 
do marxismo, porém, em lugar de ver um papel renovador no opera-
riado, apesar de reconhecê-lo como combativo, Ribeiro vai enxergar 
a inovação nas classes oprimidas:
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O quarto estrato, formado pelas classes oprimidas, é o dos excluídos 

da vida social, que lutam por ingressar no sistema de produção e pelo 

acesso ao mercado. Na verdade, é a este último corpo, apesar de sua 

natureza inorgânica e cheia de antagonismos, que cabe o papel reno-

vador da sociedade como combatente da causa de todos os outros 

explorados e oprimidos. Isto porque só tem perspectivas de integrar a 

vida social rompendo toda estrutura de classes. Essa configuração de 

classes antagônicas mas interdependentes organiza-se, de fato, para 

fazer oposição às classes oprimidas – ontem escravos, hoje subassa-

lariados – em razão do pavor-pânico que infunde a todos a ameaça de 

uma insurreição social generalizada (RIBEIRO, 1995, p. 210).

Será a análise de Darcy Ribeiro um devaneio romântico de um 
“socialismo moreno”,8 produto daquilo que o norte-americano chama 
de “wishful thinking”?9

Até que ponto as recentes insurreições, arrastões, confrontos 
de milícias traficantes das favelas significariam este rompimento 
estrutural?

Classes sociais existem?

Mostramos acima diferentes formas de se enxergar e conceituar 
a estratificação social. As classes existem? Ainda são um capítulo útil 
da Sociologia para o entendimento da sociedade contemporânea? Por 
que se fala mais em exclusão do que em classes?

Para Bourdieu, um dos principais obstáculos para o que chama 
de “Sociologia Científica” é o senso comum. Lembrando o conceito de 
Bachelard sobre “pares epistemológicos” (pares de conceitos cons-
truídos pela realidade social e impensadamente usados para recons-
truir a realidade social), Bourdieu (1994) se pergunta se as classes 
sociais existem, se são uma construção conceitual ou se são reais. O 
autor acrescenta que tanto os sociólogos que se dedicam a estudar 
as classes como dados (que buscam determinar empiricamente suas 
propriedades e seus limites), quanto aqueles que enfatizam que as 
classes são apenas “artefatos teóricos”, ambos compartilham o que 
chama de uma “filosofia substancialista”, o que significa reconhecer 
como realidade o que nos vem da intuição da experiência cotidiana. 
Resumindo a questão, Bourdieu parece retomar o ponto marxista de 
“classe para si” e da “consciência de classe” ao argumentar que
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uma classe existe – seja social, sexual étnica ou qualquer outra – 

quando existem agentes capazes de impor tais conjuntos, sendo 

autorizados a falar e a atuar em seu nome e quando existem aqueles 

que se reconhecem como membros da classe, isto é, do conjunto. Esta 

lógica por delegação se impõe quando os agentes singulares carecem 

de qualquer meio individual de ação e expressão.

Ou seja, as classes se definem e se designam nos processos de 
lutas sociais.

No caso brasileiro, os sem-terra se constituíram enquanto classe 
através de seu movimento social unificado – o MST –, seus líderes e 
sua ação, com um projeto e uma identidade dados pela alteridade, 
a partir do outro, do opositor, no caso, os latifundiários de terras 
improdutivas. Neste sentido, ficam as perguntas: as “classes oprimi-
das” de Darcy Ribeiro são classes? As milícias insurretas faveladas 
são classe? Quais as chances de a sociedade contemporânea mundial 
constituir-se em novas classes combativas em um quadro de desem-
prego estrutural, de desindustrialização e de desorganização política? 
Quem é o outro pólo da contradição? Serão as novas classes médias 
chamadas a desempenhar um papel contestador? O que são estas 
novas classes médias?

As classes médias e desigualdade no Brasil

As classes médias são conceitualizadas, grosso modo, como for-
madas por pessoas de ganhos e consumo médios e que, na pirâmide 
sociopopulacional, ocupariam o segmento do meio, uma larga faixa 
entre o ápice e a base. Em termos de função, desempenhariam as 
funções abstratas da sociedade moderna, na burocracia dos órgãos 
de Estado e das empresas, no comércio e nos serviços de venda do 
saber. Segundo Sartre, seriam elas as classes-meio, por meio das quais 
a burguesia exerce seu domínio e exploração sobre o proletariado.

Mas no Brasil, não é bem assim: os ganhos estatisticamente 
médios não definem o perfil da sua dita classe média. Estes ganhos es-
tariam mais próximos do que se chamaria classes baixas. A dimensão 
da dita classe média brasileira também é bem diferente: constitui-se 
ela, na verdade, em uma estreita faixa entre um vértice de privilegiados 
e uma larga base de despossuídos.10 A sociedade brasileira é, como se 
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sabe, extremamente desigual, com um índice de Gini11 da ordem de 
0,637 e com a seguinte distribuição de renda:

Quadro 8 – Renda da população ocupada brasileira

Nível de remuneração 1992 2002
Sem remuneração  8,4% 15,7
Até 1 salário mínimo 24,0% 24,7
Entre 1 e 2 salários mínimos 20,3% 25,0
Entre 2 e 3 salários mínimos  7,0% 11,8
Entre 3 e 5 salários mínimos  9,0% 9,7
Entre 5 e 10 salários mínimos  7,0% 7,2
Entre 10 e 20 salários mínimos  3,5% 3,0
Acima de 20 salários mínimos  3,0% 1,48
Sem declaração 17,8% 1,21
Fonte: Anuário Estatístico do IBGE, 1992; PNAD 2002 (pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, economicamente ativas na semana de referência).
Obs.: um salário mínimo em maio de 1992 era de CR$ 230.000,00, o equivalente a US$ 95,16; 
em maio de 2002, o salário mínimo era de R$ 200,00, equivalendo a US$ 76,92.

A diferença entre pobres e ricos no Brasil, segundo estudo do 
Ipea (2001, com base em dados de 1999, considerando uma população 
de 156,4 milhões de habitantes), é a seguinte:

Linha da pobreza

•	vencimentos mensais: R$ 84,00 per capita
•	número de pobres: 53,1 milhões de pessoas
•	população: 34%
•	 renda familiar mensal: R$ 336,00

Linha da riqueza

•	vencimentos mensais: R$ 2.129,51 per capita
•	número de ricos: 1,5 milhão de pessoas
•	população: 1%
•	 renda familiar mensal: R$ 8.518,04

Outro estudo do Ipea sobre os indigentes12 (os que não têm 
dinheiro sequer para comer), contabiliza-os em 24,7 milhões no país 
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(tendo sido 21,67 milhões em 1998, a cifra de 24, 7 milhões aponta para 
uma piora no quadro da população brasileira).

Dito de outra forma: “os brasileiros que representam a camada 
dos 10% mais ricos detêm 50% da riqueza nacional”. Isto dá ao Brasil 
o título de “país mais rico com maior número de pessoas pobres”.13

Ou, como analisou um jornalista:

É impressionante o dado básico do Censo de 2000: a aviltante renda da 

massa de brasileiros ocupados. Metade dos trabalhadores brasileiros 

trabalha praticamente em troca de comida. Podia se dizer casa e comi-

da, mas muitos nem casa têm. Um em cada quatro brasileiros ocupados 

(24,4% deles) ganha apenas até um salário mínimo. Outro tanto ( 27,5%) 

ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Somados esses dois contingentes, 

temos mais da metade dos brasileiros ocupados (51,9%) ganhando 

até o máximo de dois salários mínimos. São cerca de 32 milhões de 

pessoas nessa condição (e não 60 milhões como escreveram alguns 

jornais, que confundiram a porcentagem dos brasileiros ocupados 

com porcentagem da população). O IBGE não publicou o ganho médio 

desse contingente, mas deve ficar em torno de um 1,5 salário mínimo, 

ou cerca de US$ 130,00. Isso dá uma renda anual da ordem de US$ 

1.500,00, característica da renda per capita de países pobres, apesar 

de nossa economia ser uma das maiores do mundo e nossa natureza 

rica a generosa. Depois desse contingente de mal pagos, surgem três 

blocos de tamanho quase igual de brasileiros ocupados, que ganham de 

dois a três salários mínimos (13,6%), de três a cinco (14,2%) e de cinco 

a dez salários mínimos (12,5%). O primeiro bloco, na verdade, ainda 

está no universo dos quase pobres. Os dois outros blocos somados 

representam um quarto dos brasileiros ocupados, e seriam, digamos, 

a baixa classe média brasileira: com renda média da ordem de apenas 

uns R$ 1.000,00 por mês, ou US$ 400,00. Impressionante também o 

dado de que 8,3% dos brasileiros sofrem algum grau de deficiência 

mental. São mais de 14 milhões de brasileiros com a cuca fundida ou 

deprimidos. É a corroboração mais forte das teses psicanalíticas de 

que o capitalismo é uma fábrica de neuroses. Capitalismo selvagem de 

periferia é um superprodutor de neuroses. Essa medida é importante 

porque foi feita pela primeira vez e segue recomendações da ONU.14

Os estudos sobre distribuição de renda no Brasil não dão, toda-
via, uma idéia exata da realidade, por diversos motivos: a) dentre “os 
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mais ricos” estão aqueles que ganham 2.000 reais mensais (10 salários 
mínimos). Não há disponibilidade de dados – nem mesmo etnografia – 
sobre os efetivamente milionários, o que faz com que sejam arrolados 
na mesma classificação que inclui a dita classe média; b) a relativa 
pujança de uma economia informal, sobre a qual, obviamente, não há 
dados; c) a diferença nas metodologias de pesquisa adotadas.

No Brasil, com a desigualdade social espelhada em uma cruel de-
sigualdade de níveis de escolaridade, os segmentos intelectualizados 
estariam situados entre os 6% mais privilegiados (se considerarmos 
o número de pessoas com nível superior de escolaridade), ou entre 
os 15% mais privilegiados (se aí incluirmos aqueles com segundo 
grau completo, somados ao superior incompleto, além do superior 
completo), como se depreende do quadro que se segue:

Quadro 9 – Eleitores brasileiros por escolaridade

Analfabetos  8.545.409  9,0%
Semi-alfabetizados 25.334.624  26,7%
Primeiro grau incompleto 30.974.255  32,7%
Primeiro grau completo  7.887.676  8,3%
Segundo grau incompleto  7.029.794  7,5%
Segundo grau completo  8.200.586  8,7%
Superior incompleto  2.244.470  2,3%
Superior completo  3.584.179  3,8%
Total geral de eleitores 94.768.404 100,0 %
Fonte: TSE, ago. 1994.

As classes médias

A questão da orientação política das classes médias aparece de 
diversas formas nas Ciências Sociais, com a predominância, porém, 
das análises de sua vinculação ao Estado: no Estado ético hegeliano 
(ver capítulo sobre Hegel) haveria um aparato de governo composto 
pela intelectualidade de classe média. No Estado fascista, os segmen-
tos médios e parcela da sua intelectualidade comporiam a base de 
apoio político do Estado, além das massas populares, mobilizadas 
em aparelhos de Estado – partido, sindicatos.15

No Brasil, a temática da orientação política das classes médias 
foi estudada em detalhe por Saes (1984), que a dividiu em camadas 
bem diferentes, que teriam surgido, se transformado e se recomposto 
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ao longo das sucessivas etapas da economia brasileira. Seriam elas: a) 
as camadas médias tradicionais; b) as baixas camadas médias urbanas; 
c) as novas camadas médias.

Para Décio Saes, na fase de consolidação do Estado nacional, até 
1870, as camadas médias tradicionais eram marcadas pelas relações 
de dependência com as oligarquias rurais, que formaram um “vasto 
corpo burocrático civil e militar” (SAES, 1985, p. 42); mais tarde, após 
a Constituição de 1891, a idéia de uma democracia de homens cultos, 
inspirada por um liberalismo antidemocrático e antipopular, vicejou 
entre essas camadas médias tradicionais – profissionais liberais, alta 
burocracia do Estado e junto aos administradores privados superiores. 
Estes segmentos teriam sido absorvidos politicamente pelas oligar-
quias, mediante um processo que Gramsci denominara “transformismo 
molecular”, pelo qual “as oligarquias decapitavam as camadas médias 
tradicionais mediante a incorporação de seus melhores elementos ao 
partido único oligárquico, o Partido Republicano” (SAES, 1985, p. 51). 
Um processo que, na linguagem de Pareto, como vimos, ele chamaria 
de incorporação de elites subalternas.

A partir da Revolução de 30, a formação de um Estado pós-oli-
gárquico se fez em moldes populistas, com base nas camadas médias 
baixas – empregados de escritório, bancários, pequenos funcionários 
públicos –, além da classe operária, deixando o antipopulismo como 
a definição política essencial das camadas médias tradicionais, que 
assim se caracterizaram pela nostalgia da política oligárquica.

Após 1956, Saes identifica o surgimento de novas camadas mé-
dias com a passagem a uma etapa monopolista de industrialização 
periférica. Essa nova camada seria formada por gerentes, economistas, 
técnicos médios, engenheiros, chefes de serviço das novas empresas 
modernas e não estaria identificada com o Estado populista.

Em 1964, ainda segundo Saes, um autoritarismo de crise, 
expresso pelos grandes proprietários de terras – Sociedade Rural 
Brasileira – e pela média burguesia industrial – FIESP (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo) –, deu apoio a uma militarização 
provisória do aparelho de Estado (uma contramobilização), a fim de 
barrar a ascensão política das classes populares. No entanto, o Estado 
militar estável que surgiu a partir daí não os favoreceu, e sim os setores 
monopolistas. Com a expansão deste setor e da máquina de Estado, 
as novas camadas médias foram as beneficiadas pelo novo regime, 
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embora não tivessem tido participação autônoma no movimento 
político-militar de 1964, pois ainda estavam em gestação.

Saes discorda da “tendência impressionista” de se considerar o 
conjunto da classe média brasileira como tendo dado apoio ao regime 
militar de 1964. Esta tendência impressionista se explica pela tenta-
tiva de se definir o Estado militar pós-64 como um Estado fascista, 
apoiado pelas massas médias. Nosso Estado militar, contudo, não se 
caracterizou como Estado totalitário e sim como Estado autoritário, 
desmobilizador (CARDOSO, 1978 apud SAES, 1984).

A partir de 1968, a resistência contra o regime militar eclodiu, 
segundo Saes, com os movimentos estudantil e feminino, oriundos 
das camadas médias tradicionais, apoiados pela média burguesia e 
até mesmo pela propriedade fundiária, que se viam prejudicadas pela 
política do grande capital (SAES, 1985, p. 203). A Manifestação dos Cem 
Mil, de 29/3/1968, o Dia do Luto, de 24/10/1968, no Rio de Janeiro, são 
descritos pelo autor como movimentos estudantis e não de massa, 
realizados com a solidariedade das camadas médias tradicionais, que 
nele reconheciam seus filhos em luta contra a política educacional 
privatista do Estado militar.

As novas classes médias

Poulantzas (1975) denominou as novas classes médias de “nova 
pequena burguesia”, “a própria reprodução ampliada do modo de pro-
dução capitalista”. Esta nova pequena burguesia seria a resultante do 
estágio do capitalismo monopolista. É assalariada, mas improdutiva, 
e seu pagamento constitui uma “despesa improdutiva de capital e faz 
parte dos custos falsos da produção capitalista”. São improdutivos 
“porque seu trabalho assume a forma de serviços, diretamente con-
sumidos como valores de uso e que não se trocam pelo capital, mas 
pela renda” (POULANTZAS, 1975, p. 227-233). Os Ehrenreichs (1977) 
as denominaram de “classe profissional dirigente” (“professional-ma-
nagerial class”), que existe em relações objetivamente antagônicas às 
demais classes de trabalhadores assalariados, e que não é um resíduo 
pequeno-burguês e sim uma classe específica do estágio do capital 
monopolista, definida como “trabalhadores mentais”, cuja função na 
divisão social do trabalho é a reprodução da cultura capitalista e das 
relações de classe capitalistas. Tal papel pode ser explícito, como é o 
caso dos professores, psicólogos, escritores, artistas, publicitários, 
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ou seja, os que produzem e disseminam ideologias, ou pode estar 
oculto dentro do processo produtivo (administradores, gerentes, 
engenheiros etc., o que Alvin Gouldner (1998a e 1998b) chamou de 
“intelligentsia técnica”), que trabalham na preservação das relações 
capitalistas de produção.

Gouldner considerava que esta nova classe criara novas arenas 
de disputa: defesa da liberdade acadêmica, proteção aos direitos dos 
consumidores, serviço civil independente, movimentos ecológicos, 
aliança com a classe operária e camponesa, em uma espécie de 
“guerra civil com as classes mais altas”. Para compreendê-la e ao seu 
papel, precisamos desenvolver uma “economia política da cultura”, 
salientava Gouldner em 1978.

Para Henry Braverman (1974), esta nova classe deixou de ser 
considerada improdutiva, sendo também produtora de mais-valia – 
bem diferente da pequena burguesia clássica, formada por profissio-
nais liberais e pequenos comerciantes, resquícios de outros modos 
de produção.

Quanto às novas camadas médias brasileiras, em posfácio 
datado de 1979, Saes considerou que, se esta nova classe média, ten-
dencialmente, prestou apoio ao regime militar, não o fez pela tese da 
corrupção, isto é, em razão do “incremento considerável de seu nível 
de consumo”, mas por uma conjunção de fatores estruturais e con-
junturais, a saber: a nova classe média tenderia a crer na necessidade 
de uma organização despótica da empresa e do Estado por causa das 
suas novas funções na organização do trabalho na empresa capitalista 
(autoridade técnica e administrativa sobre os trabalhadores manuais); 
em decorrência da reduzida influência das organizações políticas as-
pirantes à representação dos interesses gerais do proletariado. Essa 
conjunção de fatores teria explicado por que a nova classe média teria 
permanecido distante das lutas democráticas, antimonopolistas e 
antiimperialistas.

A centralidade política e cultural das classes médias na América 
Latina é enfatizada por sociólogos como Alain Touraine (1988): embora 
não tenham a centralidade econômica e estatística das classes médias 
norte-americanas, que ali formam o mais largo segmento da pirâmi-
de social, as classes médias brasileiras, essa estreita camada entre 
uma oligarquia mais ou menos modernizante e uma massa imensa de 
excluídos, buscam ter e de fato desempenham um papel central no 
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processo de desenvolvimento, como elementos mais esclarecidos e 
escolarizados da sociedade.

Na França, a classe média apareceu, durante longo tempo, pelo menos 

para o pensamento influenciado pelo marxismo, como uma categoria 

residual, uma espécie de pântano situado entre os capitalistas e os 

operários [...] nos Estados Unidos, a middle class é definida em termos 

de participação econômica, social e cultural [...] Na América Latina 

a classe média também ocupa um lugar central na descrição da vida 

social [...] Porém, a classe média na AL não está realmente no centro 

da sociedade. Designa as categorias que se esforçam para ser as mais 

dinâmicas, as mais modernas e, pelo menos em parte, as categorias 

dirigentes. [...] o que se nomeia classe média na América Latina não é 

uma classe nem uma camada social, mas antes uma categoria definida 

por seu papel central no processo de desenvolvimento. A classe média 

latino-americana evoca mais a intelligentsia russa do século XIX, com-

posta pelos que haviam feito estudos secundários ou superiores e se 

definiam como os elementos esclarecidos da sociedade. Na América 

Latina também, essa classe se define mais pelo seu lugar na vida polí-

tica e cultural que por seu papel econômico (TOURAINE, 1989, p. 93).

Segundo Touraine, a força da classe média latino-americana 
surpreende os que reduzem o continente à dominação exercida pela 
oligarquia nacional (mais capitalistas estrangeiros) sobre uma massa 
de peões e proletários.

O debate sobre o fim das classes

O debate resumido acima, sobre a existência, o papel e a mo-
tivação política da nova classe média ou nova pequena burguesia, é 
datado, característico do final da década de 1970. Hoje, início do sé-
culo XXI, quando vivemos o resultado em todo o mundo das políticas 
neoliberais e de “downsizing” (“reengenharia” ou enxugamento) das 
empresas, dos efeitos da automação de procedimentos de controle 
empresarial, as novas classes médias se viram, em parte, desem-
pregadas, afetadas por relações de trabalho precarizadas. Se antes 
havia o receio de as classes médias tradicionais se assalariarem e se 
proletarizarem, hoje as ditas novas classes médias são exortadas a 
recriarem o mundo da autoprodução, da autonomia.
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Nas demandas sindicais pós-2000, os trabalhadores industriais 
pedem empregos, abrem mão de direitos trabalhistas conquistados 
em nome da pemanência no emprego. Contrariamente à análise mar-
xista, que via o operariado em uma missão de destruição criadora de 
si próprio e da sociedade que o submete, o trabalhador do século XXI 
quer a relação empregatícia. Complementarmente, se no século XIX 
seria possível sobreviver sem trabalho (morava-se em casas, com 
hortas e criação de sobrevivência, um poço no quintal, uma parentela 
extensa de apoio), hoje, nas cidades adensadas, onde a sobrevivência 
mínima depende das relações de mercado, a economia monetária a 
todos sujeita.

“Adeus ao proletariado”, gritou André Gorz em 1980, chamando 
nossa atenção para as mudanças estruturais na esfera da produção 
(automação, autoprodução etc.), que arredariam o proletariado indus-
trial de sua posição protagonista no cenário das mudanças do final 
do século XX. Em lugar da luta de classes, assistimos ao surgimento 
de movimentos sociais variados (de mulheres, de jovens, ambien-
talistas), de interesses e agenda amplos, interconectados. Fazem 
manifestações de rua impressionantes, mas quase sempre inócuas. 
São protestos morais, sem maior força de enfrentamento. As greves 
européias atuais, que têm como antagonista o Estado e seu projeto 
de alterar o sistema previdenciário, não se dirigem a uma burguesia 
específica e, mesmo se amplas, paralisando os meios de transporte, 
por exemplo, têm de ser breves. A energia de um enfrentamento de 
classes se escoa para o terrorismo, o banditismo e as guerras étnicas.

A Sociologia em geral e também o campo sociológico brasilei-
ro realizaram uma substituição conceitual: em lugar da questão das 
classes sociais, suas contradições e lutas, assomam as expressões 
“desigualdades sociais” e “exclusão social”. Ao nos apresentar o dos-
siê sobre desigualdade, escrito pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos 
sobre Desigualdade – Nied –, Elisa P. Reis (2000, p. 73-152) nos diz que 
a questão da desigualdade é clássica e central entre os fundadores 
da Sociologia, mas sendo a questão marxista das classes apenas uma 
chave dentre outras para explicar a desigualdade e a pobreza, pois 
“as fontes de desigualdade são diferenciadas e não necessariamente 
convergentes” e que se trata, portanto, de mergulhar estrategicamente 
nas especificidades de cada forma de desigualdade (impunidade e 
tratamento judicial desigual; acesso desigual ao conhecimento; pobre-
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za), a fim de “se alterar padrões de desigualdade através de políticas 
específicas” (REIS, 2000, p. 73).

No início dos anos 1990, nos textos da International Sociology 
(revista da Associação Internacional de Sociologia – ISA), Jan Pakulski 
afirmava que o paradigma das classes havia se tornado démodé, pa-
râmetro de um “progressivismo de esquerda”, que confina e encobre 
questões de gênero e de raça. Segundo Pakulski (1994, 1993), a teoria 
das classes sociais se fundamenta em uma concepção modernista 
ultrapassada sobre a propriedade dos meios de produção, enquanto o 
que temos hoje seria mais um capital humano do que físico. No mundo 
pós-moderno, os produtos mais significantes seriam culturais e não 
físicos, estéticos e informativos e o “capital” que os produz estaria 
disperso, não seria passível de ser herdado ou ser apropriado por 
mais-valia. O nexo entre posição econômica, identificação pessoal, 
atitudes políticas, ativismo se enfraqueceu e o discurso de classe teria 
deixado de ser proeminente e popular. Na academia, a Ciência Social 
não mais tem adotado o paradigma de classes.

Clark, Lipset e Rempel (1993) somaram a estes pontos as 
questões ambientais, salientando que o mundo pós-industrial, indi-
vidualista e organizado mais pelo consumo do que pela produção, fez 
com que o conceito de classe perdesse sua saliência política. Alain 
Touraine, debatendo a questão no XIII Congresso Mundial da ISA, em 
1994, em Bielefeld, dava ênfase ao tema da exclusão social, segundo 
o qual, em lugar de burguesia versus proletariado, o mundo estaria 
dividido pela clivagem entre incluídos e excluídos sociais, ou seja, 
entre aqueles que têm empregos formais, proteção previdenciária, 
direitos políticos e a massa informal, que pode ser novidade na Europa 
invadida por populações de suas ex-colônias, mas que no Brasil e na 
América Latina tão bem conhecemos e estudamos nos anos 1970 sob 
as palavras-chave de marginalidade, economia informal etc.

Em resposta, Hout, Brooks e Manza (1993) defendem a atua-
lidade do conceito por conta da permanência factual das classes e 
suas contradições. Segundo eles, Clark, Lipset e Rempel confundem 
tendências da sociedade com tendências no que escrevemos sobre 
a sociedade. Continuamos com as riquezas sociais controladas pela 
burguesia, que influencia os processos políticos e cujas riquezas pri-
vadas ainda estão baseadas na propriedade dos meios de produção, 
ainda que sejam meios imateriais, como os softwares de Bill Gates, 
ou o capital especulativo virtual administrado pelos mauricinhos 
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yuppies de Nova York. A concentração crescente da riqueza mundial 
e a expansão mundial da extrema pobreza, expressas espacialmente 
pelos enclaves urbanos ricos e pelas extensas zonas de miséria e de 
degradação ambiental, sugerem fortemente que o argumento sobre 
o declínio das classes enquanto ferramenta conceitual é prematuro. 
Neste alvorecer do século XXI, as desigualdades aumentaram, e a elas 
se somam as desigualdades no acesso a um ambiente natural e sau-
dável. E, se as tentativas de se efetivarem políticas compensatórias e 
mitigadoras malogram, a isto se deve a percepção, ainda prevalecente 
entre os donos do poder e do dinheiro, de que o mundo não é, como 
apregoaram os ambientalistas, uma Terra só, onde temos um futuro 
comum: sempre há, no entendimento destes, outros mundos para 
onde empurrar os riscos e a deterioração.

No entanto, a desigualdade social aumenta no Brasil e no mun-
do, a pobreza se dissemina, continua a haver trabalho escravo em 
certas regiões brasileiras, o trabalho infantil se intensificou tanto no 
dito Terceiro Mundo que fez com que a ONU encorajasse políticas e 
programas para erradicá-lo. Que resposta dá a análise sociológica a 
esta crescente desigualdade? Ela deixa de falar em classes e fala em 
exclusão.

Marginalidade e exclusão social

O conceito de marginalidade iniciou-se na Escola de Chicago, 
com E. Park, e foi definido por Stonequist (1937) como um fenômeno de 
desorientação psicológica de indivíduos submetidos a uma situação de 
conflito cultural, em processo de mudança, vivenciando dentro de si as 
tensões e contradições de elementos culturais antagônicos. Marcava 
então uma inconsistência entre o grupo social de pertencimento e o 
grupo de referência positiva (QUIJANO, 1966). Era examinada como 
uma situação vivida pela personalidade em situação de mudança (mi-
grações), podendo também ser percebida como traço de indivíduos 
inovadores. Com o crescimento urbano provocado pelas migrações, 
marginais passaram a ser os habitantes dos bairros periféricos que se 
situavam às margens da cidade e, por extensão, os que as habitavam.

A marginalidade social foi enfocada por Oscar Lewis (1966) 
como participação na “cultura da pobreza” (impotência, desamparo, 
não-pertencimento, falta de consciência de grupo, insegurança, de-
senraizamento, falta de identidade). T. H. Marshall (1950) a entendeu 
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em 1950 como uma cidadania limitada, sendo marginais os grupos 
que sofrem cortes em seus direitos de cidadania e que não podem 
participar do processo de desenvolvimento econômico e ascender 
socialmente.

Na passagem da década de 1960 para a de 1970, marginalidade 
social se constituiu em tema central nos estudos latino-americanos: 
Quijano introduziu a concepção da marginalidade como um fenômeno 
social, que só pode fazer sentido se analisado em relação com os de-
mais elementos do conjunto da sociedade e não como um fenômeno 
isolado. O autor analisa a marginalidade pelo enfoque do que deno-
mina “estruturalismo histórico”. De acordo com esta visão, a margi-
nalidade não é falta de pertencimento ou falta de integração e sim um 
“modo não-básico de pertencimento e de participação”. Tem a ver com 
a situação de dependência, em uma estrutura de dominação. “Todo 
elemento marginal, isolado ou em configuração com outros, existe na 
sociedade e porque existe esta sociedade.” Quijano concluiu que a mar-
ginalidade é um modo particular de pertencimento e de participação 
na estrutura geral da sociedade. Não se trata apenas de inadaptação 
ou adaptação inadequada, mas resulta também de contradições da 
própria natureza da sociedade. A marginalidade pode então ser de 
dois tipos: por desajustes e radical, sendo que esta última só pode ser 
eliminada com a “eliminação do resto do sistema geral de dominação 
social”. Quijano já se referia a uma “marginalidade ecológica”, que é a 
falta de integração de um conjunto de moradias no resto da estrutura 
ecológica tradicional da cidade (serviços urbanos, meios de conexão 
e comunicação), um modo segmentário e precário de integração de 
um núcleo habitacional na estrutura ecológica da cidade.

As análises histórico-estruturais sobre a marginalidade vincu-
laram-se ao estudo da teoria da dependência (ver Capítulo “Em Busca 
do Desenvolvimento”). Na formulação de José Nun, a marginalidade 
social, que ele denominava de massa marginal, deve ser entendida 
como uma superpopulação relativa, de acordo com o conceito de 
exército industrial de reserva marxista. Esta massa marginal, contudo, 
é, segundo Nun, afuncional ou disfuncional e não pressiona o mercado 
de trabalho porque não é qualificada, não tendo, portanto, esperança 
alguma de se empregar. Tal fração da população tenderia a aumentar 
com o seu crescimento vegetativo.

Nun escreveu em 1969 e sofreu críticas, uma delas em torno 
da permanência da necessidade latino-americana de mão-de-obra 
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abundante e barata (BERLINCK, 1975): diferentemente do capitalismo 
em sua fase monopolista, a América Latina, embora conectada por 
relações de dependência com o capitalismo monopolista, não era 
vista como homogeneamente capitalista e, portanto, ainda teria como 
alocar esta mão-de-obra.

Hoje, nos primeiros anos do século XXI, vivenciamos uma si-
tuação definida como de “desemprego estrutural (ALVES, 1999)” e de 
“exclusão social”, pela qual o que era excedente passa a ser excluído, 
sendo uma das principais características do novo perfil do mundo do 
trabalho sob a mundialização do capital.

Nos cálculos usuais sobre taxa de desemprego, não entra a po-
pulação que sobrevive na informalidade, o que faz com que as taxas 
brasileiras de desemprego sejam irreais, segundo a economista Maria 
da Conceição Tavares (1996):

O desemprego diz respeito ao trabalho assalariado em geral, com ou 

sem carteira, e é acompanhado pelo aumento de uma multidão de 

trabalhadores “por conta própria”, (de flanelinhas e camelôs, a universi-

tários) que as estatísticas oficiais insistem em considerar empregados, 

permitindo a falsidade de sermos apresentados como um dos países 

de menor taxa de desemprego do mundo.

Ou seja, a massa marginal definida por Nun nos anos 1960, hoje 
ainda numericamente maior, não entra nos cálculos do desemprego 
estrutural, que passou a ganhar visibilidade depois que as mudanças 
neoliberais afetaram as classes trabalhadoras qualificadas.

“Exclusão social” é um termo cunhado no dito mundo indus-
trializado, para se referir aos novos mecanismos de disseminação da 
pobreza e de emergência de novos pobres na Europa, em situações 
nas quais os imigrantes internacionais formam os componentes da 
população mais desvalida, e em contextos de contrastes étnicos, re-
ligiosos e culturais (GAUDIER, 1993). Para Touraine,16 a contradição 
entre os socialmente incluídos e os excluídos formaria a nova dialética, 
o novo confronto que teria suplantado a contradição entre burguesia e 
proletariado no seio do capitalismo em sua presente etapa neoliberal.17

J. S. Martins (1997, p. 20-21) não considera interessante o concei-
to de exclusão social para expressar as novas desigualdades contem-
porâneas. Para ele, trata-se de uma idéia pobre e insuficiente, que nos 
lança na cilada de discutir o que não está acontecendo, em lugar de 
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discutir o que de fato acontece, que são as formas pobres, insuficientes 
e até indecentes de inclusão das pessoas nos processos econômicos, 
na produção e na circulação de bens e serviços. Para Martins, trata-
-se de uma inclusão propositalmente precária e instável, marginal, 
uma inclusão patológica, que leva ao populismo, não à participação.

Sob o termo “exclusão social”, reflete Martins (2002, p. 9-47), 
estamos genericamente nos referindo a um desenvolvimento eco-
nômico que gera um desenvolvimento social muito aquém de suas 
possibilidades, que tem formas desumanas de participação. Embora 
a exclusão tenha sido característica das sociedades de castas e es-
tamentais, de diferenciações sociais rígidas, ela se renova na nossa 
sociedade contratual e globalizada, com formas contemporâneas de 
escravidão, o que mostra o fracasso da promessa histórica do capi-
talismo de integrar a todos pela igualdade e pelo mercado. Com a 
instabilidade econômica de nossos dias, desemprego e desconstrução 
das políticas sociais, a exclusão pode ser entendida também como um 
medo, para além da pobreza material: o medo do processo cruel de 
nulificação das pessoas, o medo de ser descartado e banalizado, de 
vir a se tornar ninguém e coisa alguma.

Em que o conceito de exclusão inova ou repete o conteúdo das 
discussões sobre marginalidade social, desenvolvidas no Brasil e na 
América Latina nos anos 1970?

Faria (1994), embora tenha reservas em relação aos aspectos 
funcionalistas da proposta do conceito de exclusão social, que para ele 
já teria sido sobejamente analisado pela sociologia latino-americana 
sob a expressão de marginalidade social (com Quijano, Nun, Car-
doso, Germani etc.), por outro lado chama a atenção para algumas 
possibilidades teóricas promissoras do uso deste novo conceito, por 
seu caráter articulador de diferentes vertentes da teoria social, ao 
integrar as noções de pobreza, privação, vulnerabilidade, falta de 
acesso a bens, serviços e valores, a direitos sociais e políticos, em 
suma, à cidadania. Neste sentido, o estudo da exclusão social diria 
respeito não apenas ao estudo dos mecanismos e processos conecta-
dos com a produção, manutenção e reprodução da pobreza (escassez 
de emprego, permanência das velhas estruturas rurais, instabilidade 
do trabalho urbano etc.), mas igualmente com aqueles aspectos co-
nectados com a fragilidade institucional democrática, com a falta de 
educação, a falta de participação política, a falta de cidadania, aspectos 
agora reconhecidos também como geradores de pobreza, portanto, 
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retroalimentadores e disseminadores da exclusão. Ou seja, aqueles 
aspectos que a tradição marxista clássica, inspiradora do estudo da 
marginalidade social na América Latina, considerava superestruturais, 
dependentes dos aspectos econômicos estruturantes, ganhariam nova 
dimensão teórica e política com o conceito de exclusão social.

Para Martins, a categoria exclusão é fruto de duas orientações 
opostas, uma transformadora, outra conservadora. Na acepção 
transformadora, das ONGs, das pastorais etc., transfere-se um olhar 
marxista para os estudos sobre a exclusão, incluindo nesta categoria 
o operariado e o campesinato descartável e depauperado e até mesmo 
os setores médios tomados pelo medo da exclusão, da nulificação. 
Assim, a concepção de exclusão está geneticamente ligada ao debate 
sobre marginalidade social no contexto latino-americano dos anos 
1960 e às teses marxistas de formação de um mercado interno para 
viabilizar um desenvolvimento endógeno. Na acepção conservadora, 
os excluídos são os resíduos do desenvolvimento, irrelevantes para a 
produção – o mendigo, a criança de rua, o “expulso da terra e recusado 
pela cidade”. Neste sentido, o discurso sobre a exclusão é o discurso 
dos integrados, que lamenta a exclusão, mas não toca nas contradições 
estruturais que lhe dão origem. Pressupõe uma sociedade acabada, 
mas não acessível a todos. Seria uma expressão ideológica de uma 
“práxis limitada, de classe média”. Assim, a categoria exclusão “revela 
o supérfluo e oculta o essencial”.

O discurso sobre a exclusão pretende ser um discurso militante em 

favor das transformações sociais, quando é na verdade um discurso 

militante em favor das relações sociais existentes, mas inacessíveis a 

uma parte da sociedade (MARTINS, 2002, p. 47).

Notas

1  Os 29 países mais ricos, que compõem a OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico, criada em 1961), têm 19% da população mundial e 

detêm 13 trilhões de dólares dos 15 trilhões estimados como sendo a riqueza total 

mundial; o resto do mundo tem 81% da população mundial e soma sua riqueza em 

2 trilhões de dólares (dados de 1997, ONU).

2  Cf. BARROS et al. (2000).
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3 Ao estudar tribos indígenas brasileiras, o antropólogo francês se dá conta de uma 

diferença entre sociedades sem Estado (ditas arcaicas, incompletas, também sem 

escrita, sem história) e o que denominou de “sociedades contra o Estado”, onde, à 

la Rousseau, o chefe não é um comando, está a serviço e onde haveria o “esforço 

permanente para impedir os chefes de serem chefes, a recusa da unificação”.

4 A corrente sociológica que melhor exemplifica tal pressuposto é a teoria funcionalista 

de K. Davis e W. Moore, pela qual a estratificação corresponde a uma necessidade 

funcional. Cf. DAVIS, K.; MOORE, W. (1945) e reproduzido em Clase, status y poder. 

R. Bendix & S. M. Lipset. Madrid: Euramérica, 1972.

5 Arthur De Gobineau, diplomata francês, escreveu em 1855 o Essai sur l’inégalité des 

races humaines.

6 Do alemão “lumpen” = farrapo, trapo.

7 Este setor dinâmico, segundo estudos do Ipea e W. J. Quadros – op.cit. – paga 62% 

do imposto de renda, representa 38,8% da renda nacional, ocupa 90% das vagas 

nas universidades, tem 93% das assinaturas de revistas, é responsável por 97% do 

movimento das empresas aéreas, adquire 99% dos planos de aposentadoria (dados 

de 2002).

8 O socialismo moreno é inspiração do PDT (Partido Democrático Trabalhista), funda-

do por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro após lhe ter sido negado o uso da chancela do 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), ao qual estavam ligados antes de 1964. O PDT 

organizou sua base eleitoral mais entre estas categorias do que entre o operariado 

fabril, que formou parte da base petista (Partido dos Trabalhadores), a partir de 

1979. A proposta do socialismo moreno se fundamenta no reconhecimento e numa 

defesa de uma civilização autônoma para o Brasil, uma “civilização tropical, mestiça 

e solidária” (RIBEIRO, 1995, p 14).

9 “Wishful thinking” significa um raciocínio não isento, que contém um desejo.

10 No Brasil, os 10% mais ricos retêm 50,6% das riquezas, enquanto os 40% mais po-

bres detêm apenas 7% delas. A razão entre estas proporções da renda apropriada 

(7,0/50,6) oferece um índice de 7,2, ou seja, sete vezes mais alto que os países mais 

igualitários (Holanda, Bélgica, Hungria e Japão), cujo índice é 1,0 (onde tanto os 10% 

mais ricos quanto os 40% mais pobres detêm em torno de 20% das riquezas). Fonte: 

Psacharopoulos, 1991.

11 O índice de Gini mostra a desigualdade social: quanto mais próximo de um, maior a 

desigualdade de renda; quanto mais próximo de zero, menor esta  disponibilidade.

12 Divulgado pelo O Globo, em 27 set.;2002.
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13 Revista Veja, edição Veja Especial,maio2002.

14 Cf. KUCINSKY, Cartas ácidas. Disponível em <http://agenciacartamaior.com.br>

15 Cf. POIULANTZAS(1975).

16 Alain Touraine, em fala durante o Simpósio sobre Classes Sociais, no XII Congresso 

Mundial de Sociologia, ISA, em Bielefeld, jul. 1994.

17 Sobre Masrginalidade e exclusão, cf. ESCOREL (1999).
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Em Busca do dEsEnvolvimEnto

Development, as in Third World Development, is 

a debauched word, a whore of a word. Its users 

can’t look you in the eye. (Desenvolvimento, tal 

como se dá no Terceiro Mundo, é uma palavra 

prostituída e debochada. Aqueles que a usam 

não conseguem te olhar nos olhos).

Leonard Frank1

Tudo muda, “nada do que foi será do jeito que já foi um dia, 
tudo passa, tudo sempre passará […]”. As sociedades, as pessoas, a 
natureza, as coisas, tudo está em constante mudança. Mas, como as 
sociedades mudam? Aleatoriamente? De forma previsível, perseguindo 
um horizonte, seguindo “leis” e planejamentos? Brusca e intensamente? 
Aos poucos?

O objetivo deste capítulo é apresentar teorias e estratégias com 
vistas à mudança induzida, analisando as políticas desenvolvimentis-
tas e seu grau de eficácia no Brasil. Em resumo, embora tudo esteja 
sempre em mutação – tudo muda, tudo flui, ninguém se banha duas 
vezes no mesmo rio, no mesmo rio entramos e não entramos, somos 
e não somos –, como disse Heráclito de Éfeso (século V a. C.), nosso 
assunto aqui é a mudança induzida, provocada, planejada, que tem 
levado vários nomes: modernização, saída do subdesenvolvimento, 
revolução etc.

Progresso, evolução, desenvolvimento, modernização

Os vários conceitos que designam a mudança social – “progres-
so”, “evolução”, “crescimento”, “desenvolvimento” – têm seu contexto 
histórico e suas diferentes matrizes científicas:
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•	“Progresso”	tem	seu	registro	no	século	XVIII,	com	o	Ilumi-
nismo2 e com a Física Social (Positivismo) da passagem do 
século XVIII para o XIX;

•	“Evolução”	se	liga	à	Biologia	e	ao	Darwinismo	do	século	
XIX;

•	“Desenvolvimento”	é	um	conceito	do	século	XX,	do	campo	
da Economia e tem sua idéia-força lançada pela ONU após 
a Segunda Guerra Mundial. “Crescimento” diz respeito a 
um pensamento econométrico, que reduz a mensuração 
do crescimento a algumas variáveis quantificáveis.

No século XVIII, o economista Turgot (1727–1781), autor de 
Tableau philosophique des progrès successifs de l’ésprit humain, em 
1750), viu a humanidade passando por três etapas: caça e pastoreio, 
agrícola e, finalmente, a etapa urbano-comercial, o ápice de seu tempo. 
Condorcet (1743–1794, autor de Esquisse d’un tableau historique des 
progrès de l’esprit humain, em 1795) listou dez estágios que a sociedade 
humana teria percorrido e que iam da selvageria primitiva à Revolução 
Francesa da sua época.

Na passagem do século XVIII para o XIX, Comte (1798–1857) via o 
progresso como sendo a chegada da sociedade positiva; as sociedades 
atravessariam três estágios ou estados: o teocrático, o metafísico e o 
positivo, que significaria a chegada a uma sociedade dominada pelo 
espírito científico (ver capítulo sobre o Positivismo).

No século XIX, Herbert Spencer (1820–1903), influenciado pela 
Biologia de Darwin e de Lamarck, continuava com a litania do progres-
so, enunciando a lei do progresso orgânico, pelo qual tudo se move 
– e também as sociedades – do simples ao complexo, do homogêneo 
indefinido ao heterogêneo definido. A noção de evolução implica o 
desenvolvimento de algo prévio, que já existia em germe, bem como 
parte da premissa de que existiria uma lei “natural” subjacente que 
explicaria tais mudanças.

“Desenvolvimento” é um termo da Economia e tem sua gêne-
se na geopolítica surgida a partir da Segunda Guerra Mundial. No 
período entre 1945 a 1952, o presidente dos Estados Unidos, Harry 
Truman, desenvolveu o seu Programa de Quatro Pontos que, além 
de dar apoio substancial à ONU (recém-criada em 1945), de defender 
os arranjos da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e 
de dar continuidade ao Plano Marshall de recuperação do cenário de 
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guerra europeu, visava, no seu Ponto 4, a um programa de assistên-
cia técnica às areas subdesenvolvidas (underdeveloped areas). Este 
Ponto 4 viria a ser refor çado pela criação da Mutual Security Agency 
norte-americana e seu programa “Alimentos para a Paz”, com verba 
de sete bilhões de dólares para a ajuda aos povos famintos. Em 1961, o 
presidente Kennedy, dando continuidade a esta política, criou o Usaid 
(Foreign Assistance Act) para dar assistência aos subdesenvolvidos.

Finalmente, em 1965, a ONU criou o PNUD – Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP – United Nations 
Development Programme) –, que hoje tem cinco programas: atrair 
investimentos de capital, treinar empregados, implementar novas 
tecnologias, aumentar a capacidade do bom governo (good gover-
nance) construindo instituições equitativas, responsáveis e abertas 
à participação pública, expansão do setor primário para aumentar 
empregos (“building political and legal institutions that are equitable, 
responsive and open to public participation”).

Havia, nas décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra 
Mundial até a queda do muro de Berlim (1945–1989), um contexto 
de Guerra Fria entre Estados Unidos e URSS (União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) disputando suas zonas de influência. Por conta 
desta disputa entre capitalismo e comunismo e também pela própria 
lógica de expansão capitalista, os Estados Unidos passaram a buscar 
induzir mudanças em suas zonas de influência percebidas como “ar-
caicas”. As mudanças sociais, como já mencionado, são espontâneas 
ou induzidas. As mudanças induzidas podem ser paulatinas, lineares, 
graduais (tese do gradualismo) ou podem se dar por ruptura brusca 
(tese da revolução). Tratava-se, então, no contexto da Guerra Fria, de 
evitar a mudança revolucionária comunista, implantando-se o gradua-
lismo da modernização. Modernização seria o processo induzido de 
transformação de sociedades tradicionais, arcaicas, em sociedades 
modernas.

Foi o Projeto Camelot um dos exemplos mais marcantes deste 
objetivo de promover a ajuda para a modernização de sociedades 
“arcaicas”, somado à intenção de ganhar hegemonia e aumentar áreas 
de influência. Tal projeto surgiu em 1964, com o Special Operations 
Research Office (Soro), do Exército norte-americano. Por meio dele, 
estimulavam-se os cientistas sociais a que elaborassem um modelo 
geral de sistemas sociais, a fim de possibilitar prever, antecipar e 
influenciar os aspectos politicamente mais importantes da mudança 
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social nas nações em desenvolvimento no mundo. O projeto tinha um 
escopo de quatro anos e previa um orçamento anual de um milhão e 
meio de dólares e estava orientado para focar os países latino-ame-
ricanos. Tal projeto foi abortado porque cientistas sociais do porte 
de Johan Galtung recusaram-se a participar, estranhando a idéia do 
Exército como agência de desenvolvimento e como patrocinador de 
escudo contra-revolucionário (HOROWITZ, 1969).

Quadro 1 – Características da Sociedade Moderna em  
oposição à sociedade tradicional

Características Sociedade tradicional Sociedade moderna
Formas de trabalho escravidão e servidão trabalho livre
Extensão da vida social local nacional
Atividade econômica agricultura e artesanato indústria
Laços sociais vassalagem, suserania cidadania
Estratificação social castas e estamentos classes
Explicação do mundo religião ciência

Sujeitos de conhecimento elite de sabedoria
ensino universal
tecnocracia

Hierarquias dominantes clero e aristocracia burguesia
Espaço físico campo cidades
Estrutura familiar tribos, clãs, parentela extensa família nuclear

Organização política conselhos comunais
oligarquia/aristocracia

Estados nacionais
democracia

Organização do trabalho corporações sindicatos
Modos de produção comunalismo/patrimonialismo capitalismo
Relação indivíduo 
e sociedade holismo/ênfase no grupo individualismo/ênfase 

no indivíduo
Normas costumes códigos/leis/contratos
Valores afetividade racionalidade
Base valorativa Deus – a moral humanismo – a Ética

Arcaicas, subdesenvolvidas, terceiro-mundistas, assim as 
sociedades não-modernas são referidas. O que significam e de onde 
vêm tais conceitos?

Subdesenvolvimento

A teoria da Modernização dividia o mundo em países desenvol-
vidos, em via de desenvolvimento e países subdesenvolvidos. O termo 
“subdesenvolvimento” surgiu após a Segunda Guerra Mundial, nos 
documentos dos organismos internacionais da ONU. Deu-se com 
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a descolonização africana e com a publicação, pelos organismos 
internacionais, de dados estatísticos dos diversos países do mundo 
(índice de mortalidade, de salário, formas de alimentação, habitação, 
consumo, distribuição de renda etc.).

O país desenvolvido seria/teria:

•	industrial	(produzindo	todos	os	tipos	de	bens);
•	urbano;
•	agricultura	intensiva	de	capital	(mecanização	da	agricul-

tura);
•	rede	de	transportes	e	de	comunicação;
•	PEA	(população	economicamente	ativa)	no	setor	secun	dá

rio e terciário desenvolvido (investimento tecnológico);
•	alfabetização	universal;
•	baixa	taxa	de	natalidade	(reduzido	crescimento	populacio-

nal);
•	baixa	taxa	de	mortalidade	infantil;
•	elevada	expectativa	de	vida;
•	boas	condições	de	alimentação,	habitação	e	saneamento	

básico.

O oposto seria o subdesenvolvimento: um desenvolvimento 
incompleto.

O Conceito De Terceiro Mundo

O conceito de Terceiro Mundo nasceu de uma matriz de pen-
samento mais crítica, em alusão ao “Terceiro Estado”. A expressão 
é atribuída ao demógrafo francês Alfred Sauvy, em artigo do jornal 
L’Observateur, que a aplicou em um texto de 14/8/1952, intitulado “Trois 
Mondes, une planète”. Sauvy via um pós-guerra dividido em dois 
campos, cada um deles sendo zona de influência de uma das duas 
superpotências – Estados Unidos e URSS. As colônias que obtiveram 
sua independência depois de 1945 (África, Ásia) assemelhavam-se, se-
gundo Sauvy, ao “tiers état” da França pré-revolucionária, um Estado/
estamento que não dispunha dos privilégios dos outros dois, a nobreza 
e o clero. (O Terceiro Estado era constituído pela burguesia, que antes 
da Revolução Francesa não participava do poder político, e pelo povo 
em geral – camponeses, operários, demais trabalhadores urbanos.)
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Sauvy, parafraseando o abade Sieyès, que, em texto de 1789 – 
“Qu’est-ce que le Tiers État?” –, assim se referia ao grupo de deputados 
eleitos pela burguesia e pelos camponeses, observa

Costumamos falar da existência de dois mundos, da possível guerra 

entre eles, de sua coexistência etc. [...] muitas vezes esquecendo que 

existe um terceiro, o mais importante e cronologicamente o primeiro: é 

o conjunto dos que são chamados, no estilo Nações Unidas, de “países 

subdesenvolvidos”.

O conceito de Terceiro Mundo se disseminou na Conferência de 
Bandung, em abril de 1955, na Indonésia, da qual participaram líderes 
de países africanos e asiáticos debatendo questões de interesse de 
nações não-alinhadas, visando combater o colonialismo e o imperia-
lismo das superpotências. A conferência resultou na criação oficial de 
um bloco de nações não-alinhadas.

Hoje, com o fim da URSS, a expressão Terceiro Mundo perdeu 
o sentido.

Indicadores sobre o Brasil

Levando-se em conta as características tidas como as de um 
país desenvolvido, qual seria a situação do Brasil na passagem do 
século XX para o XXI? Segundo dados mais atuais, o país teria uma 
po pulação de 169 milhões de habitantes (Censo de 2000), com  
uma den sidade populacional de 19,94hab/km²; uma taxa de crescimen-
to populacional (nascimentos menos óbitos) de 1,64% (média anual 
1991–2000); uma taxa de fecundidade de 2,2 (2000) e uma expectativa 
de vida de 71 anos (PNAD, 2002). A PEA – população economicamente 
ativa – era de 83,2 milhões (em 2001), da qual 82% em atividade no 
meio urbano. Segundo dados da RAIS 2000 (Ministério do Trabalho), 
o país tinha 4.863.434 empregos industriais naquele ano, em 218.171 
estabelecimentos industriais (média de 22 empregados por estabele-
cimento industrial); e a taxa de desemprego aberto de 7,3% (média 
IBGE, 2002). O PIB (produto interno bruto), em 2004, foi de um trilhão 
769 bilhões e 202 milhões de reais (US$ 605 bilhões),3 sendo o PIB per 
capita de R$ 9.743 ou US$ 3.331 anuais.4 Há uma economia informal 
estimada em 10,3 milhões de microempresas, com 13 milhões de em-
pregados e 1,4 milhão de empregadores e 9 milhões de trabalhadores 
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por conta própria, movimentando uma receita média mensal de R$ 
6.033 (empregadores) e R$ 1.164 (empregados), segundo dados do 
IBGE-Ecinf 2003.5

Vejamos algumas destas categorias em detalhe:

•	Segundo	o	relatório	Estatísticas	do	Século	XX,	do	IBGE,	
entre 1901 e 2000, o Brasil teve um crescimento expres-
sivo, tanto populacional quanto econômico: a população 
brasileira passou de 17,4 milhões, em 1901, para 169 milhões 
em 2000; o Produto Interno Bruto – PIB – multiplicou-se por 
100 e o PIB per capita por 12 em tal período. A expectativa 
de vida subiu de 33,4 anos, em 1901, para 64,8 anos, em 
2000.

•	Em	2001,	 a	população	economicamente	 ativa	brasileira	
– PEA – era da ordem de 84.725.701 pessoas, das quais 5 
milhões sem instrução e 47 milhões tendo apenas o pri-
meiro grau completo, o que significa que mais da metade 
da população trabalhadora não tem educação formal ade-
quada.6

•	O	Brasil,	 em	2001,	 tinha	 5.367.156	pessoas	 empregadas	
em atividades industriais (ou seja, 6% da PEA total), 94% 
delas em indústrias de transformação, produzindo um 
valor adicionado de R$ 290.448.472,00 (US$ 100.154.645). 
Os setores das indústrias de transformação de maior valor 
adicionado eram: produção de alimentos e bebidas (15%), 
produtos químicos (11,16%), refino de petróleo e produção 
de álcool (9,66%), veículos automotores (6,58) e metalurgia 
básica (6,07).7

•	o	Brasil	é	um	país	urbano,	com	81,2%	da	população	(137	
milhões de pessoas), segundo o Censo de 2000, vivendo em 
zonas urbanas. Destes, 74 milhões vivem nas 49 maiores 
cidades brasileiras. O Censo do IBGE para 2000 encontrou 
apenas 32 milhões de pessoas em áreas rurais, metade de-
stas no Nordeste. Entre 1991 e 2000, a taxa de urbanização 
da população brasileira foi de 2,45% ao ano.

•	1/4	da	população	ocupada	brasileira	ganha	até	um	salário	
mínimo; 5,1% têm rendimento mensal entre dez e 20 sa-
lários mínimos (2.400 e 4.800 reais ou entre 827 a 1.655 
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dólares); apenas 2,6% dos trabalhadores ganham mais de 
20 salários mínimos.8

•	29,3%	dos	 brasileiros	 (50	milhões	 de	 pessoas)	 vivem	
abaixo da linha de indigência, com renda mensal inferior 
a R$ 80 reais (US$ 27,58);9 dos 37,8 milhões de domicílios 
brasileiros, 21 milhões não estão ligados à rede de esgoto, 
e 3,7 milhões não têm banheiro nem qualquer forma de 
esgotamento sanitário; 34,8 milhões estão ligados à rede 
de água.10

•	O	crescimento	vegetativo	da	população	(natalidade	menos	
mortalidade) foi de 1,63 ao ano. (média anual no período 
1991–2000).

Quadro 2 – Indicadores de desenvolvimento  
social – Evolução brasileira

1950 1970 1990 2000
População (milhões) 45 93 146 169
Renda per capita (US$) *637 s/d 3.180 2.583
Expectativa de vida (anos) 46 54 65 68
Analfabetos > 15 anos (%) 50 30 19 13
Mortalidade infantil (1.000) 138 117 50 30
Fonte: www.economia.net, jul 2003.* Dados encontrados para 1947. Fonte IPEA DATA.

Em resumo, o Brasil é um país com um parque industrial di-
versificado e expressivo, mas as indústrias formais empregam não 
mais do que 12% de sua PEA; sua população está concentrada nos 
grandes centros urbanos, ali ocupada em atividades do setor terciário 
predominantemente: mais freqüentemente no dito setor “informal”, 
“terciário primitivo”, formado por “viradores e biscateiros”, daí por 
que analistas como Milton Santos definem a urbanização brasileira 
como um processo de inchaço e não um processo resultante da 
industrialização. Este inchaço se manifesta nas centenas de favelas 
metropolitanas e na falta de equipamentos urbanos condizentes com 
as necessidades da população.

O país cresceu: o PIB aumentou 22 vezes entre as décadas de 
1950 e 2000; mas a renda per capita aumentou quatro vezes, pois a 
população quase quadruplicou no mesmo período. Embora os núme-
ros referentes à expectativa de vida, à mortalidade infantil e à taxa de 
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analfabetismo adulto mostrem melhoras, contrastam com a queda da 
renda per capita na última década do século XX e com as desigualdades 
regionais e de classes. E, se o PIB aumentou 22 vezes, a dívida externa 
aumentou 62 vezes. Segundo Ivo Poletto,

a dívida externa brasileira ronda quase a metade da riqueza que o Brasil 

produz a cada ano: equivale a cinco anos das nossas exportações; ou 

a mais de dois anos de arrecadação dos impostos federais; ou a seis 

vezes as reservas em moedas estrangeiras em posse do Banco Central 

em abril de 2000. Durante o primeiro mandato do governo Fernando 

Henrique Cardoso, o Brasil desembolsou US$ 141 bilhões a título de 

juros e amortizações [...] Quanto mais pagamos, mais devemos [...].11

Quadro 3 – Evolução do PIB brasileiro e da dívida externa

1970 1990 2002 2004
PIB (US$ milhões) pela taxa 
média do câmbio* 45.017 469.318 451.005 605.000

Dívida externa bruta12 (US$ milhões) 5.295 96.546 332.000 *201.400

Fontes: Conjuntura Econômica – FGV. Prof. P.C. Ribeiro Silva, Vitória – ES; Ibmec.
 * Relatório do Banco Central para 2004, divulgado por JB on-line, Mariana Mazza, InvestNews.

Tirando o atraso I: teorias sobre o atraso e  
propostas de estratégias de intervenção

Segundo Darcy Ribeiro,13 há dois grupos de respostas para 
as causas do “atraso” de países como o Brasil: no primeiro grupo, 
estariam as teorias que falam em uma dualidade estrutural, em um 
hibridismo que faz coexistir o arcaico e o moderno, o primeiro domi-
nando e entravando o segundo. Assim, a busca de solução contra o 
arcaísmo estaria na adição de traços modernizadores ao arcaico, para 
a superação do atraso. No segundo grupo, estariam as teses advindas 
de um marxismo que Ribeiro considera “dogmático” e que define o 
subdesenvolvimento de muitos países como sendo o outro lado da 
moeda do desenvolvimento dos países ricos.
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O quadro a seguir procura sistematizar teorias sobre esta busca, 
contrastando-as com as críticas que encontraram:

Quadro 4 – Causas do atraso e estratégias  
para o desenvolvimento brasileiro

TESES SOBRE AS 
CAUSAS DO ATRASO

ESTRATÉGIAS –
O QUE FAZER CRÍTICAS 

1.Tese do dualismo estrutural 
(modelo arcaico-moderno): 
haveria “2 brasis”,14 um arcai-
co, que resistiria às inovações 
do setor moderno-urbano-
-industrial.

Efeito-demonstração; intro-
dução de aspirações sociais; 
romper resistências arcaicas; 
modernização pelo consumo 
e pela urbanização.

A urbanização do Terceiro 
Mundo é desigual – segundo 
Milton Santos, a urbanização 
se dá pelo inchaço –; o con-
sumo é desigual. Segundo 
José de Souza Martins, no 
Brasil, a modernização se dá 
no marco da tradição, sem 
antagonismos nem rupturas; 
o setor moderno mantém 
relações arcaicas internas 
e pactua com as oligarquias 
rurais.15

2.Teses do subdesenvolvi-
mento e da modernização 
– desenvolvimento como 
insuficiência alimentar, 

sub em prego, grande nata-
lidade, baixa escolaridade, 
falta de industrialização, 
setor terciário extenso.

Modernização: atuar sobre 
algumas variáveis – Rostow 

e o take-off: acelerar a 
modernização por variáveis 
escolhidas: escolarização, 

industrialização, obras 
(“desenvolvimentismo”).

Subdesenvolvimento é um 
conceito burguês que se 

baseia nos mecanismos de 
comércio internacional, sem 
analisar a estrutura social 

que os explica. “O capitalis-
mo recebe do subdesenvol-

vimento seu oxigênio, seu fô-
lego, sua própria respiração 

sanguínea” (Marx, apud  
H. Gonzalez).

3.Tese das trocas desiguais 
e do colonialismo interno; 

aplicação irracional do exce-
dente – Cepalinos – Celso 
Furtado e Raul Prebisch.

Industrializar periferias; 
redirecionar a aplica-

ção do excedente.

Exportação das indústrias 
sujas; industrialização 

convivendo com desigual-
dades. Inchaço urbano, 
desemprego disfarçado.
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TESES SOBRE AS 
CAUSAS DO ATRASO

ESTRATÉGIAS –
O QUE FAZER

CRÍTICAS 

4.Teoria da dependência (G. 
Frank, R. M.Marini) – “So-
ciologia do desenvolvimen-
to, subdesenvolvimento da 
sociologia (1967); baseado 
em Lenin (imperialismo, fase 
superior do capitalismo);
em Trotsky (o desenvolvimen-
to é histórico, mas desigual);
em R. Luxemburgo (relação 
entre o capital e o meio não
capitalista).

Autonomia, autodeterminação 
dos povos.
Revolução contra o impe-
r ia l ismo (Trotsky,Lenin,  
R. Luxemburgo).

Comparação estática de tipos 
polares; pressupõe repetição 
estática das histórias dos ou-
tros; visão pessimista acerca 
da perenidade da estagnação 
econômica.

5.Teoria da dependência as-
sociada – F. H. Cardoso e E. 
Faletto – tripé de desenvolvi-
mento dependente associado 
(empresas estatais + multina-
cionais + empresas locais) se 
associam em esquemas de 
benefícios.

Dilemas atuais. Dilemas atuais.

A tese ou Teoria do Dualismo Estrutural tem seu expoente em 
Jacques Lambert, autor de Os dois Brasis.16 Sua hipótese é a do cul-
turalismo, explicando os problemas brasileiros pela co-existência de 
um setor arcaico e de um setor moderno, o primeiro dominando e 
tolhendo o dinamismo do segundo. A tese culturalista baseia-se no 
continuum tradicional/moderno proposto pelo antropólogo Redfield 
ao estudar comunidades étnicas da península de Yucatan. No entanto, 
em registro mais crítico, mas igualmente dualista, nos anos 1980, o 
economista Edmar Bacha cunhou o termo “Belíndia” para designar 
um país de extremos, uma parte rica e próspera como a Bélgica, outra 
miserável como a Índia. (Uma comparação interessante, baseada em 
níveis de renda, mas que mostra desconhecimento em relação à India, 
ela própria um mosaico de contrastes.)

A Teoria do Subdesenvolvimento, sistematizada pelo geógrafo 
Yves Lacoste (Geografia do Subdesenvolvimento, Os países subdesenvol-
vidos), também enfatiza questões de ordem cultural, juntamente com 
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as políticas, apontando o leque de fatores/sintomas que mostramos 
acima. A teoria estimula uma visão linear, pela qual os países subde-
senvolvidos, ex-colônias, poderiam vir a se desenvolver, seguindo 
os passos daqueles países já desenvolvidos, retomando os aspectos 
estruturais das suas histórias econômicas. Mesclada com a Teoria 
da Modernização, serviu de modelo de pensamento e de estratégia 
política para países como o Brasil, como veremos adiante.

A Teoria da Modernização, elaborada por técnicos do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), propunha-se a desenvolver 
ou modernizar (os dois termos se equivaliam) as sociedades “tradi-
cionais” ou “atrasadas”, de forma a construir uma “sociedade inter-
nacional aberta”, sob a hegemonia norte-americana. Esta proposta 
tinha como objetivo manter tais sociedades sob a esfera de influência 
norte-americana, barrando eventuais avanços do bloco soviético: 
é sintomático que o livro clássico desta escola da modernização, a 
obra de W.W. Rostow, Etapas do desenvolvimento econômico, tivesse 
por subtítulo “um manifesto não-comunista”. Sintonizados com tais 
estratégias, Rostow, Eisenstadt, Millikan e Blackmer, Hoselitz, Levy, 
dentre outros,17 defenderam um processo de difusão da modernização, 
através do qual “sociedades atrasadas”, tomando os Estados Unidos 
como paradigma da boa sociedade desenvolvida, poderiam dar sua 
arrancada (take-off) e queimar etapas em direção à “maturidade” e 
à “era do consumo de massa” [sic], tida então (antes do advento da 
consciência ecológica e da crítica ao consumismo) como o ápice do 
desenvolvimento.

As sociedades arcaicas ou tradicionais eram caracterizadas 
como sendo aquelas de “produção limitada, economia agrícola”, 
detentoras de uma “ciência e tecnologia pré-newtonianas”, de baixa 
renda per capita, altas taxas de fecundidade e de mortalidade, um povo 
sem instrução, sem classes médias etc. Em contraposição, sociedades 
modernas eram aquelas que empregavam fontes de energia de alto 
potencial, tinham predomínio da produção industrial e permanente 
invenção e absorção de inovações tecnológicas; eram urbanas, com 
baixas taxas de fecundidade e de mortalidade e eram democráticas.

A estratégia oferecida aos governos das sociedades que pos-
tulavam a modernização era a introdução de algumas das caracte-
rísticas da sociedade moderna e elas funcionariam como vetores de 
transformação, alavancando outras mudanças. Desenvolvimento ou 
modernização significariam isto: a transposição e difusão dos traços 
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característicos da sociedade moderna, de modelo norte-americano, 
para os países em atraso. Mais que tudo, desenvolvimento era indus-
trialização e bons projetos de cooperação internacional, tal como 
a Aliança para o Progresso, concebida durante o governo Kennedy 
como programa de ajuda para a América Latina (e que o movimento 
estudantil da época alcunhava de “aliança pára o progresso”).

A Teoria das Trocas Desiguais nos veio com o pensamento da 
Cepal (Comissão Econômica para a América Latina)18 e seus expoentes, 
os economistas Raul Prebisch e Celso Furtado. Sua tese é a de que o 
sistema econômico global não é um mercado homogêneo e nivelado 
de produtores e consumidores, havendo, ao contrário, uma divisão 
desigual entre os países produtores de matérias-primas, que não ditam 
seus próprios preços, e os países industrializados, centrais. Crítico 
da visão ortodoxa inspirada no economista David Ricardo, segundo 
a qual a especialização internacional beneficiaria a todos, Prebisch 
argumentava que tal visão ortodoxa condenava a América Latina a 
uma posição secundária de exportadora de produtos primários. A 
solução, portanto, seria desenvolver programas de industrialização, 
com políticas protecionistas, em um esforço de substituição de impor-
tações e formação de oportunidades de emprego e de mercado interno. 
Porém, como Celso Furtado reconheceria, apesar de o Brasil ter-se 
industrializado, manteve, entretanto, suas desigualdades internas, 
baseado em um modelo de superexploração do trabalho e criando 
desequilíbrios e deterioração ambiental.

A Teoria da Dependência (à qual o próprio Celso Furtado iria 
aderir), desenvolvida por Ruy Mauro Marini e André Gunder Frank, 
aplica a dialética marxista à busca de compreensão das desigualdades 
econômicas mundiais. Assim como existem a burguesia e o prole-
tariado como forças contrastantes do modo de produção capitalista, 
também o sistema econômico internacional está dividido em países 
cêntricos – Estados Unidos e países da Europa Ocidental – e países 
periféricos – as ex-colônias. O imperialismo conceituado por Lenin 
teria substituído e mantido em outro plano as relações colonialis-
tas, com a simples alteração das metrópoles e seu domínio político 
pelos países que são o centro do capitalismo mundial e seu domínio 
econômico-financeiro, perpetuando relações de dependência.

Assim, em última análise, de acordo com os dependentistas, 
o que os países periféricos exportam para os países cêntricos são 
dólares, sendo eles a origem da riqueza do centro. Portanto, não se 
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pode falar de desenvolvimento como uma escala a se percorrer, uma 
vez que este seria o outro lado da moeda do subdesenvolvimento.

Segundo André Gunder Frank,19 a Sociologia do Desenvolvimen-
to, que havia se disseminado a partir de meados da década de 1950 
(com base na Teoria da Modernização), era

empiricamente inválida quando confrontada com os dados da realida-

de, teoricamente inadequada em termos de seus padrões científicos 

sociais clássicos, que desconsideram a história, e politicamente ine-

ficaz para a sua suposta intenção de desenvolver países tidos como 

subdesenvolvidos.

Concordando com a análise dos dependentistas, Eduardo Galea-
no assim concluiu seu livro As veias abertas da América Latina:

Nestas terras, o que assistimos não é a infância selvagem do capitalis-

mo, mas a sua cruenta decrepitude. O subdesenvolvimento não é uma 

etapa do desenvolvimento. É sua conseqüência. O subdesenvolvimento 

da América Latina provém do desenvolvimento alheio e continua a 

eliminá-lo (GALEANO, 1990 – 30ª ed., pp. 307).

No momento atual, neste raiar do século XXI, de economia 
dita globalizada, a Teoria da Dependência, segundo o sociólogo Emir 
Sader,20 torna-se um dos mecanismos centrais para compreender os 
processos de acumulação e as contradições contemporâneas do capi-
talismo, em um quadro no qual o capitalismo internacional se encontra 
numa fase de hegemonia do capital financeiro, e a dependência assume 
novas formas, com as transferências de recursos patrocinadas pelo 
capital especulativo, pelos processos de privatização dos patrimônios 
públicos nacionais e pela desregulação. Sader reputa a Teoria da De-
pendência como sendo uma das maiores construções intelectuais da 
segunda metade do século XX no plano das Ciências Sociais, em que 
antes primava a teoria do comércio internacional, que naturalizava as 
relações que o colonialismo havia imposto entre o centro e a periferia 
do capitalismo.21

No entanto, a Teoria da Dependência não explica o sucesso eco-
nômico de ex-colônias, tais como a Austrália, o Canadá e os próprios 
Estados Unidos, e parte do pressuposto de que internamente toda 
a população de um país dependente estaria igualmente vitimizada. 
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Para dar conta destas diferenças, Fernando Henrique Cardoso e Enzo 
Faletto, fazendo uma crítica “de dentro”, propuseram a “Teoria da 
Dependência Associada”.

Pela “Teoria da Dependência Associada”, Cardoso e Faletto22 
nos falam não apenas de uma industrialização latino-americana 
que não foi simples conseqüência da expansão industrial do centro 
(já que se iniciou durante o período de crise do sistema econômico 
mundial), mas que foi obra do Estado, com um esquema político de 
sustentação no qual se articulavam a economia do setor público, as 
empresas monopolistas internacionais e o setor capitalista moderno 
da economia nacional. (1977, p. 130). Embora os autores valorizem o 
conceito de dependência “como instrumento teórico para acentuar 
tanto os aspectos econômicos do subdesenvolvimento quanto os 
processos políticos de dominação de uns países por outros, de umas 
classes sobre as outras, num contexto de dependência nacional” (1977, 
p. 139), por outro lado criticam a teoria por pressupor uma “relação 
metafísica” de dependência entre uma nação e outra, um Estado e 
outro, e procuram mostrar que existe uma autonomia relativa entre 
o sistema econômico e o processo político. Se é óbvio que há uma 
dominação externa, é menos óbvio que essa dominação se apóia em 
um sistema de alianças que já não é apenas formado pelos interesses 
rurais e exportadores, mas envolve também o setor de produção vol-
tado para o mercado interno e o conjunto dos grupos sociais ligados 
à produção capitalista moderna: assalariados, técnicos, empresários, 
burocratas etc.

Para Darcy Ribeiro, essas explicações e propostas são insuficien-
tes. As explicações duais são inadequadas por terem como premissa 
um processo unilinear e irreversível de desenvolvimento, que seria 
comum a todos os países. A explicação marxista, embora considere 
o aspecto estrutural, não leva em conta o lado cultural e conjuntural.

Tirando o atraso II:  
os planos de desenvolvimento nacionais

Planos são instrumentos para reduzir incertezas, superar pro-
blemas, escolhendo objetivos e traçando rumos/metas para alcançá-
-los. Os planos orientam-se por determinadas diretrizes políticas, 
desmembram-se em programas de ação, e seus objetivos mais amplos 
são decompostos em metas quantificáveis e em um cronograma de 
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ação efetiva (onde queremos chegar, o que queremos ser, o que fazer 
para nos aproximarmos do que queremos, como fazê-lo).

Em países como o Brasil, as décadas de 1950 a 1970 se caracte-
rizaram pela busca do desenvolvimento, pelo diagnóstico das causas 
do atraso e pela elaboração e execução de estratégias de mudança 
induzida. O Brasil tem tido muitos planos de desenvolvimento, mas 
quase nenhum deles se enquadra naquilo que Cesar Benjamin definiu 
como sendo realmente um plano nacional, algo que tem a ver com o 
se pensar enquanto nação e que deve ultrapassar o mero escopo de 
um plano econômico:

o Brasil perdeu a capacidade de se pensar como nação [...]. Não se 

discute mais o Brasil, mas economia brasileira [...]. A rigor, sequer 

se discute economia brasileira, vista como um conjunto, mas o setor 

formal e oligopolizado desta economia [...]. Para ser mais preciso, 

discute-se mesmo, em cada momento, a conjuntura econômica desse 

setor, ou seja, a gerência cotidiana dos problemas que coloca. Essas 

sucessivas reduções do objeto de nossa atenção, tornadas normais e 

desapercebidas, não são inocentes, pois impõem um claro limite ideo-

lógico que se traveste de técnico. Encobrem um processo implícito de 

definição de quais são (e quais não são) os atores legítimos do debate 

nacional [...]. Se a discussão fica presa à gerência de conjunturas defi-

nidas pelo setor oligopolizado, estão excluídos, por exemplo, a popu-

lação que se amontoa nas periferias das cidades, os subempregados, 

os camponeses, os migrantes. Trabalhadores de grandes empresas 

(privadas e públicas) e com fortes sindicatos participam, mas como 

atores necessariamente subalternos, pois o espaço que lhes resta é o da 

defesa dos interesses corporativos. Os detentores da racionalidade são 

os homens de terno e gravata que, durante o expediente, com poucas 

exceções, cartelizam setores, remarcam preços de forma abusiva, con-

tatam doleiros, fraudam concorrências, negociam subsídios, despedem 

gente [....]. Discutem-se regras numa nação que perdeu a capacidade de 

definir objetivos [...]. Metas nacionais precisam preceder a discussão 

de política econômica, pois aquelas devem definir o contorno desta 

(BENJAMIN, 1991, p. 44-50).

Na era Vargas (1930–1945) e com o fim da República Velha, a 
tarefa escolhida foi a da criação de uma máquina de Estado funcional 
que substituísse o Estado cartorial (de inspiração patrimonialista e 
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prebendária, para lembrar os termos weberianos). Foram criadas 
novas instituições e novas legislações, tais como: IAA – Instituto do 
Açucar e do Álccol –, em 1933; o Código de Águas e o Código Florestal, 
em 1934; o CNP – Conselho Nacional de Petróleo –, em 1938; o Conselho 
Federal do Serviço Público, em 1936; e depois o Dasp – Departamento 
de Administração e Serviço Público, em 1939 (substituição do favor 
pelo mérito; centralização do orçamento). Também foram criados a 
Sumoc – Superintendência de Moeda e Crédito – o CNPq – Conselho 
Nacional de Pesquisas –; o DNOS – Departamento Nacional de Obras 
contra a Seca (contra a seca do Nordeste) –; e o BNDE – Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico. Ainda neste período, Vargas recebeu 
a missão Cooke (1942–1943), que viria a ser parcialmente retomada 
em seu segundo mandato (1950–1954) com a Comissão Mista Brasil e 
Estados Unidos, que englobaria 41 projetos específicos em dois campos 
prioritários: transportes e energia.

O que ficou na memória popular como irracionalidade desta 
época foi a compra e a queima pelo governo federal de 29 milhões de 
sacas de café (o país só havia conseguido exportar 14 milhões de sacas 
e a lógica da queima foi a de se evitar que os estoques pressionassem 
negativamente o mercado).

Em 1948, o governo Dutra esboçou o plano SALTE (saúde, alimen-
tação, transportes e energia) para ser implementado de 1950 a 1954, 
mas que foi suspenso no segundo governo Vargas, quando este criou 
a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e a Petrobrás, 
assim firmando indústrias de base para alavancar o crescimento 
econômico e as demais indústrias.

Plano de metas – Juscelino Kubitschek (1956–1961)

O primeiro plano de desenvolvimento mais consistente que o 
país conheceu foi o Plano de Metas do presidente Kubitschek, cujo 
lema era “fazer, avançar 50 anos em 5”. Para tanto, foi criado um Con-
selho de Desenvolvimento e elaborado um plano de 31 metas, baseado 
em estudos de uma comissão mista formada pela Cepal – Comissão 
Econômica para a América Latina, da ONU – e o BNDE – Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico (sintomaticamente ainda sem o 
“social” a ele acrescentado posteriormente).

As metas convergiam para cinco setores fundamentais: energia, 
transporte, alimentação, indústrias de base e educação tecnológica. 
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Para o setor energético – elétrico, nuclear, carvão, petróleo e seu re-
fino – iriam 43% dos investimentos; o setor de transportes (reequipa-
mento e construção de estradas de ferro, construção e pavimentação 
de rodovias, portos e barragens, marinha mercante e transportes 
aéreos) ficaria com 29% dos investimentos; em seguida, viria o setor de 
indústrias de base (aço, alumínio, metais não-ferrosos, cimento, álcalis, 
papel e celulose, borracha, exportação de ferro, indústria automotiva), 
que ficaria com 20%. A educação receberia 4,3% dos investimentos, 
mas para programas de alfabetização. O setor de alimentação (cons-
trução de armazéns e silos, frigoríficos, matadouros, mecanização da 
agricultura e produção de fertilizantes) ficaria com 3,2%.

Os meios para a realização destas metas eram empréstimos e 
financiamentos estrangeiros e abertura de mercado para empresas 
multinacionais: 400 empresas multinacionais se instalaram no país na 
época, em um quadro de conjuntura mundial marcado por superpro-
dução de petróleo, maquinaria industrial obsoleta a ser transferida, 
expansão econômica alemã e francesa.

Institucionalmente criou-se a Sudene – Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste –, em 1959, para alavancar o progresso 
da região mais pobre do país. A preocupação energética se explicitou 
na criação do Ministério de Minas e Energia e no Conselho Nacional 
de Energia Nuclear. O modus operandi encontrou sua melhor forma 
por meio de grupos executivos com atribuições específicas, como, por 
exemplo, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística – Geia – e o 
Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval – Geicon.

O Plano de Metas foi criado e implantado por uma elite dirigente 
convencida da necessidade de capital estrangeiro e que escolhia a 
industrialização como forma de superar o atraso de um modelo eco-
nômico agroexportador. Foi um período em que o PIB cresceu a taxas 
anuais de 7%. Segundo seus críticos, a política desenvolvimentista 
estava focada em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e negligen-
ciou o meio rural, provocando êxodo e aumentando os desequilíbrios 
regionais, tendo também deixado um processo inflacionário.23

Plano trienal de desenvolvimento econômico e social –  
Jânio Quadros (1961); João Goulart (1961–1964)

Em 1961, quando Jânio Quadros assumiu a presidência, o país 
tinha cerca de 72 milhões de habitantes. JQ escolheu como prioridades 
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de seu governo um programa antiinflacionário, com reforma cambial, 
desvalorização da moeda e redução de subsídios à importação do 
trigo e gasolina.

Após sua renúncia e a subida ao poder de seu vice, João Goulart, 
as diretrizes políticas tomaram a forma da busca de um capitalismo 
nacional, com a nacionalização de refinarias privadas, desapropria-
ções de terras para a reforma agrária, desapropriação das margens 
das rodovias, ferrovias e dos açudes públicos.

O economista Celso Furtado, ministro Extraordinário para o 
Planejamento do governo João Goulart, elaborou o Plano Trienal de 
Desenvolvimento Econômico e Social, cujas linhas eram: redução do 
custo social do desenvolvimento; redução de desigualdades regionais; 
renegociação da dívida externa; implantação das reformas de base: 
agrária, educacional, bancária. Havia o propósito de manutenção da 
taxa de crescimento da renda nacional em 7% e de renda per capita 
de 3,9% ao ano. Trabalhariam na implantação do Plano Trienal um 
Escritório de Coordenação do Planejamento Nacional e um Ministério 
Extraordinário para a Reforma Administrativa que faria gestões para 
um sistema nacional de planejamento.

Houve retaliações estrangeiras à nacionalização de empresas e 
à lei de remessa de lucros e conseqüente corte de crédito. A inflação 
estava em torno de 80% ao ano. A oposição por parte das classes 
médias urbanas aumentou. Em 1963, o plano foi abandonado, e, em 
1964, Jango foi deposto por um golpe de Estado militar.

Foi o primeiro plano a invocar a dimensão social e desta preo-
cupação ficou como exemplo a criação do 13o salário.

Plano de ação econômica do governo – PAEG  
(Castelo Branco, 1964–1967)

Com o início da ditadura militar, o economista Roberto Campos 
passou a ocupar o Ministério do Planejamento e a dar um aspecto 
monetarista e antiinflacionário às políticas de governo. O aspecto de 
reforma institucional do sistema econômico-financeiro foi priorizado: 
foram criados o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o 
Fundo de Garantia do Trabalhador – FGTS (uma poupança forçada 
que alimentaria o Sistema Financeiro de Habitação) e o Banco Nacio-
nal de Habitação; foi criado o mecanismo da correção monetária e o 
cruzeiro novo. Promoveu-se uma reforma tributária centralizadora, 



272

para aumento de arrecadação. A lei de remessa de lucros, que havia 
sido aprovada pelo Congresso Nacional em 1962 e que controlava a 
entrada, ação e saída do capital estrangeiro do país, foi revogada. No 
campo social, foi criado o INPS – Instituto Nacional de Previdência 
Social –, unificando os institutos de pensão profissionais existentes.

O apoio à indústria nacional foi proposto através da criação 
de cinco programas: Finame (Fundo de Financiamento para a Aqui-
sição de Máquinas e Equipamentos Industriais); Fundece (Fundo de 
Democratização do Capital das Empresas); Funtec (Fundo de Desen-
volvimento Técnico-Científico); Finep (Fundo de Financiamento para 
Estudos, Projetos e Programas) e Fipeme (Programa de Financiamento 
de Pequenas e Médias Empresas).

A política econômica objetivou a redução do déficit do balanço 
de pagamentos e uma luta antiinflacionária baseada na compressão da 
demanda (aumento de juros e diminuição dos salários, por reajustes 
salariais abaixo da inflação), o que configurou a perda efetiva do poder 
de compra do trabalhador.

O governo que se seguiu, do presidente Costa e Silva (1967–1969) 
deu continuidade a estas políticas econômicas. No campo social, 
pretendeu diminuir a incidência de analfabetismo com a criação do 
Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização –, bem como preten-
deu tolher a inflação por meio da criação do Conselho Interministerial 
de Preços, com punições previstas para os empresários.

Plano nacional de desenvolvimento (PND) –  
Emílio Garrastazu Médici (1969–1974)

Os anos do mandato do presidente Médici coincidiram com os 
anos que ficaram conhecidos como o “milagre brasileiro” (1968–1973), 
quando o PIB atingiu altas cifras (11%, em 1969, e 14%, em 1973). Foram 
também os anos de truculência e intolerância. Milagre e intolerância 
ficaram explicitados pelas campanhas governamentais da época e 
seus slogans: “Brasil: ame-o ou deixe-o” e “Ninguém segura este país”.

Os objetivos do I PND eram: colocar o Brasil, em uma geração, na 
categoria de nação desenvolvida; duplicar a renda per capita e expan-
dir o PIB (crescendo de 8 a 10% ao ano); expandir o emprego; reduzir 
a inflação; promover a estabilidade política e a segurança interna. 
Foi elaborado um PIN – Programa de Integração Nacional – voltado 
para a construção de estradas (Transamazônica; ponte Rio-Niterói) e 
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hidrelétricas, com o estímulo à exploração econômica da Amazônia e 
do Centro-oeste, por meio de programas regionais e setoriais, com in-
vestimentos na siderurgia, petroquímica, transporte, energia elétrica.

O crescimento do PIB permitiu efetivamente a expansão do 
emprego, principalmente para as classes médias urbanas e para os 
trabalhadores da construção civil, dado o crescimento do setor imo-
biliário. A expansão do emprego, no entanto, vinha acompanhada da 
continuidade de uma política de contenção salarial.

No campo social, houve a criação do mecanismo PIS/PASEP 
(Programa de Integração Social), que se constitui em um fundo 
formado por contribuições mensais feitas pelas empresas, calcula-
das sobre os seus faturamentos. Estes recursos são destinados ao 
desenvolvimento social e à melhoria da vida do trabalhador. São 
“poupanças” feitas para o trabalhador pelas empresas. São pagas 
em forma de rendimentos ou abonos salariais. Houve também um 
programa de desenvolvimento urbano voltado para uma política de 
transporte coletivo (metrôs). Mas foi um período de concentração da 
economia, da renda e da terra, de tal forma que o próprio presidente 
Médici reconheceu: “a economia vai bem, mas o povo vai mal.” As 11 
maiores empresas estrangeiras exportaram no período, tendo como 
lucro mais do dobro do que haviam investido durante todas as suas 
vidas no país (CPI das multinacionais, apud A. Brum, 2002:344).

II PND (Ernesto Geisel 1974–1979) – Brasil grande potência

Com a crise internacional do petróleo (criação da Opep – Organi-
zação dos Países Produtores de Petróleo, que pretendiam usá-lo como 
arma política) e o fim dos investimentos dos “petrodólares”, o governo 
federal (ministro Mário Henrique Simonsen na Fazenda e ministro João 
Paulo dos Reis Velloso, no Planejamento) tentou reduzir a presença de 
capitais estrangeiros em setores considerados infra-estruturais, neles 
priorizando seus investimentos, como o setor energético (construção 
das UHE – Usinas Hidroelétricas – de Itaipu, Sobradinho e Tucuruí; o 
Programa Nacional do Álcool e o Programa Nuclear; o acordo Brasil/
Alemanha para a construção das usinas nucleares em Angra dos Reis); 
a extração mineral e o estímulo às indústrias de base. As áreas de 
informática e petroquímica nasciam por um esforço estatal. Era um 
programa econômico nacionalista, que buscava o fortalecimento da 
economia nacional, com o Estado desempenhando o papel de inves-
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tidor direto das grandes obras. O PIB manteve-se em crescimento, 
embora em menores taxas (9,8%, em 1975, e 6,4%, em 1979, ao fim do 
governo). A dívida externa, no entanto, cresceu, tendo se tornado a 
maior do mundo na época. (A dívida externa bruta passou de 12, 572 
milhões de dólares, ao final de 1973, para 49, 904 milhões, em 1979).24

O governo do general Figueiredo (1979–1984), o último dos 
militares no poder, foi marcado pela estagflação. No campo político, 
ficou o destaque para a Lei da Anistia.

Com a ascensão do neoliberalismo em escala mundial, os progra-
mas nacionais e de desenvolvimento perderam sua força. A partir daí, 
o que tivemos como planos foram na verdade tentativas de contenção 
da inflação via contenção das demandas.

O plano cruzado de José Sarney (1985–1990)

Este período começou com uma inflação de 200% ao ano, dando 
ensejo a um plano de estabilização econômica, realizado pelo ministro 
Dilson Funaro, o chamado Plano Cruzado, que substituiu a moeda e 
buscou congelar os preços. Durante dez meses, o país suspendeu o 
pagamento da sua dívida externa, mas terminou pagando, em novem-
bro de 1985, 500 milhões de dólares ao FMI. Para tentar compensar 
as perdas salariais, foi instituído um gatilho salarial que aumentaria 
automaticamente os salários sempre que a inflação ultrapassasse os 
20%. O ano terminou com uma inflação anual de 365%. Houve, então, a 
tentativa de uma reformulação econômica, que levou o nome de Plano 
Cruzado II, com o novo ministro Bresser Pereira. Em 1989, a inflação 
chegou a 1.764% ao ano. Veio então o Plano Verão, do novo ministro 
Mailson da Nóbrega, que criou uma outra moeda, o cruzado novo, e 
tentou novo congelamento de preços.25

O plano Collor (1990–1992)

O primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após as 
décadas de ditadura militar (1964–1985) foi portador das esperanças 
da maioria do eleitorado. Acenando com mudanças drásticas e efica-
zes – “um único tiro para matar o tigre da inflação” –, sua ministra 
Zélia Cardoso de Mello criou o Plano Collor I, que substituía o cruzado 
pelo cruzeiro, confiscava a poupança, congelava e controlava preços. 
Houve a abertura do país ao capital estrangeiro, por meio da diminui-
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ção de tarifas de importação. Buscou-se um controle e identificação 
da riqueza circulante mediante a obrigatoriedade do uso de cheques 
nominais. De novo surgia na retórica governametal a pretensão de 
tornar o país, no intervalo de um mandato, uma nação desenvolvida. 
No ano seguinte, em 1991, tentou-se o Plano Collor II, que congelava 
preços e salários e prefixava juros para investimentos. O presidente 
Collor foi destituído por impeachment, em 1992.

O plano real, de Itamar Franco (1992–1994) e  
Fernando Henrique Cardoso (1994–2002)

O Plano Real constituiu-se em mais um plano de estabilização 
monetária, lançado em meados de 1993 e que foi bem-sucedido em 
diminuir a inflação anual para algo em torno de 20%, em 1993. Manteve 
o “arrocho salarial”.

Com Fernando Henrique Cardoso – FHC – houve a quebra do 
monopólio do petróleo e das telecomunicações. Em 2000, o governo 
lançou o PPA – Programa Plurianual de Investimentos –, ou “Avança, 
Brasil”, e tentou dar atenção às necessidades sociais desatendidas 
havia décadas, com, por exemplo, o Peti – Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil. No entanto, as cifras enviadas para o Proer – 
Programa de Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional –, que 
passaram a ser vistas como um comprometimento com o setor ban-
cário, minimizaram a importância de seus esforços no campo social.

Os grandes projetos federais

Desde o início dos anos 1980, os sucessivos governos federais 
esforçam-se por implantar grandes projetos de desenvolvimento, 
totalizando 33 grandes programas que, segundo levantamento de 
1983,26 estavam estimados em sete bilhões de dólares, com a maioria 
dos investimentos sob a responsabilidade do Estado brasileiro:

•	projetos	energéticos	 (construção	de	hidrelétricas	 e	 ter-
moelétricas, programa nuclear, Pró-Álcool, prospecção 
de novas bacias petrolíferas);

•	projetos	de	mineração	(grande	Carajás:	cobre,	alumínio,	
ferro, aço, manganês, níquel, estanho, silício, gusa, coque);
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•	projetos	de	expansão	agrícola	(Programa	de	Desenvolvi-
mento da Região dos Cerrados, Prodeagro, Provárzeas, 
Polonoroeste, Planafloro);

•	projetos	de	expansão	siderúrgica	(Companhia	Siderúrgica	
de Tubarão, Açominas);

•	projetos	de	transportes	(Ferrovia	do	Aço,	Ferrovia	da	Soja,	
Programa dos Portos Nacionais, Programa da Construção 
Naval, gasodutos Brasil-Bolívia; hidrovia Paraguai-Paraná, 
metrôs);

•	projetos	de	telecomunicações;
•	projetos	de	 expansão	 industrial	 (Petroquímica	 Sul,	 ci-

mento);
•	projetos	de	moradia	e	de	saneamento	(Promorar,	Planasa).

Alguns deles estão em execução, outros não ou de forma muito 
insuficiente (como os de moradia e de saneamento). Segundo críticas 
das ONGs de desenvolvimento popular, a maior parte desses projetos 
pecam por ser enclaves que beneficiam corporações transnacionais, 
exportando seus resultados e, portanto, aumentando desequilíbrios 
regionais e a dívida externa. Omissos no monitoramento da implanta-
ção, tais projetos provocam, ainda segundo as ONGs, desintegração 
social, expulsando populações de seus habitats e degradação ambien-
tal (desmatamentos, aterros, emissões poluentes, despejo de metais 
pesados nos rios). Assim, os benefícios trazidos por estes grandes 
projetos são desigualmente distribuídos, com o ônus se concentrando 
sobre as populações locais. Os planos de energia elétrica da Eletrobrás, 
por exemplo (Plano 2010 – 1987/2010; 1994/2015), não incorporavam 
ao estudo de custos os impactos ambientais e o reassentamento das 
famílias atingidas. As desigualdades de renda não abrandaram no 
país, pelo contrário, recrudesceram:

Quadro 5 – Grupos de renda no Brasil – evolução

1981 1999
10% mais pobres 0,9 1,2
20% mais pobres 2,9 1,2
10% mais ricos 44,9 46,8
1% mais ricos 12,1 13,0
Fonte: IBGE-PNAD.27
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Fazendo um balanço geral de todos estes planos experimen-
tados, vemos que levar o país para o patamar dos países ditos do 
“Primeiro Mundo” no espaço de tempo de um mandato ou mesmo de 
uma geração, como tem sido intentado, é uma virtual impossibilidade, 
ainda mais com investimentos em bem-estar social (educação, saúde 
etc.) bem aquém das necessidades de seu povo.

Somos modernos? Queremos ser modernos?  
É bom ser moderno?

Vimos até aqui que o conceito de “modernização” significa duas 
noções complementares:

a) o processo endógeno de industrialização, urbanização 
e transformações políticas que a Europa gerou a partir 
do século XVI, juntamente com a formação de regimes 
políticos pautados pelas idéias modernas de democracia, 
de liberdade, de igualdade de direitos, de cidadania, que 
configuram a Modernidade;

b) o processo de introdução de variáveis modernas, em 
meados do século XX, por influência norte-americana, 
nas ex-colônias africanas e na América Latina.

Se nos lembrarmos da sociedade como uma unidade dialética 
marxista (ver capítulo sobre Marx), formada pela soma de forças 
produtivas (população, seu saber, suas técnicas, seus recursos) e das 
relações de produção (as regras jurídicas e as idéias e crenças sobre 
o convívio coletivo), nos lembraremos de que a Modernidade não é 
apenas o aparato tecnológico e uma população nutrida, abrigada, 
educada, mas também regras de convívio baseadas nos princípios da 
liberdade individual e da igualdade de direitos, com amplas formas de 
expressão cultural, garantidas por instituições racionais-legais (ver 
capítulo sobre Weber).

Se o processo de modernização é criar ou trazer a  Modernidade, 
o que é Modernidade? Somos modernos? Queremos sê-lo? Te- 
mos aparato tecnológico, população com bem-estar e capacitada? 
Temos instituições jurídico-legais modernas?

Segundo Cristóvam Buarque28 não somos modernos, somos 
“desmodernos”, havendo um descompasso entre a modernidade técnica 
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e a modernidade ética. Apressamo-nos em buscar o que ele considera 
uma “modernidade arcaica”, uma modernidade técnica construída a 
partir da desigualdade, do endividamento, do privilégio das elites, da 
exclusão social, do extermínio dos índios, uma Modernidade construí-
da pela engenharia dos ministros e tecnocratas e pelo empresariado 
selvagem, que domina a natureza, faz as UHE de Itaipu e Sobradinho, 
mas não é capaz de dar comida e escola às suas crianças.

Moderno vem do latim “hodiernus”, que significa “dos nossos 
dias, atual”. É um conceito de tempo, que Cristóvam Buarque define 
como sendo estar próximo do futuro desejado, criar o seu próprio 
futuro, em lugar de tentar chegar a um destino pré-desenhado pelos 
outros. Houve dez erros na Modernidade brasileira, ou, segundo ele, 
responsáveis por nossa “desmodernidade”:

a) industrialização sem reforma agrária, com a permanência 
dos latifúndios;

b) industrialização com técnicas desadaptadas à nossa 
realidade, às características culturais;

c) ditadura;
d) concentração de renda;
e) endividamento;
f) ênfase nas exportações em lugar da construção de um 

mercado interno;
g) prioridade à infra-estrutura econômica, com abandono 

da infra-estrutura social;
h) cartorização, corporativização e concentração econômi-

cas;
i) implantação de um sistema de produção do saber e da 

comunicação social voltados aos interesses individuais, 
à dinâmica do mercado e à alienação cultural;

j) democratizar politicamente sem mudança nas prioridades 
socioeconômicas, sem reformas.

Nem sempre o passar do tempo significa chegar a patamares 
melhores. A história antiga, como vimos, nos traz a lembrança de He-
síodo (VIII a.C.) que, em sua obra Os trabalhos e os dias, nos falou de 
idades/raças que percorriam um caminho involutivo do melhor para 
o pior dos mundos – do ouro para a prata, bronze e, finalmente,  
para a idade do ferro, dos trabalhos. O que temos tido até aqui no 
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Brasil, segundo Celso Furtado, é a perseguição a um mito, uma vez 
que o crescimento econômico não significa bem-estar para todos, 
pois foi realizado baseado na intensificação da taxa de exploração, e 
porque, além da imposição externa a padrões de consumo, este padrão 
imitativo passou a se enraizar no sistema produtivo, intensificando o 
caráter de uma economia dependente.

Não estamos sozinhos, entretanto, nesta involução. A julgar 
pelos críticos do Neoliberalismo e da Pós-Modernidade, o mundo 
inteiro, inclusive o mítico “Primeiro Mundo”, assiste e vivencia aquilo 
que V. Forrester29 chamou de “horror econômico” (supressão dos 
empregos, fratura social, indiferença feroz, economia intangível, sem 
sincronia com o homem comum, e que sinaliza a chegada de uma 
nova forma de civilização na qual apenas uma pequena porcentagem 
da população terrestre encontraria funções); algo que o filósofo S. P. 
Rouanet denominou o Mal-Estar na Modernidade (o distanciamento e 
a perda dos ideais iluministas que nortearam a Modernidade) e que o 
historiador inglês Eric Hobsbawm aponta como uma descida acelerada 
rumo à escuridão, em um processo que denominou de “barbariza-
ção”, que vem a ser o desmantelamento incessante das defesas que a 
civilização do Iluminismo ergueu contra a barbárie (universalidade, 
individualidade, autonomia intelectual, política e econômica). Este 
processo de barbarização está mundialmente generalizado, com o 
avanço tecnológico da Modernidade Técnica associado à perda da 
Ética, à intolerância, ao racismo, à xenofobia e à involução dos direi-
tos de cidadania.30 Discutimos lucro, crescimento, desemprego, mas 
não mais discutimos sobre o que seria uma sociedade boa, como se 
estivéssemos resignados ao realismo das tendências atuais. Mas ten-
dência não é destino e há quem tente subvertê-las (ver capítulos sobre 
as Utopias, sobre a Modernidade e a Pós-Modernidade e o capítulo 
final sobre a Sociedade Generosa).
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a qualidadE dE vida E sEus indicadorEs

Aprofundemos uma reflexão sobre as premissas definidoras e 
norteadoras da busca do desenvolvimento e do bem-estar, do ponto de 
vista ético, ambiental, de plenitude humana, a fim de sugerir elementos 
para a elaboração de um novo conjunto de indicadores que mensurem, 
a um só tempo e de forma integradora, o bem-estar individual, o equi-
líbrio ambiental e o desenvolvimento econômico. O conceito de quali-
dade de vida seria o fundamento deste conjunto de indicadores, aqui 
entendido enquanto um direito de cidadania.1 A noção de qualidade 
de vida deve servir de base para o desenho não da utopia e da perfei-
ção impossíveis, mas para um compromisso ético de uma sociedade 
garantidora da vida, na qual as potencialidades humanas não sejam 
brutalizadas nem a natureza destruída. Não é demais lembrar que os 
conceitos e paradigmas nas Ciências Sociais não apenas sintetizam 
análises, interpretam realidades e balizam pesquisas e estudos, mas 
constituem também um mote para a ação coletiva em uma ciência 
não-positivista (ver capítulo sobre o Positivismo).

Neste capítulo, divulgo três linhas de uma reflexão sobre quali-
dade de vida e sobre indicadores de sustentabilidade: a) a primeira se 
iniciou em 1985, em Helsinki, com o World Institute for Development 
Economics Research (WIDER), das Nações Unidas, e que em 1988 pro-
moveu uma conferência, organizada pela filósofa Martha Nussbaum 
e pelo economista indiano Amartya Sen,2 sobre Qualidade de Vida, o 
que resultou em um livro de referência obrigatória.3 A esta discussão 
sobre qualidade de vida aproximamos duas outras sobre indicadores 
de sustentabilidade; b) um seminário organizado em 1994, em Londres, 
pela New Economics Foundation, intitulado “Accounting for Change” 
(Contabilidade/responsabilidade para Mudar);4 c) outra, apresentada 
pelo World Resources Institute, em 1995, propõe uma metodologia 
nacional de indicadores ambientais, com vistas a tomadas de decisões 
em escala internacional.5 Após resumir os pontos mais relevantes 
destes debates, apresentaremos alguns indicadores brasileiros e, 
por último, abordaremos as possibilidades do conceito de qualidade 
de vida como um instrumental sociológico, um novo campo não só  
de estudos mas de intervenção, que estaria definido pelo estudo, 
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substantivo, descritivo e normativo das condições de vida social, 
econômica e ambiental (algo que extrapola a racionalidade incompleta 
da noção econômica de desenvolvimento).

O que é qualidade de vida? Rejeitando a  
subjetividade, relatividade e obviedade da questão

O que é exatamente qualidade de vida e qual seria o grau de 
prioridade desta discussão em um país onde milhões de pessoas não 
têm suas necessidades básicas atendidas? À primeira vista, parece 
uma discussão secundária, a ser feita apenas depois de cumpridas 
certas etapas. Mais ou menos como, por exemplo, discutir a qualidade 
do feijão apenas depois de garantir que haja feijão, ainda que duro ou 
queimado. Uma outra possível reticência com o tema estaria vinculada 
aos seus aspectos subjetivos e suas variações culturais. Mas seria a 
qualidade de vida algo mesmo por demais subjetivo para que pudes-
se se constituir em objeto de estudo? Seria uma questão puramente 
adjetiva, de grau, um valor meramente subjetivo, fora, portanto, do 
campo científico? Seria um luxo (como o faz supor a publicidade em 
geral, sempre a vincular qualidade de vida a requinte e sofisticação, 
ao “detalhe que faz a diferença”), e, portanto, algo supérfluo diante 
de questões mais substantivas, como garantir um “patamar mínimo  
de dignidade e de condição humana”? Mas, qual é este patamar e 
como defini-lo? Como determinar as “necessidades básicas”? E quem 
as determina? Pressupor que o debate sobre qualidade de vida exce-
de ao debate prioritário sobre o fim da miséria não seria mais uma 
discriminação que perpetuaria a desigualdade e injustiça sociais?

As carências habitacionais e alimentares da população des-
valida tendem a ser pontual e parcialmente assistidas por meio de 
programas mais ou menos modestos e paliativos, a beneficiar, apenas, 
pequena parcela de amplíssimo contingente populacional que perma-
nece desatendido. São intervenções tidas como realistas e viáveis, que 
projetam casas populares de 16m2 para grupos familiares de cerca 
de dez pessoas; que visam à produção e à distribuição de leite de 
soja de “vacas mecânicas” que um presidente brasileiro considerou 
“intragável”; que produzem sopas industriais para crianças pobres 
subnutridas, feitas com as “xepas” (sobras) do mercado hortigran-
jeiro. São ainda decisões governamentais que autorizam a instalação 
de complexos industriais altamente poluentes em nome da abertura  
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de um mercado de trabalho que transforma pescadores em desempre-
gados. A crítica a estas iniciativas pode ser vista como preciosismo 
romântico: como questionar a construção dessas “casas”, quando a 
alternativa é o barraco de papelão sob os viadutos, ou simplesmente 
as ruas? Não será superficialismo discutir o leite da vaca mecânica e 
a xepa para as crianças pobres, quando a alternativa parece ser a de 
deixá-las à míngua? Não será romantismo defender florestas e águas 
puras, quando a alternativa é a de ter uma população desempregada e 
miserável? Críticas assim são, todavia, importantes, pois abrem espaço 
para perguntas cabais: por que, exatamente, os governos não podem 
trabalhar com a real possibilidade de prover todas as crianças de lei-
te natural, carnes e frutas frescas, prover os sem-teto de habitações 
onde realmente todos caibam, e a população, a um só tempo, possa 
ter emprego racional e ambiente ameno e equilibrado?

Mencionamos até aqui a primeira relutância em discutir e exa-
minar o que é qualidade de vida, e que se baseia em entender que 
qualidade de vida é algo adjetivo e relativo. Há outras críticas ao tema: 
a questão do entendimento sobre o que é qualidade de vida também 
pode ser vista como desnecessária, não por ser desimportante ou 
pouco palpável, mas pela sua obviedade. Algo que ninguém saberia 
definir, mas que, parodiando a referência da poeta Cecília Meirelles 
à liberdade, todos entendem o que é. Talvez por isto a ênfase dos 
estudos sobre qualidade de vida enfoque predominantemente a sua 
mensuração, ficando embutidos na escolha sobre o que mensurar os 
pressupostos do que se entende venha a compor a qualidade de vida.

A avaliação/mensuração sobre a qualidade de vida de uma 
população vem sendo proposta de duas formas:

a) Em primeiro lugar, examinando-se os recursos dis-
poníveis, a capacidade efetiva de um grupo social para 
satisfazer suas necessidades. Por exemplo, podemos 
analisar as condições de saúde pela quantidade de leitos 
hospitalares e número de médicos disponíveis, ou o grau 
de instrução pelo número de escolas, jornais publicados, 
níveis de escolaridade atingidos etc.; podemos avaliar 
as condições ambientais pela potabilidade da água, coli-
formes e partículas de substâncias nocivas em suspensão, 
pela emissão aérea de poluentes, pela quantidade de do-
micílios conectados às redes de abastecimento de água 
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e de esgotamento sanitário, pela dimensão per capita de 
áreas verdes e espaços abertos urbanos disponíveis para 
amenizar a paisagem cinza do concreto e asfalto urbanos.

b) Uma segunda forma de estimar a qualidade de vida é 
avaliar as necessidades, por meio dos graus de satisfa-
ção e dos patamares desejados. Podemos, assim, tentar 
mensurar a qualidade de vida pela distância entre o que 
se deseja e o que se alcança, ou seja, pelos estágios de 
consciência a respeito dos graus de prazer ou felicidade 
experimentados (SCANLON apud NUSSBAUM; SEN, 1995, 
p. 185); ou a partir de um julgamento que se propõe 
substantivo, feito pelo próprio pesquisador, sobre o que 
tornaria a vida melhor. Em todos eles, devemos levar em 
conta que a definição do que é qualidade de vida variará 
em razão das diferenças individuais, sociais e culturais 
e pela acessibilidade às inovações tecnológicas. Dado o 
efeito-demonstração, a diferença entre o que temos e o 
que queremos tende a existir sempre. A história registra 
exemplos de governos e nações que buscaram escapar 
deste efeito fechando fronteiras, impondo e contendo 
padrões culturais, em fórmulas ditatoriais que se reve-
laram causadoras de infelicidades pela desconsideração 
dos direitos individuais e pela imposição de limites e de 
padrões às individualidades. Quererá isto significar que 
o tema é impossível?

No plano individual, a avaliação da qualidade de vida pela distân-
cia relativa entre o que se deseja e o que se alcança pode confundi-la, 
por um lado, com resignação (no caso da pouca distância entre o que 
se tem e o que se quer). Não vamos entrar aqui na discussão se os 
anelos do tipo do personagem de Orestes Barbosa na canção “Chão de 
Estrelas” (querer da vida apenas a cabrocha, o luar e um violão, em um 
barraco coberto por zinco furado onde se repartem trapos coloridos) 
são marcas de uma sabedoria zen e despojada ou se seria um hino 
de resignação à pobreza. No extremo oposto, a percepção queixosa 
sobre a baixa qualidade da própria vida poderia estar relacionada 
a um consumismo desenfreado (tal foi a hipótese de Marcuse6 nos 
anos 1960, no contexto europeu, para quem o consumismo explicaria 
por que nos sujeitamos a permanecer na infelicidade da exploração, 
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submetendo-nos a esforços de trabalho dispensáveis em um mundo 
que já teria condições tecnológicas para nos fazer viver com mais 
constância as alegrias do não-trabalho em uma praia limpa, nos dias 
ensolarados de verão). Ou seja, escravos do consumo, estaríamos 
condenados a querer mais, a amealhar mais e, portanto, a não go-
zar a vida pela vida. Este enfoque tende a enxergar na publicidade 
aspectos simplesmente manipulatórios, levando-nos a querer o que 
normalmente não quereríamos.

Marcuse e os ambientalistas que influenciou mostraram proximi-
dade com o pensamento clássico de Durkheim no que tange à diferença 
entre o prazer e a felicidade e com a sua apologia à moderação. Dizia 
Durkheim (1977a, p. 19–22) ser a felicidade um estado geral e constante, 
enquanto o prazer é uma espécie de crise, que dura um momento e 
morre. O que definiria a felicidade seriam as disposições permanen-
tes, a saúde psíquica e moral no seu conjunto. Sendo a felicidade uma 
constante, ela não aumentaria com o progresso, pois, para Durkheim, 
haveria uma intensidade normal de todas as nossas necessidades 
intelectuais, morais, físicas, que não poderia ser ultrapassada: tudo o 
que fosse além desta medida ou nos deixaria indiferentes ou nos faria 
sofrer. A felicidade estaria estreitamente vinculada à moderação, a um 
desenvolvimento comedido, sem acumular indefinidamente estímulos. 
O autor criticava o utilitarismo, que supunha que a felicidade crescesse 
com o progresso, e o psicologismo, que imputava à busca da felicidade 
as causas da realização do progresso humano.

É difícil, se desejável fosse, arbitrar o que seria “normal” desejar. 
O que temos são exemplos, trazidos pelas sociais-democracias, de 
definição de patamares mínimos de bem-estar a serem coletivamente 
assegurados, não de patamares máximos. Foram as sociais-democra-
cias, incorporando às suas políticas as reivindicações do movimento 
trabalhista, em um contexto de pluralidade, que institucionalizaram 
a busca do bem-estar como agenda prioritária governamental. Segun-
do Furtado, o Estado de bem-estar social (welfare state) foi “a maior 
experiência de solidariedade que já se inventou, a grande vitória e a 
nobreza da democracia moderna. A sociedade assume o destino das 
pessoas, ninguém é abandonado”7 (ver capítulo sobre a Sociedade 
Generosa e o Estado do Bem-Estar).

O Sistema de Bem-Estar da Escandinávia definiu princípios 
subjacentes para seus indicadores sociais, baseados em três verbos 
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considerados básicos à vida humana – ter, amar, ser (ALLARDT apud 
NUSSBAUM; SEN, 1995, p. 88):

Ter refere-se às condições materiais necessárias a uma sobrevivência 

livre da miséria: recursos econômicos (medidos por renda e riqueza); 

condições de habitação (medidas pelo espaço disponível e conforto 

doméstico); emprego (medido pela ausência de desemprego); condi-

ções físicas de trabalho (avaliadas pelos ruídos e temperaturas nos 

postos de trabalho, rotina física, e estresse); saúde (sintomas de dores 

e doenças, acessibilidade de atendimento médico); educação (medida 

por anos de escolaridade).

Amar diz respeito à necessidade de se relacionar com outras pessoas e 

formar identidades sociais: união e contatos com a comunidade local; 

ligação com a família nuclear e parentes; padrões ativos de amizade; 

união e contatos com companheiros em associações e organizações; 

relações com companheiros de trabalho.

Ser refere-se à necessidade de integração com a sociedade e de harmo-

nização com a natureza, a serem mensuradas com base nos seguintes 

princípios: em que medida uma pessoa participa nas decisões e ativi-

dades coletivas que influenciam sua vida; atividades políticas; oportu-

nidades de tempo de lazer; oportunidades para uma vida profissional 

significativa; oportunidade de estar em contato com a natureza, em 

atividades lúdicas ou contemplativas.

No conjunto das condições materiais, Allardt propôs a introdu-
ção dos aspectos ambientais vinculados a ter, que seriam mensurados 
pelos seguintes indicadores: grau de partículas de enxofre no ar; 
acidificação (PH) do solo, das águas correntes e dos lençóis freáticos; 
concentração de ácido nítrico no ar, no mar e nas águas; excesso de 
algas nos mares e lagos; depósito de metais pesados no solo e nas 
águas; concentração de mercúrio em peixes etc.

Os indicadores mencionados poderiam ser medidos também 
por meio de aspectos subjetivos (NUSSBAUM; SEN,1995, p. 93):
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Indicadores objetivos Indicadores subjetivos
Ter – condições materiais Medidas objetivas do nível 

das condições ambientais 
e de vida. 

Sentimentos subjetivos de 
satisfação/insatisfação com 
tais condições.

Amar – necess idades 
 sociais

Medidas objetivas de rela-
ções interpessoais.

Felicidade-infelicidade – sen-
timentos subjetivos sobre as 
relações sociais.

Ser – necessidades de 
crescimento pessoal

Medidas ob je t i vas da 
re l aç ão  das  pes soas 
com a sociedade e com  
a natureza.

Sentimentos subjetivos de alie-
nação/crescimento pessoal.

Erikson (apud NUSSBAUM; SEN, 1995, p. 67) estudou três sur-
veys feitos na Suécia, respectivamente em 1968, em 1974 e em 1981, 
sobre recursos efetivos de qualidade de vida. Para o primeiro estudo, 
6.000 pessoas entre 15 e 75 anos foram entrevistadas. Em 1974 e em 
1981, os sobreviventes de menos de 76 anos deste grupo, mais uma 
população jovem e imigrada também o foram. Buscava-se saber quais 
as mudanças ocorridas, as diferenças em nível de vida entre os dis-
tintos grupos (homens e mulheres, classes sociais, idade, regiões) 
com o passar dos anos. O survey enfocava nove pontos, mensurados 
de maneira específica:

1 – Saúde e acesso a cuidados médicos Capacidade de andar 100 metros, sintomas 
de doenças, acessibilidade a médicos e en-
fermeiras.

2 – Emprego e condições de trabalho Experiências de desemprego, demandas físicas 
despendidas, possibilidade de deixar o posto de 
trabalho durante a jornada.

3 – Recursos econômicos Renda e riqueza, propriedade, capacidade de 
cobrir despesas inesperadas de até mil dólares 
em uma semana.

4 – Educação Anos de escolaridade, nível mais alto de esco-
laridade alcançado.

5 – Integração familiar e social Estado civil, contatos com amigos e parentes.
6 – Habitação Número de pessoas por cômodo, amenidades 

(conforto doméstico).
7 – Segurança de vida e de propriedade Exposição à violência e a roubo.
8 – Recreação e cultura Tempo de lazer, viagens de férias.
9 – Recursos políticos Voto em eleições, filiação a sindicatos e partidos 

políticos, capacidade de apresentar demandas 
e reclamações.
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O objetivo era examinar os graus de desigualdade social exis-
tentes entre diferentes segmentos, a fim de criar políticas promotoras 
de bem-estar para aqueles identificados como mais vulneráveis.

Amartya Sen8 define qualidade de vida a partir de dois concei-
tos: capacitação (capability), que representa as possíveis combinações 
de coisas que uma pessoa está apta a fazer ou ser, e funcionalidades 
(functionings),9 que representa partes do estado de uma pessoa – as 
várias coisas que ela faz ou é. Assim, a capacitação reflete, em cada 
pessoa, as combinações alternativas de funcionalidades que esta 
pessoa pode conseguir. Desta forma, a qualidade de vida pode ser 
avaliada em termos da capacitação para alcançar funcionalidades, 
tais como as funcionalidades elementares (nutrir-se adequadamente, 
ter saúde, abrigo etc.) e as que envolvem auto-respeito e integração 
social (tomar parte da vida da comunidade). A capacitação de uma 
pessoa dependerá de um conjunto de fatores, incluindo-se aí carac-
terísticas de personalidade, mas, principalmente, de arranjos sociais; 
a intenção de Sen, com o uso do termo capacitação, é a de enfatizar 
a análise política e social das privações. Por exemplo, se uma pessoa 
pode viver livre da ameaça da malária, isso significa que ela tem 
esta capacitação para alcançar tal vida, graças à ação de outros, tais 
como a dos pesquisadores de medicamentos, dos epidemiologistas, 
da saúde pública etc. Dito de outra forma, para Sen, a capacitação não 
se mede pelas realizações efetivas de uma pessoa, mas pelo conjunto 
de oportunidades reais que ela tem em seu favor. A qualidade de vida 
não deve, portanto, ser entendida como um mero conjunto de bens, 
confortos e serviços, mas, através destes, das oportunidades efetivas 
das quais as pessoas dispõem para ser. Oportunidades estas dadas 
pelas realizações coletivas, passadas e presentes.

Observe-se que, nas considerações dos autores citados – Allardt, 
Erikson, Sen – e nas premissas dos indicadores sociais escandinavos, 
o bem-estar tem como ingredientes básicos:

a) a questão política da possibilidade de influenciar nas de-
cisões que dizem respeito à coletividade e de participar 
na vida comunitária;

b) ser beneficiado com as ações passadas e presentes da 
coletividade.
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Mensuração e interpretação de  
indicadores de qualidade de vida

Em frase freqüentemente citada, imputada a Galileu, só seria 
objeto de ciência o que pudesse ser medido. Para a filósofa Martha 
Nussbaum, ao contrário, mensurar, no caso das Ciências Sociais, seria 
pseudociência. Diz-nos ela que as Ciências Sociais têm duas alternati-
vas igualmente impalatáveis, intragáveis: a) a que vê a Ciência Social 
como uma ciência natural e que reduz o qualitativo ao quantitativo; 
b) a que, procurando restaurar as interpretações, descamba para o 
relativismo, desistindo da razão prática. A proposta de Nussbaum é 
que podemos sair do pseudocientificismo desengajado, sem aban-
donar, entretanto, o argumento racional, enfocando o pedaço e não 
o todo, as particularidades das situações históricas das pessoas, o 
biográfico e não o abstrato, tentando ser comparativo e não absoluto. 
E também não discriminando paixões e aspectos subjetivos, pois as 
paixões correspondem a um sistema de avaliação das pessoas, com 
suas crenças sobre o que tem e o que não tem valor.

Quereria isso dizer que não devemos perder nosso tempo com 
indicadores, que eles sempre variarão ao sabor das intenções, sendo, 
portanto, pouco confiáveis?

Cobb,10 ao contrário, insiste em que precisamos criar indica-
dores e índices que ajudem a construir um futuro mais desejável e 
seguro. Precisamos mensurar, sim, e fazê-lo principalmente em ter-
mos monetários. “O que não é contado, não conta, não é percebido”, 
escreveram MacGillivray e Zadek,11 citando um velho adágio. Criar 
indicadores deve ser visto como parte de um esforço para redefinir 
poder, desafiando a forma pela qual o poder é usualmente retratado 
e arquitetando políticas operacionalizáveis, baseadas em concepções 
alternativas de poder. Para Cobb, os indicadores alternativos, con-
tudo, padecem da fragilidade de não estarem expressos em termos 
monetários, como o PIB está.

Cifras (dados primários), estatísticas e porcentagens (dados 
analisados), os indicadores deles derivados e sua expressão em índices 
são muito úteis, em face do seu poder de concisão, condensando o 
quadro de uma situação em um período específico. Formam a chamada 
“pirâmide informacional” (HAMMOND et al., 1995). Os indicadores 
facilitam a tomada de decisão, pois, pelos processos de quantificação 
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e simplificação da informação, informam/formam a opinião pública, 
teoricamente de importância vital em sistemas democráticos.

Os indicadores, além de condensarem informações para as 
tomadas de decisões referentes às escolhas políticas, têm também a 
função de espelhar a forma e os rumos que toma essa coisa gigantesca 
e misteriosa que é o coletivo. O cidadão comum é levado a perceber 
a sociedade na qual está mergulhado, não apenas através da sua 
experiên cia imediata, mas através das sinalizações e interpretações da-
queles que têm a tarefa de perscrutar o cenário social no seu conjunto e 
nos seus rumos e horizontes. Os cientistas sociais e os jornalistas são, 
assim, olheiros e intérpretes que produzem, interpretam e divulgam 
os indicadores. A objetividade e exatidão destes dados, entretanto, 
estarão sujeitas a diferentes interpretações e mesmo a distorções e 
manipulações, intencionais ou não. O jornalista político Villas-Bôas 
Corrêa, por exemplo, desconfiou do Relatório de Desenvolvimento do 
Banco Mundial, concluído em junho de 1995, que colocava Botsuana 
no penúltimo lugar – acima do Brasil, que “fechava a lista da vergonha 
dos países de maior desigualdade social e de renda”:

[...] a ONU contou a dedo, com impressionante precisão, que no Brasil 

agonizavam, nos limites extremos da privação alimentar, 31 milhões, 

679 mil e 95 pessoas. A bisbilhotice competente desmontou a trapalha-

da. E reduziu a estimativa para 10 milhões de famintos. Se não aliviou 

nosso vexame, dimensionou o desafio à sensibilidade do governo em 

tamanho assustador mas, em todo o caso, solucionável a médio prazo 

[...]. Com 31 milhões não tinha jeito. As crianças de rua, na estatística 

da indignação, chegavam à casa do milhão. Na verdade, deve ficar por 

10 mil em todo o país, problema no nível razoável de solução municipal 

[...]. Francamente, não é preciso exagerar nossa miséria para tocar o 

sino do alarme [...]. Aqui para nós: alguém acredita mesmo que o Brasil 

fique abaixo de Botsuana em qualquer estatística que se preze?12

O jornalista se referia aos seguintes dados: no Brasil, os 40% 
mais pobres detinham 7,0% das rendas, enquanto os 10% mais ricos 
detinham 50,6%. Relacionando-se estas duas cifras, chegava-se a um 
indicador de 7,2, pior que o de Botsuana, de 5,5. O Brasil aparecia, 
assim, como o pior país em distribuição de renda, enquanto os me-
lhores, cujo indicador era 1,0, eram Holanda, Bélgica, Hungria e Japão. 
Os Estados Unidos, nosso modelo tradicional, tinham seus 40% mais 
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pobres, detendo 17,2% das rendas, e os 10% mais ricos, 23,3%, o que 
lhes colocava a cifra de 1,4 como indicador.13

O estudo “O Mapa da Fome: subsídios à formulação de uma 
política de segurança alimentar” (Ministério do Planejamento – Ipea, 
1993), realizado com base em dados do IBGE/PNAD de 1990, constatara 
que o país tinha, naquele ano, 31.367.096 indigentes, assim definidos 
como as pessoas que têm renda inferior ao preço de uma cesta bá-
sica, orçada em 65 dólares. Destas, 54,53% estavam nos estados do 
Nordeste, e 38,09%, nas regiões Sul e Sudeste, as mais desenvolvidas 
e populosas do país.

A quantidade verossímil de brasileiros indigentes tornou-se 
um ponto polêmico, e outro estudo, também do Ipea, reduziu esse 
montante para 16,6 milhões, ou 12% da população brasileira de 1990.14

O estudo do mapa da fome no Brasil tinha um propósito digno 
e louvável, que era o de provocar a indignação e a ação imediata. 
Betinho (o sociólogo Herbert de Souza, dirigente da ONG Ibase) deu 
a ele o destaque político necessário, invocando tais resultados na sua 
retórica de constituição do Movimento da Cidadania contra a Fome 
e a Miséria, que inspirou e buscou incentivar, assim jogando o jogo 
dos indicadores ao qual MacGillivray e Zadek se referiam. Parte da 
melhor imprensa brasileira também vem desempenhando o mesmo 
papel neste jogo, que consiste em possibilitar à sociedade brasileira 
enxergar-se a si mesma: “o real problema do Brasil”, escrevia a Revista 
Veja, em 19 de dezembro de 1990,

chama-se miséria e envolve 60 milhões de cidadãos que não têm casa, 

nem escola para colocar os filhos, nem esperança. É uma população 

maior que a de países como a França e a Coréia do Sul e equivale a 

duas vezes a Argentina.

À mesma época, a revista publicava a matéria intitulada “Os 
anos da pobreza”, relatando levantamento inédito de Juarez Brandão 
Lopes, da Unicamp, e de Andréa Gottschalk, da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados – Seade –, no qual se mostrava que, 
quando a década de 1980 se iniciou, a Grande São Paulo tinha cerca 
de 3,6 milhões de pobres e 1,7 milhão de miseráveis, segundo o IBGE. 
Quando esta década terminou, os seus pobres haviam aumentado 
para 4,7 milhões e os miseráveis para 3 milhões.15
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O índice de GINI16 da distribuição do rendimento mensal dos 
brasileiros de dez anos ou mais de idade era, para dados de 1993, de 
0,603.17 E por aí vem-se mantendo (ver capítulo sobre Desigualdades 
Sociais...). Outros indicadores são usados para dar os contornos da 
nossa desigualdade e das condições de vida do nosso povo, em com-
paração com as de outros países: segundo dados de 1990, do Dieese 
e da OIT, a jornada de trabalho no Brasil era de 44 horas semanais, 
a 2,79 dólares a hora, enquanto na Alemanha era de 39,5 horas, a um 
custo/hora de 21,30 dólares, e na Coréia, 49,8 horas, a 4,16 dólares. 
Outros estudos estimam (o professor da USP José de Souza Martins, 
por exemplo) que existem 60 mil pessoas no país ainda submetidas 
a um sistema clandestino de escravidão (Mato Grosso do Sul, sul do 
Pará, sudoeste do Maranhão, Alagoas, Bahia e Sergipe).

No contrafluxo destes indicadores, o governo atual ofereceu 
outros dados e outras interpretações: o sociólogo e presidente da 
República de 1994 a 2002, Fernando Henrique Cardoso, ao fazer o 
balanço de 30 meses de Plano Real, comparou-o a uma “revolução 
silenciosa”, por meio da qual estaria se construindo “a felicidade do 
povo brasileiro”:

A exclusão social começa a dar lugar à inclusão social. Treze milhões 

de brasileiros já deixaram a linha da pobreza. As classes D e E dimi-

nuíram 17% e as classes A e B cresceram 21%. O rendimento dos 10% 

mais pobres da população dobrou. [...] Carne bovina, ovos, congelados, 

iogurte e conservas passaram a freqüentar mais a mesa dos brasileiros. 

As classes D e E já são responsáveis por 30% do consumo de produtos 

como biscoitos, iogurte e macarrão instantâneo. Aumentou também o 

número de residências com geladeira, TV em cores, freezer, produtos 

eletrônicos e eletrodomésticos. Os mais pobres começam também a 

ter acesso a aparelhos de CD e TV a cabo. [...] As vendas de cimento 

cresceram 12% em 1995 e 21,5% no primeiro semestre deste ano. Es-

tudos indicam que mais da metade da produção do ano passado foi 

utilizada por pessoas que construíram sozinhas suas casas. [...] O Brasil 

registrou em maio último o maior consumo de gasolina de sua história. 

Cresceu também o uso de energia elétrica. [...] Na Previdência Social, 

o aumento real médio dos benefícios foi de 39% entre 94 e 96. Só neste 

ano, a Previdência incorporou 710 mil novos beneficiários. Ela atende 

também, agora, 280 mil deficientes, 40 mil idosos e 340 mil crianças e 

adolescentes. Isso é dar renda a quem não tinha renda até agora. [...] 
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Meu compromisso de governo é – para usar a expressão da filosofia da 

Grécia Antiga – com a construção da felicidade do povo brasileiro [...].18

Cardoso, como vemos, mensurava a qualidade de vida pelo 
padrão de consumo, incluindo na avaliação da sua melhora também 
o aumento do consumo de gasolina (o que é duvidoso, pois este au-
mento pode significar também o incremento dos engarrafamentos 
estressantes, bem como o aumento da poluição urbana etc., em um 
país onde a boa qualidade do transporte deveria ser mensurada 
através da qualidade dos serviços da rede de coletivos disponíveis, 
principalmente da rede sobre trilhos). Para Cardoso, a pobreza vem 
diminuindo e, em conseqüência, os níveis de estratificação social 
também se modificam.

Pesquisas dos economistas Ricardo Paes de Barros, Rosane 
Mendonça e Marcelo Néri, do Ipea, questionam a relação de sinonímia 
que Cardoso atribui à pobreza e desigualdade: “pobreza é uma coisa e 
desigualdade é outra, e a desigualdade não caiu depois do Real”. Para 
eles, a desigualdade brasileira é estrutural e uma de suas causas é a 
desigualdade educacional (um brasileiro com nível superior de edu-
cação ganha, em média, 15 vezes mais que um analfabeto). Se houve 
aumento do bem-estar dos mais pobres no Brasil depois do Plano 
Real por meio do aumento do consumo, no que diz respeito à renda 
do trabalho, os ganhos foram poucos, e atribuídos aos aumentos do 
salário mínimo e à contenção da inflação.19

Outro exemplo do uso tático-estratégico da pirâmide infor-
macional remete à comparação em nível mundial, para insistir na 
contradição centro/periferia:

Segundo as estatísticas do Banco Mundial, a população de todo o 

mundo é estimada em 4 bilhões 736,2 milhões de habitantes (dados 

de 1988). Destes, 15,86% vivem nos países da OCDE, o clube dos 

países imperialistas. Por outro lado, a produção de bens e serviços 

foi avaliada em 14,018 trilhões de dólares. Deste total, os países ricos 

da OCDE se apropriam de 13,603 trilhões de dólares, sobrando para 

o resto do mundo, com quase 4 bilhões de pessoas, somente 415 bi-

lhões de dólares ao ano. Em resumo, 15,86% da população do planeta 

se apropria de 79,93% da produção mundial, enquanto a parte dos 

países pobres, 84,14%, percebe somente 20,07 desta produção. [...] Na 

população entre 20 e 24 anos de idade, 30% na OCDE está matriculada 
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em cursos superiores. No Brasil 11%[...] e nos países mais pobres cai 

para 3%. Na OCDE, somam-se 450 habitantes para cada médico [...] no 

resto do mundo temos a média de 7.891,3 habitantes por médico [...]. 

O índice de mortalidade infantil na OCDE é de 24 óbitos para cada mil 

nascidos vivos. Já na América Latina 95 em cada mil nascidos vivos 

morrem antes de completar 5 anos de idade [...]. Enquanto na OCDE 

os 10% mais ricos se apropriam de cerca de 24% da renda nacional, 

no Brasil os 10% mais ricos se apropriam de 46,2% da renda do país 

(dados de 1985).20

Propondo novos indicadores

Como vimos, os indicadores constituem informações condensa-
das, simplificadas, quantificadas, que facilitam a comunicação, compa-
rações e o processo de decisão. Os indicadores sociais propõem-se, 
ainda, a ser um incentivo para a mobilização da sociedade, a fim de 
pressionar os que tomam as decisões.

Historicamente, os indicadores começaram a ser usados em 
escala mundial em 1947, quando se disseminou a medição do Produto 
Interno Bruto (GNP – “Gross Domestic Product”) como indicador de 
progresso econômico. Em meados da década de 1960, os indicadores 
sociais foram inaugurados, substituindo a mera ênfase no crescimento 
econômico por novos conceitos: “necessidades básicas”, “self-reliance”, 
“crescimento com eqüidade”, “grass-root development”, “participatory 
development”, “empowerment”. Alguns deles são até de difícil tradução 
entre nós, tão distante é a nossa realidade destas orientações, tal como 
“self-reliance” (autonomia), “grass-root” (comunidades e associações 
de base, locais) e “empowerment” (fortalecimento das associações de 
base, dos movimentos sociais).

Quem estuda a temática do desenvolvimento já conhece bem 
o debate sobre a ineficácia dos indicadores tradicionalmente usados 
na tentativa de mensurá-lo, sendo a maior crítica a que aponta a ine-
ficácia de se quantificar o PIB per capita sem se ter o pulso da real 
distribuição de renda. A própria metodologia de mensuração do PIB 
é inadequada, pois pode contabilizar como atividades econômicas 
ações na verdade destrutivas, como desmatamentos e demolições e 
até mesmo imorais, como as empresas de prostituição e de tráfico de 
crianças. Em termos internacionais, o PIB per capita também pouco 
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indica: segundo Sen, Índia e China, por exemplo, são países próximos 
em termos de PIB per capita, mas muito diferentes em termos de ca-
pacitação de sobrevivência e de educação.

Em 1990, a ONU, dando-se conta do caráter restritivo do PIB, 
deu início à medição de um desenvolvimento com rosto humano, por 
meio do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano/HDI), proposto  
por Amartya Sen. O IDH sintetiza quatro indicadores (expectativa de 
vida, taxa de alfabetização, anos de escolaridade e PIB/capita) e dispõe 
os cerca de 160 países em um ranking. Tratava-se de se ater a aspectos 
de fácil mensuração e que refletiriam a efetiva boa conseqüência do 
desenvolvimento na vida das pessoas. Seus pressupostos são óbvios: 
quanto maior a instrução, maior a informação e a predisposição para 
a ação positiva; quanto mais universalmente distribuída a educação, 
menos concentrada será a renda; quanto mais assistida uma pessoa – 
em nutrição, saúde, saúde pública, salubridade no trabalho, segurança 
contra formas de violência –, mais longa sua expectativa de vida.

De acordo com os relatórios anuais de IDH da ONU, o Brasil teria 
as seguintes posições em uma listagem de 160 países, encabeçada pelo 
Canadá e Japão – com um índice próximo a 1,0 – e que tem a Guiné e 
a Nigéria como “lanterninhas”, com índices em torno de 0,22:

Posição do Brasil no ranking mundial de IDH

Ano Índice de IDH Posição no 
ranking de IDH

Posição no ranking 
de PIB/capita

1990 0,739 62o 65o

1992 0,804 63o 64o

1993 0,796 58o 58o

1994 0,756 63o 52o

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano, ONU.

Os indicadores ambientais

Foi ao final da década de 1980 que os indicadores ambientais 
começaram a ser estudados, em trabalhos pioneiros do Canadá e da 
Holanda, seguidos pelas propostas da OCDE. Em 1993, órgãos da ONU 
formaram um grupo de trabalho sobre a questão; em 1994 e 1995, 
conferências e seminários se sucederam, organizados pelo Banco 
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Mundial, pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, pelo Comitê 
Científico sobre Problemas Ambientais (SCOPE) e pela Comissão da 
ONU para o Desenvolvimento Sustentável (UNCSD).21 Como se pode 
perceber, trata-se de uma temática sobremodo recente.

Os indicadores ambientais são modelos que descrevem as 
formas de interação das atividades humanas com o meio ambiente, 
entendido este como:

a) fonte de recursos: minerais, energia, alimentos, matérias-
primas em geral;

b) depósito de rejeitos: lixo industrial e doméstico; efluentes 
líquidos e gasosos; lixo tóxico;

c) suporte da vida humana e da biodiversidade.

Os indicadores ambientais podem se referir: a) ao estado físico 
ou biológico do mundo natural (indicadores de estado); b) às pressões 
das atividades humanas que causam modificações desses estados 
(indicadores de pressão); e c) indicadores das medidas da política 
adotada como resposta a estas pressões, na busca da melhora do meio 
ambiente ou da mitigação da degradação (indicadores de resposta). 
O quadro abaixo os sistematiza, em relação aos problemas definidos 
como ambientais:

Matriz de indicadores ambientais22

Problemas Ind. de Pressão Ind. de Estado Ind. de Respostas
Alterações climáti-
cas

Emissões de GHG Concentrações Medidas ambien-
tais; intensidade de 
energia

Buraco da camada  
de ozônio

Produção; emissões  
de halocarbonos

Concentrações de 
clorinos; O3

Protocolos assina-
dos; recupera ção 
de CFC; contri buição 
para um fundo

Eutrofização Emissões de N e P 
na água e solo

Concentrações de 
N, P BOD

Tratamento; investi-
mentos e custos

Acidificação Emissões de SOx, 
NOx, NH3

Depósitos; concen-
trações

Investimentos; assi-
naturas de acordos

Contaminação tó-
xica

Emissões de metais 
pesados, POC

Concentrações de 
meta is  pesados, 
POC

Recuperação de 
rejeitos; investimen-
tos/custos
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Problemas Ind. de Pressão Ind. de Estado Ind. de Respostas
Qualidade de vida 
urbana

Emissões de VOC, 
NOx, SOx

Concentrações de 
VOC, NOx, SOx

Gastos; política de 
transporte

Biodiversidade Fragmentação da 
ter ra;  conversão  
de uso

Abundância de es-
pécies comparada  
à área virgem

Proteção de áreas

Lixo Geração de lixo do-
méstico, industrial e 
agrícola

Qualidade do solo 
e das águas subter-
râneas

Taxa de coleta; reci-
clagem – investimen-
tos e custos

Recursos hídricos Intensidade de de-
manda/uso residen-
c ia l ,  indust r ia l  e 
agrí cola

Razão ofer ta /de-
manda; qualidade

Gastos; preço da 
água; políticas de 
racionalização do 
consumo

Recursos florestais Intensidade do uso Áreas degradadas; 
razão entre o uso e 
o crescimento sus-
tentável

Áreas de proteção; 
manejo

Recursos pesquei-
ros

Pesca Estoques sustentá-
veis

Política de quotas

Degradação do solo Alterações de uso Perda da camada 
superficial de pro-
teção

Reabilitação/prote-
ção

Zonas costeiras e 
oceanos

Emissões; derra-
mamentos de óleo; 
depósitos

Qualidade da água Gestão e manejo das 
zonas costeiras; pro-
teção aos oceanos

Fonte: OCDE e PNUMA.

(As alterações climáticas são atribuídas à emissão de gases – 
dióxido de carbono, metano, óxido nítrico, clorofluorcarbonos e ha-
logênios – que causam o aquecimento da atmosfera e o efeito estufa. 
As políticas atuais objetivam reduzir suas emissões pela metade até 
o ano 2020. O buraco da camada de ozônio seria causado por subs-
tâncias lançadas à atmosfera e que catalizam a sua decomposição, 
aumentando, em conseqüência, a radiação de raios ultravioletas. A 
acidificação do solo, plantas, edifícios etc. é imputada ao dióxido de 
enxofre, óxidos de nitrogênio e amônia, na forma de chuvas ácidas e 
rejeitos líquidos. A eutrofização ocorre por um desequilíbrio ecoló-
gico sendo causada pelo excesso de nutrientes, tais como fosfatos e 
nitrogênio, na água e solo, e se manifesta por excesso de algas e con-
seqüente queda no suprimento de oxigênio, bem como no depósito de 
nitrato nas águas subterrâneas). É de se salientar, no quadro acima, 
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a ausência surpreendente de menção à questão da energia nuclear e 
seus rejeitos, ativos por milênios.

Para a IUCN/Unep/WWF (1991), a sociedade ecologicamente 
sustentável é aquela que:

a) conserva a biodiversidade e os sistemas de suporte à 
vida;

b) assegura que o uso dos recursos renováveis seja susten-
tável e que a degradação dos recursos não-renováveis 
seja minimizada;

c) se mantém dentro dos limites da capacidade de suporte 
dos ecossistemas.

O primeiro ponto, o da conservação da biodiversidade, seria 
atendido através de quatro políticas: a) políticas de prevenção, mensu-
rando-se emissões tóxicas, a concentração de elementos tóxicos nas 
águas, os acidentes industriais e suas vítimas, o tipo de tratamento 
de lixo; b) políticas de restauração e de manutenção da integridade dos 
ecossistemas, mensurando-se as porcentagens de terras naturais, 
modificadas, cultivadas, construídas, degradadas, e as porcentagens 
ocupadas por florestas nativas; c) políticas de desenvolvimento de um 
sistema de áreas protegidas, mensurando-se a porcentagem de áreas 
legalmente protegidas; d) políticas de restauração e de manutenção das 
espécies e dos estoques genéticos, mensurando-se número de espécies 
ameaçadas de extinção, variedades tradicionais etc.

Quanto ao segundo ponto, do uso sustentável dos recursos, a 
proposta da IUCN e outros seria atendê-lo a partir da “avaliação da 
importância de cada setor para a renda e o emprego de dois tipos bá-
sicos de dados a respeito da dimensão do estoque atual de recursos e 
do seu fluxo”; a avaliação da compatibilidade e conflito com a sustenta-
bilidade de outros setores – sua sustentabilidade externa – também é 
destacada. Fica omisso, porém, o que fazer exatamente com um setor 
de produção inequivocamente degradador, porém economicamente 
vital para a renda e o emprego.

Um dos indicadores mais cogitados é aquele que mensura os 
custos de conservação pagos pelas indústrias e governos (o princípio 
do poluidor/pagador, por exemplo, a ênfase nas inovações tecnológicas 
dos filtros e de equipamentos e métodos de neutralização de efluentes 
etc.). Outro destes indicadores diria respeito à participação efetiva das 



301

comunidades e dos grupos de interesse nas decisões que os afetam. 
Até que ponto estes têm uma fala decisiva sobre o planejamento e a 
gestão tanto da conservação quanto do desenvolvimento?

O terceiro e último ponto, o de manter-se dentro dos limites da 
capacidade de suporte, seria aferido através do consumo per capita de 
alimentos, água, madeira, minerais, energia; da geração de lixo muni-
cipal e industrial, e de lixo nuclear, calculado per capita, e, em relação 
ao PIB, por meio das taxas de fertilidade e da densidade populacional.

Quanto a este último aspecto, faltou a IUCN/Unep/WWF perce-
berem que a questão dos limites da capacidade de suporte vem sendo 
tangenciada na medida em que se ampliam espacialmente as redes de 
consumo e de produção, capturando-se novas áreas. Assim, a exaustão 
de uma localidade ou ecossistema se compensa e as necessidades da 
sua população ficam asseguradas ao alargar-se sua área de captação 
de bens (um Primeiro Mundo europeu sem florestas e que consome ma-
deira asiática e brasileira, ou um sudeste brasileiro que consome ma-
deira amazônica, por exemplo). Contudo, se a comunidade local não 
tem tal poder tentacular de garantir seus bens de consumo, ela tende 
a esvaziar-se e sua população irá pressionar áreas economicamente 
mais dotadas. Daí se conclui que a pressão sobre um ecossistema não 
se resume à população que o habita, não devendo, pois, ser mensurada 
a partir apenas desta população. Em face do exposto, a capacidade 
de suporte precisa ter uma mensuração referida a cada ecossistema, 
sim, porém não limitada ao consumo per capita local.

Dentre os três pontos acima, definidores de sustentabilidade, as 
políticas ambientais dos governos e de outros agentes da sociedade 
tendem a se concentrar no primeiro, o de defesa da biodiversidade. 
As iniciativas quanto à racionalidade ambiental no uso dos recursos 
naturais e quanto ao limite da capacidade de suporte são tímidas não 
apenas na execução, mas até nas suas proposições.

Propostas

Se há os que advogam que a obsessão pela mensuração é um 
equívoco, que corremos o risco de comparar coisas diferentes, de 
escamotear especificidades, de simplificar o que por natureza é com-
plexo, a ponto de mascarar realidades, de cair no canto ambiental 
entoado pelo dito Primeiro Mundo com o suposto objetivo de nos 
manipular e impedir nosso crescimento, por outro lado, não partici-
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par deste jogo pode significar a marginalização de interesses vitais 
no processo decisório. (“Failure to play the indicators game can mean 
the marginalisation of vital interests in the decision-making process” 
MACGILLIVRAY; ZADEK, 1994, p. 3.)

Segundo Cobb, quando falamos ao público acerca de indicadores 
de sustentabilidade (entendida como desenvolvimento econômico e 
social com defesa e preservação ambiental), nos defrontamos com 
um problema de imagem, algo tido como um sonho impossível de 
idealistas e um objeto de ridículo para os mais realistas, ao passo que 
a economia é vista como produtividade, e produtividade é poder. As-
sociada aos indicadores de PIB sacralizados, há uma imagem de poder. 
Por isso, enfatiza Cobb, não bastaria simplesmente planejar, projetar 
novos indicadores para medir sustentabilidade, mas desenvolver uma 
estratégia de oposição à mitologia do poder que dá credibilidade ao 
PIB. Não é suficiente substituir a imagem viril e forte [sic] associada 
ao PIB pelas propostas de uma nova economia alternativa – soft – ba-
seada na compaixão com os pobres e na sensibilidade em relação à 
natureza. Deveríamos desenvolver indicadores que desafiem o poder 
entrincheirado de um grupo étnico sobre o outro, dos homens sobre 
as mulheres, dos ricos sobre os pobres e dos humanos sobre a natu-
reza, assim fortificando a resistência à ideologia do crescimento e da 
dominação. Assim, em lugar do PIB (GNP), Cobb propõe o indicador de 
progresso genuíno IPG (GPI – genuine progress indicator), a ser expresso 
em termos monetários. Trata-se da proposta de uma medida integrada 
que venha a combinar uma variedade de valores sociais e ecológicos 
em um único número, medido anualmente em termos monetários.23 
Englobaria o consumo pessoal,24 adicionaria valor aos trabalhos do-
mésticos e serviços para o capital e subtrairia custos associados à 
poluição, a acidentes, à perda de lazer, ao aumento do desemprego, 
à degradação dos recursos naturais. Cobb alega que os demais indi-
cadores sociais já usados e aqui apontados não têm impacto porque 
não são expressos em valores monetários. Sendo calculados em uma 
mesma escala, PIB e IPG poderiam ser apresentados em gráficos um 
ao lado do outro, assim evidenciando o quanto nossas vidas pioram, 
enquanto a retórica governamental e empresarial alardeia avanços 
econômicos.

Todavia, mesmo indicadores como o IGP proposto serão insa-
tisfatórios para descrever o nível de bem-estar de uma população, 
se não nos informarem sobre as disparidades espaciais e de classes, 



303

internas em cada país. Neste sentido, alguns estudos começam a ser 
realizados, comparando o IDH de municípios brasileiros,25 estabele-
cendo também um ranking entre os mais e os menos desenvolvidos. 
Porém, dadas as desigualdades internas, que enquistam favelas em 
cidades e em bairros até bem situados no ranking das condições de 
vida, ou as políticas urbanas que tendem a ignorar a presença das 
favelas – nem chegam a aparecer em alguns mapas –, esses estudos 
tendem a ser um mero exercício de adestramento metodológico para 
seus autores.

Propostas para um índice de qualidade de vida – IQV

Mencionamos acima uma mudança paulatina na concepção do 
que é desenvolvimento, que tem evoluído desde uma mensuração 
isolada do PIB para indicadores que levam em conta fatores que in-
diciam o bem-estar humano. Assim, ao mudar-se da simples aferição 
do crescimento da produção para uma metodologia de avaliação que 
enfoque o bem-estar médio da população, afastamo-nos do equívoco 
de considerar boas aquelas sociedades que tenham contabilmente 
alto nível per capita de PIB, mas com sua gente mantida predominan-
temente iletrada e doente.

Contudo, as variáveis usadas pelo IDH para que se avalie o nível 
de desenvolvimento humano ainda não deixam perceber os níveis de 
qualidade de vida, por não incorporarem a dimensão ambiental: as 
pessoas podem ter boa escolaridade, longa expectativa de vida, 
acesso às riquezas geradas, mas morar e trabalhar em locais poluí-
dos, sujeitos a riscos, conviver com águas sujas, respirar poluentes e 
habitar compactamente selvas de pedra deprimentes, onde as cores 
predominantes são os tons de cinza do cimento e do asfalto.

Assim, o real bem-estar tem de envolver também aspectos am-
bientais. Da mesma forma que não se pode considerar que tenha uma 
vida de qualidade uma pessoa que viva em cenários idílicos e hígidos, 
mas sem acesso à educação, aos serviços de saúde e à tecnologia 
contemporânea, tampouco pode ser bom ter tudo isso se não se tem 
um ambiente natural e saudável em torno.

O conceito de qualidade de vida é aqui proposto como um 
conceito no qual a questão ambiental se agregue aos demais itens 
hoje mensurados pelo IDH. Propomos que “qualidade de vida” seja 
definida como a soma das condições econômicas, ambientais, científico-
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-culturais e políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos 
indivíduos para que estes possam realizar suas potencialidades: inclui 
a acessibilidade à produção e ao consumo, aos meios para produzir 
cultura, ciência e arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos 
de comunicação, de informação, de participação e de influência nos 
destinos coletivos, através da gestão territorial que assegure água e ar 
limpos, higidez ambiental, equipamentos coletivos urbanos, alimentos 
saudáveis e a disponibilidade de espaços naturais amenos urbanos, bem 
como da preservação de ecossistemas naturais.

Assim, mensurar qualidade de vida implicaria mensurar:

a) níveis de conhecimento e tecnologia já desenvolvidos e 
os mecanismos e fundos disponíveis para o seu fomento;

b) canais institucionais democráticos para a participação e 
a geração de decisões coletivas e para a negociação de 
conflitos;

c) mecanismos de acesso à produção (financiamentos);
d) mecanismos de acessibilidade ao consumo (distribuição 

de renda, de alimentos e acesso aos equipamentos cole-
tivos – água, luz, saneamento etc.);

e) canais democratizados de comunicação e de informação;
f) proporção de áreas verdes para a população urbana e 

proporção de áreas de biodiversidade protegidas;
g) organismos governamentais e não-governamentais volta-

dos para a implementação da qualidade de vida (volume 
de recursos financeiros e de pessoal alocados para as 
políticas socioambientais);

h) grau de integração/intersetorialidade das políticas públi-
cas.

A lista não é exaustiva e convidamos os leitores a contribuir 
com idéias.

Listamos a seguir, de forma assistemática e não-exaustiva, al-
guns destes pontos indicativos da qualidade de vida no seu conjunto:

qualidade habitacional: média de pessoas por m2 domiciliar; quanti-

dade de domicílios ligados às redes de abastecimento de água, de 

eletricidade, de esgotos, de telefonia; extensão dessas redes e das 

vias urbanas calçadas;
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qualidade educacional: matrículas escolares/população em idade esco-

lar; nível médio de escolaridade; nível médio de escolaridade feminina 

(considerada como fator alavancador de desenvolvimento); número 

de professores secundários/população em idade escolar; número de 

jornais e de livros vendidos; número de livrarias disponíveis; número 

de centros culturais/população; número de entradas de teatro vendi-

das em relação à população adulta e em relação à população infantil 

(espetáculos infantis);

qualidade da saúde: expectativa de vida; mortalidade infantil; morbida-

de materna; número de leitos e de médicos à disposição da população; 

relação de mortes por pacientes hospitalares; quantidade de proteína 

animal distribuída à população de menos de 15 anos, pela rede pública 

de ensino e pelas creches;

condições de trabalho: quantidade de acidentes de trabalho/popula-

ção trabalhadora industrial e agrícola; extensão das jornadas; níveis 

salariais médios por setor; presença de mão-de-obra infantil/total da 

população trabalhadora; o grau de diferença entre as rendas mais altas 

e mais baixas advindas do trabalho assalariado;

diversidade e horizontalidade na comunicação social: número de apa-

relhos de rádio e televisões; número de estações emissoras; número 

e tiragens de jornais impressos; quantidade de salas para cinemas e 

teatros; número de horas semanais de programas de rádio e tevê por 

cidade com informativos sobre saúde, meio ambiente, cidadania e 

educativos em geral; comunicação comunitária (quantidade de jornais, 

emissoras de rádio e tevê por bairro); quantidade de bibliotecas por 

cidade e bairro; relação de emissoras, jornais e revistas por proprie-

tário; número de computadores ligados à Internet;

qualidade do transporte coletivo: assentos/hora disponíveis sobre 

trilhos para a população urbana e interurbana; assentos/hora por 

veículo coletivo; tempo médio de deslocamento entre a moradia e o 

local de trabalho;

qualidade ambiental urbana: área verde e/ou áreas amenas urbanas 

per capita; distância média das moradias em relação a essas áreas; 

níveis de emissão de CFC (clorofluorcarbono), de dióxido de carbono 
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e de outros dejetos químicos; volume e qualidade da água potável 

disponível; destino dado ao lixo; valor de equipamentos industriais 

antipoluição existentes/valor da produção;

qualidade ambiental não-urbana: níveis de acidificação e de contamina-

ção tóxica dos solos; evolução da área de desertificação em relação à 

área total agrícola e de florestas; taxa de deflorestamento versus taxas 

de reflorestamento; distância da área destinada a rejeitos radioativos 

em relação à área de vida das populações;

qualidade, pluralidade e horizontalidade nos canais de decisão coletiva: 

recursos financeiros e de pessoal destinados à gestão – governamental 

e não-governamental – dos itens acima; velocidade na tramitação pro-

cessual administrativa e judicial; número de conselhos democráticos 

deliberativos, plurais e paritários, com discriminação de número de 

reuniões e de participantes em um dado período; acessibilidade à 

candidatura a cargos eletivos; custo de uma campanha eleitoral.

Dissemos acima que os níveis de desejo por qualidade de vida 
e as escolhas substantivas podem estar afetadas pela resignação ou 
pelo consumismo. Assim, seria interessante efetuar-se uma pesquisa 
para que se examinasse o que as pessoas, ao se permitirem sonhar, 
desejariam. Ou até que ponto e em qual direção, ousariam desenhar 
condições de vida diferentes das próprias. Até que ponto os itens 
abaixo descritos seriam predominantemente significantes e valorados?

Moradia: habitar um lugar saudável, de clima ameno, limpo, dotado de 

água, luz, saneamento e energia, ligado ao mundo por todos os meios 

da tecnologia comunicacional, acessível, mas sossegado, seguro (sem 

catástrofes ambientais, sem ameaças de pestes, epidemias e endemias, 

sem riscos industriais e sem violência humana), com pólos locais de 

convívio, de educação, cultura e esportes (escolas, bibliotecas, cinema, 

teatro, ginásios desportivos), onde haja beleza natural, espaço de lazer 

e contato com a natureza não-degradada.

Trabalho: além da sobrevivência financeira, preservação da própria 

saúde no processo de trabalho, um sentido de realização, de criação, 

com todos os bons aspectos físicos já acima apontados para a habi-
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tação, acrescidos de uma boa convivência e, o mais importante, sem 

tempos de trabalho extensos e rígidos.

Natureza: equilíbrio entre uma natureza preservada na sua biodiversi-

dade, onde bancos genéticos, mananciais de águas, fontes de alimentos 

e de matérias-primas sejam respeitados, e, no que se refere ao meio 

urbano, a presença da natureza seja mantida, para o convívio ameno 

e repousante do urbanitas com outros seres vivos – animais e vegetais 

– em espaços amplos, abertos, belos e acessíveis.

A necessidade do IQV local

Os estudos sobre indicadores enfatizam a sua utilidade para a 
formulação de política nacional e de acordos internacionais. Entende-
mos, porém, que os pontos indicativos de qualidade de vida devem ser 
desagregados, isto é, mensurados, sobretudo, localmente, a partir da 
identificação de microespaços minimamente homogêneos (a favela, o 
bairro, os distritos municipais). Essa ênfase no micro é muito impor-
tante, pois possibilita tomar medidas contra a estratificação espacial, 
o que repercutirá na luta contra a desigualdade socioeconômica, bem 
como para salientar a necessidade de políticas preservacionistas. Até 
aqui, a noção equivocada do que é qualidade de vida tem sido eminen-
temente metropolitana e, neste sentido, as políticas de desenvolvimen-
to local entre nós têm provocado uma razzia nas amenidades locais 
e a expulsão de sua população, caracterizando verdadeiras guerras 
de ocupação. Um IQV local contribuirá para nortear políticas locais, 
em um esquema comparativo da alocação de recursos. Já há alguns 
estudos a respeito (ver capítulo sobre Desigualdades...).

Indicadores econômicos, sociais, até mesmo ambientais já exis-
tem, isoladamente. Falta, todavia, uma metodologia para agregá-los em 
um único índice, que poderia ser o IQV (Índice de Qualidade de Vida). 
Com base na proposta de Cobb, o IQV deveria ter uma interpretação 
monetária. Por exemplo: quanto custa ao país, como projeção para o 
futuro, ter uma infância negligenciada e uma escolaridade abaixo do 
medíocre? Qual é o custo, para o sistema de saúde, de não tornarmos 
acessíveis a todos a água potável e as ligações com um sistema de 
coleta de esgotos, ou de não termos políticas de restrição à emissão 
de dejetos químicos?
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O que tem sido tentado até aqui, mais no nível de políticas da 
ONU, é usar alguns indicadores como fatores de promoção ou de res-
trição ao acesso a financiamentos internacionais, como, por exemplo, 
o estímulo à educação feminina (se um país tem políticas de promoção 
e de educação da mulher, pode candidatar-se a recursos dos fundos 
internacionais; se obsta o desenvolvimento e independência da mulher, 
proibindo-a de ter acesso à educação, não teria direito a recursos). 
No caso das políticas sociais e ambientais brasileiras, não há notícias 
destes mecanismos. Ao contrário, invoca-se geralmente a desigualdade 
e a degradação natural como argumentos em prol da necessidade de 
liberação de recursos cuja aplicação efetiva não alivia tais sintomas.

A ONU escolheu algumas metas modestas que seriam realiza-
das no mundo até o ano 2000 (e não o foram, disto sabemos todos), 
referentes à qualidade de vida, tais como acesso universal à educação 
básica, erradicação do analfabetismo, acesso universal à água limpa 
e a saneamento básico e a proteção à infância em situação de risco.

Sobre a questão ambiental, a Agenda 21 da ONU sugere tímidos 
pontos de compromisso mútuo, que são difíceis de serem acordados 
pelos governos nacionais, tais como a redução das emissões de dió-
xido de carbono.

No que diz respeito aos problemas ambientais brasileiros e seus 
indicadores, não temos conhecimento de estudos que os sistematizem. 
No contexto dos estudos internacionais comparados, as referências 
ao Brasil aparecem na sua recusa em ver-se responsabilizado pelo 
efeito estufa que teria, no nosso caso, como causa as queimadas na 
Floresta Amazônica.

Seria por demais pretensioso arrematar uma proposta final de 
indicador de qualidade de vida. (Acreditamos que a resenha aqui feita 
já seja uma contribuição para um estudo que se proponha a encontrar 
sua melhor equação.) Contudo, vale insistir que um indicador único, 
que avalie aspectos humanos e ambientais, é metodologicamente pos-
sível, bem como é necessário que ele seja expresso monetariamente 
e cotejado ao PIB.

Um novo paradigma nas ciências sociais: 
a dimensão ética da qualidade de vida

Kuhn definiu o paradigma como o modelo ou padrão aceito, 
que dá à comunidade científica um critério para propor e para solu-
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cionar problemas (o que estiver fora do paradigma será visto como 
não-problema, ou como algo metafísico). A aceitação de um para-
digma libera a comunidade científica da necessidade de reexaminar 
constantemente os seus princípios. Assim, o paradigma científico diz 
respeito à constelação de crenças, valores, técnicas que os membros 
de uma comunidade compartilham, e também a um elemento desta 
constelação, as soluções concretas de problemas.

Os paradigmas, acrescentou Kuhn, mudam, são dessacralizados, 
rechaçados, convivem em confusão em um período de crise, nascem 
dos antigos, incorporando o seu vocabulário e aparato conceitual. O 
período anterior à sagração de um novo paradigma está marcado por 
debates sobre métodos, problemas e regras de soluções aceitáveis. 
As teorias, diz Kuhn, não surgem gradualmente para ajustarem-se a 
fatos que sempre se encontraram presentes: elas surgem ao mesmo 
tempo que os fatos aos quais se ajustam, a partir de uma reformulação 
revolucionária da tradição anterior.

Háverá fatos novos na vida social contemporânea que expliquem 
o surgimento da preocupação, no plano teórico-epistemológico, com 
a qualidade de vida e com sua proposta como sendo uma alteração 
paradigmática? O despontar e a expansão de novos movimentos 
sociais – ambientalistas, de defesa dos direitos civis e humanos, con-
traculturais, alternativos, étnicos, de gênero etc. – são vistos como 
evidências disso. Por outro lado, a atual hegemonia das políticas di-
tas neoliberais, os fenômenos da globalização e das modificações no 
mundo da produção são apontados como causas da desorganização, 
da pauperização e da exclusão, provocando reflexões sobre políticas 
compensatórias, de reajustes, bem como sobre a necessidade de se 
reorientar a ação estatal e questionar a Economia enquanto uma ci-
ência empírica, desvinculada de preceitos éticos.

Todos estes aspectos parecem se ajustar ao que Kuhn percebeu: 
que a crise de um modelo explicativo e de intervenção surge conco-
mitantemente com os novos fatos que colocam em xeque a validade 
do paradigma anterior. No caso, a crença no paradigma do desenvol-
vimento econômico de um país como podendo existir desvinculado 
do bem-estar social da sua população e este descomprometido com o 
meio ambiente vem sendo desacreditada. Continua faltando, contudo, 
colocar de pé indicadores e mecanismos de intervenção novos e in-
terligados, que operacionalizem os novos pressupostos que começam 
a se disseminar.
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Notas

1 Cf. FERREIRA (1996, p. 241-277).
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da sociedade industrial, Hegel e a razão, dentre outros.

7 Em entrevista à Revista Veja, 8 de janeiro de 1997.

8 Cf. NUSSBAUM; SEN (1995, p. 30).

9 CROCKER (1993) o traduz como “efetividades”.

10 Cf. INTERNATIONAL SEMINAR TOYNBEE HALL (1995).

11 Ibidem.

12 Citação extraída do Jornal do Brasil, 11 de agosto de 1995.
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24 de fevereiro de 1997.
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do B.

21 Cf HAMMOND et al. (1995).

22 Ibidem.

23 Recentemente, um grupo de diferentes universidades americanas, chefiado pelo 

professor de Economia Ecológica Robert Costanza, da Universidade de Maryland, 
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natureza para as atividades humanas.

24 O que abre uma discussão: Consumo deve ser atributo positivo ou negativo? Para 

nosso atual presidente, e no nosso contexto, aumento de consumo é indício de bem-

-estar. Para o movimento ambientalista europeu e norte-americano, o consumo é o 

problema: “abandon affluence”; “green, not greed” são motes anticonsumistas.

25 Ver, por exemplo, a pesquisa Condições de Vida nos Municípios de Minas Gerais, 

da Fundação João Pinheiro, na qual se comparam os anos de 1970 e 1991, a partir 

de 16 indicadores econômico-sociais.
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construindo a Boa sociEdadE: as utoPias

Sejamos realistas: exijamos o impossível.

Herbert Marcuse

O estudo sobre a construção das utopias, da sociedade ideal, é 
um dos capítulos mais fecundos da história da teoria social, herdeira 
da filosofia social clássica e de sua característica normativa; quer 
isto dizer que era uma filosofia que buscava encontrar o desenho e as 
normas ideais de funcionamento da boa sociedade: uma sociedade, 
se não perfeita, pelo menos harmoniosa. No mundo contemporâneo 
deste início do século XXI, apesar da sua tendência ao contingente, ao 
imediato, à resignação diante do horror, ao predomínio da busca da 
sobrevivência individual, traços do pensamento utópico continuam 
presentes, seja nas formas várias de planejamento governamental 
(planejamento econômico, planejamento urbano etc.), seja no desejo 
dos ambientalistas, seja nas buscas dos alternativos.

Utopia, palavra criada por Thomas Morus em 1515, significa 
literalmente o não-lugar, o lugar que não existe. A descrição de luga-
res imaginários, com suas normas ideais de funcionamento e de boa 
convivência, foi usada ao longo dos séculos para que os pensadores 
ilustrassem suas teorias sobre como deveria ser a sociedade perfeita, 
ou mesmo como uma forma de criticar as sociedades existentes.

Conforme acentuou Alfonso Álvarez Villar (1987),

uma utopia reflete não só o pensamento do autor sobre a política, a 

economia, a organização social de um grupo humano que ele con-

sidera paradigmático, mas também, indiretamente, através de seu 

autor, serve para o diagnóstico da sociedade e da época em que foi 

concebida essa ficção.

Assim, a Sociologia tem nas utopias uma das suas mais fortes 
inspirações.
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Também entram no capítulo das utopias as diversas iniciativas 
populares, geralmente de inspiração religiosa, como forma de escapar 
de um mundo social injusto e ruim. Outros espaços eram buscados 
para assentar grupamentos humanos que tentavam criar novos mo-
delos de vida social. Estas utopias são, conforme título do livro de 
Holloway (1966), tentativas de “criar céus na Terra”. Nos Estados Uni-
dos, essa vida comunitária alternativa, essa forma de sair do mundo 
nele ficando, é muito freqüente e há uma extensa literatura que se 
dedica à sua história e análise. O mito do Novo Mundo, a terra bela e 
fértil pronta a acolher imigrantes sofridos, iluminou a saga americana, 
desde os peregrinos pioneiros do Mayflower, fugidos da intolerância 
religiosa européia, até os nossos dias.

No Brasil, as referências mais conhecidas são o mítico Quilombo 
dos Palmares, os episódios de Canudos e do Contestado, a Colônia 
Cecília, esta última em moldes anarquistas. Mais recentemente, temos 
as diversas comunidades alternativas, que se iniciaram a partir do 
movimento “hippie” de contracultura dos anos 1970 e que continuaram, 
inspiradas no ideário ecologista.

De certa forma, a nostalgia da boa sociedade também está 
presente nos planos sociais e econômicos dos governos, seja nas pre-
missas que os inspiram, seja nos objetivos e metas traçados, através 
dos quais se busca alcançar a boa ordem. No caso dos planos gover-
namentais, eles também se aproximam dos modelos utópicos na forma 
autoritária e elitista pelas quais geralmente têm sido arquitetados, sem 
sequer uma consulta aos que viverão dentro dos seus contornos e sob 
os resultados dos devaneios de uma tecnocracia iluminada. (Como, 
por exemplo, o planejamento de Brasília, de Belo Horizonte etc.)

Como veremos, há diversos tipos de utopias: as da Antiguidade 
clássica, as modernas, as contemporâneas; há as otimistas e as pes-
simistas (as chamadas distopias), cuja descrição assustadora serve 
como advertência e alerta, como é o caso da obra intitulada 1984, de 
G. Orwell, descrevendo, nos anos 1940, um futuro totalitário, no qual 
as pessoas viveriam sob a vigilância do Grande Olho.

Petitfils (1977) identificou três tipos de utopias: a) as fábulas, 
que têm a ver com uma cosmogonia, uma explicação para a origem do 
mundo; b) a utopia crítica, na qual “sob o disfarce de descrever povos 
longínquos e desconhecidos, o autor focaliza na realidade os costumes 
e instituições de seu país, para enganar a vigilância dos censores” (p. 
10); c) a utopia social, na verdade, um projeto político que pode ter 
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diferentes matizes. A característica compartilhada é que toda utopia 
tenta resolver a questão da convivência humana e do relacionamento 
entre a natureza humana e o tecido social no qual vivemos.

Os precursores: as utopias da Antiguidade  
e do início da época moderna

Dentre as fábulas antigas que nos alcançaram, estão aquelas 
que nos falam da sociedade humana como tendo percorrido um ca-
minho de decadência. Para Hesíodo (século VII a.C.), por exemplo, os 
homens percorreram as idades de ouro, prata, bronze e ferro: na idade 
de ouro, predominava a raça de ouro, formada por homens pacíficos, 
morais e felizes; a eles sucederam a raça de prata, guerreira, destruída 
por Zeus em razão de sua maldade. Surge, então, a idade do bronze, 
quando a raça de bronze, igualmente guerreira, acabou destruindo-
-se. Hesíodo fez referência a uma época intermediária que se seguiu, 
a dos homens-heróis, também guerreiros, mas com senso de justiça. 
Também desapareceram. Sobreveio, por fim, a idade do ferro, na qual 
a raça de ferro trabalha, convivendo com a injustiça e com privações 
cruéis (Hesíodo, em Os trabalhos e os dias).

Outra das fábulas da Antiguidade diz respeito ao mito de Prome-
teu, relatado por Protágoras de Abdera (século V a.C.): eram Pro meteu 
e Epimeteu dois irmãos semideuses, convocados pelos deuses a definir 
as formas dos diferentes animais e as diferentes defesas das quais 
disporiam para sobreviver. Epimeteu solicitou desincumbir-se sozi-
nho da tarefa e, assim, dotou os diferentes animais de chifres, garras, 
velocidade, força, asas etc. Prometeu, então, reparou que seu irmão 
negligenciara o homem, a quem restara um corpo nu, sem chifres 
ou garras, sem asas, indefeso. Buscando consertar o erro do irmão, 
Prometeu roubou dos deuses o fogo e o conhecimento, tornando-os 
disponíveis ao homem. Prometeu foi, em razão disso, supliciado, amar-
rado a um penhasco onde um abutre lhe comia o fígado, diariamente 
renovado. Os homens, porém, de posse do fogo e do conhecimento, 
criaram a agricultura, habitações, toda uma cultura e uma técnica. Mas, 
embora vivessem juntos, para defenderem-se dos demais animais, 
destruíam-se entre si. Foi então que Zeus lhes concedeu as virtudes 
morais da consciência e do sentido de justiça, a fim de que pudessem 
se organizar comunitariamente.1
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Estas fábulas ou mitos nos ficaram como exemplos dos registros 
mais antigos de uma reflexão crítica sobre a injustiça e a crueldade 
humanas e sobre a necessidade da busca de uma fórmula de convi-
vência social.

Dentre os precursores utópicos da Antiguidade, Petitfils mencio-
nou Antístenes, idealizador de uma república sem distinções de raça 
ou nacionalidade; Hipódamo de Mileto, que descreveu uma cidade 
ideal de dez mil pessoas, divididas em sacerdotes, soldados e traba-
lhadores (agricultores e artesãos), na qual só os últimos possuiriam 
terras. Ascetismo, comensalidade e fraternidade (isto é, frugalidade 
e severidade de costumes, convívio, refeições em comum e laços de 
solidariedade comunitária) eram os traços característicos.

A Pólis (ou a República) de Platão (428 – 247 a.C.) é o exemplo 
de utopia antiga mais conhecido: Escrita através do diálogo entre 
Sócrates e Glauco, Platão traçou os principais pontos de uma pólis 
perfeita: uma cidade dividida em três categorias – guardiães do Es-
tado, militares e trabalhadores, nesta última se incluindo também os 
artesãos e comerciantes, os produtores, que poderiam, somente eles, 
ter propriedades privadas. Às duas outras categorias caberiam o go-
verno e a defesa. Viveriam os magistrados e os guerreiros, em comum, 
com ascetismo e comensalidade, sendo-lhes vedado o casamento: as 
mulheres seriam comuns e os filhos seriam do Estado. Platão nos fala 
de uma sofocracia, o governo dos mais sábios, conseqüentemente dos 
mais virtuosos, os chamados reis-filósofos.

Na fase moderna, com a expansão ultramarina a partir do século 
XV, a Europa passou a se defrontar com informações sobre povos e 
lugares exóticos. As utopias despontaram, de um lado inspiradas nos 
relatos de viagens, de outro movidas pela crítica às intensas modifica-
ções trazidas pelo Mercantilismo. No despontar da época moderna, a 
Utopia, ou o Tratado da melhor forma de governo, escrita por Thomas 
More, surgiu como uma crítica à Inglaterra e ao capitalismo agrário da 
época. More imaginou uma ilha, Utopus, onde haveria 54 cidades, cada 
qual com seis mil famílias de pelo menos 40 pessoas (portanto, cerca 
de 13 milhões de pessoas). Haveria uma troca periódica da população 
dos campos e das cidades, o trabalho seria obrigatório (à exceção dos 
magistrados, sábios e sacerdotes). Não haveria propriedade privada, 
as trocas seriam por reciprocidade, as refeições seriam em comum; 
diferentemente de Platão, as famílias continuariam a existir.
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Em 1602, o monge dominicano Tommaso Campanella descreveu 
A Cidade do Sol, uma cidade dividida em sete zonas concêntricas, 
com quatro portas que obedeciam à orientação dos quatro pontos 
cardeais. Era um lugar regido por um Grande Metafísico assistido 
por três magistrados, que se ocupariam da guerra, do conhecimento 
e da reprodução, sob os quais um conselho de príncipes e sacerdotes 
funcionaria. Não haveria propriedade privada e praticar-se-ia a co-
munidade das mulheres, com as uniões decididas de acordo com os 
desígnios astrológicos. As refeições seriam em comum. O trabalho, 
obrigatório para todos, estaria limitado a quatro horas diárias, sendo 
o resto do tempo gasto em estudos e na arte da conversação.

Petitfils (1977) menciona, ainda, a defesa das comunidades 
agrárias e do seu comunismo rural, por Restif de la Bretonne, no 
século XVIII, com a descrição do burgo de Udun, ou da República 
dos Megapatapons. A Basilíada, de Morelly (autor misterioso a cujo 
pseudônimo se atribui o significado de “pequeno More”, em alusão 
a Thomas More), seria uma ilha onde pessoas viveriam em comum, 
com a completa ausência de propriedade, em regime de cooperação 
e solidariedade e protegidas por um sistema de assistência pública.

Como se pode perceber, os traços comuns destas diferentes 
utopias são: o ascetismo (a elevação, o aperfeiçoamento moral através 
da superação de interesses mesquinhos e materiais), a comensalidade 
(o convívio cotidiano através de hábitos coletivos, como as refeições 
em comum, o que traz embutida a idéia de igualdade), a noção de que 
a propriedade privada é fator de envilecimento moral, o autoritarismo 
sobre a sexualidade, através da idéia das mulheres como comunais e 
das ligações sexuais como resultantes de decisões dos magistrados.

Os diferentes significados das utopias contemporâneas

Vivemos atualmente tempos marcados pela negação das utopias 
e, de outro lado, ainda pela sua defesa. Quem as nega e quem as de-
fende não se refere exatamente às mesmas coisas: aqueles que negam 
as utopias as situam como um devaneio de imaturos, uma busca im-
possível da perfeição, dado que a natureza humana é por si imperfeita 
e viciosa. A utopia é uma irrealidade e, se tentarmos convertê-la em 
realidade, criamos é o inferno, o espaço do autoritarismo, da opressão 
e do arbítrio. Tal é a visão do pensador liberal Isaiah Berlin (1991), ao 
discorrer sobre os limites das utopias:
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[...] é possível que jamais alcancemos essa condição de perfeito enten-

dimento – talvez por sermos pouco determinados, fracos, corruptos 

ou pecaminosos demais [...] a noção do todo perfeito, em que todas 

as coisas boas coexistem, não me parece apenas inatingível [...] mas 

conceitualmente incoerente. Alguns dos Grandes Bens não podem 

estar em convivência. Somos condenados a escolher, e cada escolha 

traz o risco de uma perda irreparável [...] qualquer estudo da sociedade 

demonstra que toda solução cria uma nova situação que engendra suas 

próprias novas necessidades e problemas, novas exigências. Assim, 

devemos nos empenhar em alcançar uma situação de compromisso – as 

regras, os valores, os princípios devem fazer concessões mútuas, em 

diferentes medidas, em situações específicas [...] O melhor a fazer, como 

regra geral, é manter um equilíbrio precário, que impeça a ocorrência 

de situações desesperadoras, de opções intoleráveis.

Neste sentido, o fim das utopias, ou do desejo delas, é celebrado 
como o fim das ilusões e o fim das ideologias que inspiram tais deva-
neios: o fim das utopias marcaria nossa chegada à maturidade social, 
posto que não haverá nunca sociedades perfeitas.

Por outro lado, para outros, as utopias significam um ideal, 
um modelo, um norte e um projeto, sendo, portanto, necessárias. Se-
gundo Kolakowski,2 as idéias utópicas são características do campo 
das esquerdas, pois seriam atributo delas o desejo de transformar e 
revolucionar o mundo, já que seriam as esquerdas as descontentes 
com a realidade, enquanto os que nada ou pouco querem mudar seriam 
os que se contentariam com a ordem social, seja por mediocridade, 
extremo desalento ou porque dela auferem vantagens. Neste sentido, 
as utopias passam a ser, para as esquerdas, um rumo, um horizonte, 
uma meta, algo que orienta as ações coletivas e os melhores esforços. 
As utopias, menos que um devaneio irrealizável sobre um lugar que 
não existe, tornam-se um paradigma, um modelo, um projeto, um ar-
quétipo, um sistema de idéias a nortear ações revolucionárias em prol 
do socialismo, da igualdade e da liberdade. Renunciar às utopias sig-
nificaria, então, uma atitude derrotista de resignação e de submissão.

Diz-se que os dois pensamentos políticos contemporâneos – Li-
beralismo e Socialismo – buscam dois ideais importantes, a Liberdade 
e a Justiça Social, mas de forma excludente: os socialistas sacrificando 
a liberdade em busca da igualdade e da justiça social, os liberais, ao 
contrário, sacrificando a justiça social em nome da liberdade. Unir os 
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dois anelos – Justiça Social e Liberdade – parece ser o nosso desafio 
contemporâneo.

Os socialistas utópicos

Conhecem-se como socialistas utópicos Saint-Simon (1760–
1825), Robert Owen (1772–1858) e Charles Fourier (1772–1837). Foram 
eles assim denominados por Engels, que os criticou, contrapondo ao 
voluntarismo e devaneio destes “socialistas utópicos” o lado cientí-
fico do socialismo marxista, que concebia a mudança revolucionária 
do mundo por meio do enfrentamento das classes. Owen, Fourier e 
Saint-Simon, todavia, jamais se autodenominaram utópicos, tampouco 
restringiram seu socialismo ao plano das idéias, tendo sido, ao con-
trário, empreendedores, como veremos.

Saint-Simon

O conde Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760–1825) 
era um parisiense nobre, visionário e dado a aventuras: aos 19 anos foi 
lutar na Guerra de Independência dos Estados Unidos; aos 22 anos 
apresentou ao vice-rei do México o plano de construção de um canal 
interoceânico; em 1786, envolveu-se com os holandeses em um plano 
para retirar os ingleses da Índia. Também lhe creditam a tentativa de 
unir Madri ao mar, por meio de um canal. Aos 33 anos, em 1793, ab-
dicou de seu título de nobreza e assumiu um sobrenome camponês, 
Bonhomme, enquanto, ao mesmo tempo, entrava na posse dos bens 
de nobres franceses fugitivos ou guilhotinados. Em 1803, escreveu seu 
primeiro texto, Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains, que 
ficaria ignorado até 1832, ao ser reimpresso por um discípulo. De 1807 
a 1813, já empobrecido, ele produziu diversos outros estudos, cujos 
títulos deixam entrever o campo de interesses de uma alma curiosa 
de saber: Introduction aux travaux scientifiques du XIX siècle; Nouvelle 
encyclopédie; Histoire de l’homme; Mémoire sur la science de l’homme; 
Travail sur la gravitation universelle.

Após viver um surto de insanidade e ser tratado pelo famoso 
Dr. Pinel, Saint-Simon passou a viver de uma mesada de sua família e 
começou a carreira de polemista político, publicando, em co-autoria 
com Augustin Thierry, uma brochura intitulada De La réorganisation 
de la société européene, em que falavam da superioridade das nações 
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modernas comerciantes sobre as nações militarizadas. Foi aí admiti-
do ao círculo dos economistas liberais. Saint-Simon tornou-se então 
um defensor da burguesia, contra aqueles que tentavam reconstituir 
o Ancien Régime. É dessa época obras como L’industrie, Le politique, 
L’organisateur, Du sytème industriel, Catéchisme des industriels, Opinions 
littéraires, Philosophiques et industrielles. Sua última obra foi o Nouveau 
christianisme, de 1825, ano de sua morte.

Saint-Simon iniciou seus ensaios propondo que os cientistas 
deveriam ser elevados ao cume da estrutura social e todos deveriam 
estar subordinados ao seu comando racional. Desta forma, colocar-
-se-ia um fim à crise moral e dar-se-ia estímulo à expansão do conhe-
cimento científico. Os homens mais capazes tornar-se-iam cientistas 
em lugar de se lançarem às guerras de destruição. As novas ciências 
seriam “positivas”, desenvolvendo-se uma sucessão hierárquica, das 
mais simples às mais complexas, culminando na ciência humana (idéia 
que seu secretário e discípulo, Augusto Comte, logo desenvolveria).

Esse predomínio dos cientistas foi logo revisto, em benefício 
de uma noção triádica da boa sociedade. Segundo Saint-Simon, os 
homens estariam divididos em três classes naturais, de acordo com o 
predomínio do lado motor, do racional ou do emotivo. Assim, seriam 
eles trabalhadores ou administradores (propensão ao lado motor), 
cientistas (racionais) e moralistas, artistas, poetas, líderes religiosos, 
professores éticos (lado emotivo). Um sistema industrial que adviesse 
desta divisão natural não teria conflitos e sim uma cooperação har-
moniosa de pessoas naturalmente desiguais. Caberia aos emotivos/
moralistas iniciar projetos, aos cientistas avaliá-los e criticá-los, e aos 
administradores executá-los. Nascendo com faculdades desiguais, os 
homens, na visão de Saint-Simon, requeriam uma sociedade na qual 
cada um encontrasse sua função, e a boa sociedade seria aquela que 
fornecesse aos seus membros as mais amplas oportunidades para 
o desenvolvimento destas faculdades. A nova sociedade industrial 
assim descrita teria por objetivo a produção máxima por meio da 
utilização máxima das amplas e diversificadas capacidades humanas 
e nela a miséria e a ignorância seriam apenas acidentes. Esta boa so-
ciedade seria dirigida por um corpo de elite de mérito, formada por 
aqueles que tivessem mostrado o melhor de sua capacidade seja nas 
ciências, nas artes ou na indústria. Uma verdadeira aristocracia dos 
talentos. Bancos e empresas seriam os modelos desta boa sociedade 
industrial a se implantar. Seria uma sociedade funcional de classes, 
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e nela os homens não mais seriam governados e sim administrados. 
Haveria a administração das coisas e não mais o domínio sobre os 
homens, argumentou Saint-Simon, de uma maneira que viria a inspirar 
o comunismo de Engels. Nela o poder estatal seria reduzido a quase 
nada, pois, erradicando-se a desordem, elimina-se a necessidade da 
presença do Estado. A sociedade industrial é definida como a socie-
dade dos produtores, de todos os que, em suas diferentes áreas de 
atuação – agricultura, artes, comércio, ciência etc. –, produzem a 
riqueza social. É uma sociedade de abelhas, oposta, portanto, à socie-
dade de vespas, composta pelos ociosos aristocratas, proprietários 
de terras, sacerdotes e até legisladores. Saint-Simon termina suas 
elocubrações utópicas resvalando para uma nova cristianidade, vista 
como um capitalismo filantrópico. Após sua morte, discípulos como 
Olinde Rodrigues e Enfantin deram origem a um movimento de seus 
seguidores, expresso em jornais como Le producteur e le globe; nosso 
Visconde de Mauá foi apontado como sendo um desses seguidores.

Para os saint-simonianos, a civilização estava ameaçada de dis-
solução e o progresso corria perigo; o egoísmo prevalecia; imperava a 
anarquia moral e o caos na indústria. O mérito não era premiado, as 
classes possuidoras eram preguiçosas e o laissez-faire havia-se torna-
do um desperdício colossal de energia humana. No campo científico, 
não havia plano nem síntese; nas artes, produziam-se apenas sátiras 
ou elegias. A isto tudo, os saint-simonianos apunham e propunham 
uma humanidade progressiva, com amor, associação e fraternidade. 
Esta humanidade progressiva faria o movimento do antagonismo para 
a associação e viveria segundo o mote de Saint-Simon “A cada um de 
acordo com sua capacidade, a cada qual segundo suas obras”.

Saint-Simon é apontado por alguns como sendo uma das influên-
cias do fascismo no século XX. Mas também foi um pensamento ins-
pirador do comunismo científico marxista.

Owen

Robert Owen (1772–1858) era um gaulês, filho de um pequeno 
comerciante do País de Gales. Aos 19 anos, tornou-se diretor de uma 
empresa têxtil em Manchester e, aos 28 anos, em 1800, tornou-se 
proprietário de quatro fiações de algodão em New Lanark, próximo a 
Glasgow, na Escócia. Durante 12 anos, Owen gerenciou New Lanark, 
determinado a transformar o lugar em um reduto de trabalhadores 
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satisfeitos. Reabilitação e filantropia eram a base do credo de Owen, 
que acreditava na maleabilidade do ser humano, condicionado pelo 
ambiente. Se o homem é mau, esta maldade não adviria de sua natureza 
ou essência, mas das estruturas e das condições sociais. Portanto, 
alteradas estas para melhor, transformaríamos viciosos em virtuosos, 
maus em bons.

A idéia dos utópicos como sonhadores que não passavam das 
folhas de papel nas suas elocubrações e devaneios pela criação da 
boa sociedade é muito errada no caso de Owen, que foi, sobretudo, um 
realizador, misturando a redação de ensaios e de propostas contidas 
em diversos relatórios com a construção concreta de comunidades: 
em 1813, Owen escreveu A New view of society, com ensaios sobre o 
princípio de formação do caráter humano, em que criticava a ordem 
econômica e social, a instituição da família e a organização religiosa, 
repetindo sua crença no determinismo do ambiente sobre o caráter 
de cada um:

Retirem-se as circunstâncias que tendem a criar o crime no caráter 

humano e o crime não será criado. Substituam tais circunstâncias por 

outras formadoras dos hábitos da ordem, da regularidade, da tempe-

rança, da indústria e estas qualidades serão formadas (apud MANUEL, 

F. E.; MANUEL, E. P., 1979, p. 685).

Em 1816, fundou, ainda em New Lanark, um Instituto para a 
Formação do Caráter, destinado a educar as cianças com suavidade. 
Em 1817, em um relatório para o comitê da associação de auxílio aos 
trabalhadores pobres, Owen propôs a criação de comunidades auto-
-sustentadas de trabalhadores desempregados, vítimas dos avanços 
tecnológicos e presas do vício e da miséria. Seriam comunidades pla-
nejadas para cerca de 1.200 habitantes. Em 1820, propôs, em relatório 
ao Condado de Lanark, um socialismo cooperativo, com a criação de 
vilas distantes, comunidades livres e autônomas, sem a ingerência do 
Estado, em que os indigentes remodelariam suas condutas por meio 
do treinamento sistemático até a formação de novos hábitos.

Em 1824, Owen comprou 5 mil acres de terras em Indiana, nos 
Estados Unidos, onde inaugurou, em 1o de maio de 1825, a comunida-
de de New Harmony, então composta por cerca de 900 pessoas, de 
“intelectuais burgueses a artesãos e operários e também vagabundos 
e escroques”; ali procurou instaurar o comunismo integral, a perfeita 
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igualdade, “onde cada qual receberia a mesma alimentação, as mesmas 
roupas, o mesmo alojamento, a mesma educação”(PETITFILS, 1977, p. 
79-80). Nesta época já tinha uma seita de seguidores, os owenitas, e 
seu jornal, o New Moral World, distribuía 2 mil exemplares.

A experiência de New Harmony não deu certo e, em 1829, Owen 
retornou à Inglaterra onde, junto com seus seguidores, fundou uma 
federação de auxílio mútuo, destinada a congregar as diversas socie-
dades cooperativas que os owenitas haviam criado.

Em 1830, Owen escreveu o Book of the new moral world, de novo 
com ataques à propriedade, à religião, ao casamento e em defesa da 
igualdade sexual. Ainda esse ano, fundou em Londres o National Equi-
table Labour, uma bolsa de trocas, onde o dinheiro era substituído 
por bônus de trabalho e os produtos avaliados pelo número médio 
de horas consumidas na sua fabricação. A bolsa iria funcionar apenas 
por dois anos.

Em 1833, Owen propôs a constituição de uma Câmara de Profis-
sões, que substituiria a Câmara dos Comuns; também nesse ano surgiu 
em Londres a Grand National Consolidated Trades Union, inspirada 
por ele, com 500 mil filiados; em 1834, fundou a Associação Unificada 
Britânica e Estrangeira do Trabalho, da Humanidade e da Ciência, 
em 1835 substituída pela Associação de Todas as Classes de Todas 
as Nações, que adotou, em 1839, o nome de Sociedade para a Comu-
nidade Universal dos Adeptos da Religião Racional. O nome, como se 
pode perceber, refletia o pacifismo e a recusa de Owen em admitir o 
conflito de classes, bem como a sua convicção na força racional da 
ciência para vencer as circunstâncias do mal. Em 1839, fundou uma 
nova comunidade em Queenwood, Hampshire, que perdurou até 1845.

Em 1849, escreveu The revolution in the mind and practice of 
the human race, em cujas páginas defendeu a idéia do ato iluminista 
racional criador de novas circunstâncias para reformar uma humani-
dade maleável e dócil, retirando-a das circunstâncias causadoras do 
mal. Em comunidades que designava como “township fields”, 500 a 2 
mil pessoas cultivariam em comum a terra, governadas por membros 
treinados e educados, sem tumulto de eleições, produzindo de forma 
autônoma e independente as satisfações das suas necessidades.
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Fourier

Charles Fourier (1772–1837) nasceu em Besançon, França, filho 
de um negociante. Foi retratado por seus biógrafos como um ho mem de 
maneiras frias, obcecado por medições e contagens e que, todavia, 
escreveu sobre as paixões e instintos.

Fourier, tal como Hesíodo, viu a humanidade caminhando por 
uma via descendente, saindo de épocas boas para mergulhar no pior 
dos mundos. A humanidade teria saído do Éden, da felicidade, liberda-
de e abastança, para a Selvageria, desta para o Patriarcado, depois a 
Barbárie, até sucumbir à desordem da Civilização, com sua indústria, 
comércio, casamento e outras tantas falsidades e charlatanices. Em 
meio às desordens da nossa civilização, estaria a pobreza, o pauperis-
mo urbano, que ele definia como a mais escandalosa das desordens.

Após ultrapassar a fase da Civilização, a humanidade conheceria 
uma sexta etapa, o Garantismo ou semifelicidade e, após, um sétimo, 
o Sociantismo, até chegar ao salto para a Harmonia.

Razão, obrigações, moderação, moralidade eram vistos por 
Fourier como mecanismos coercitivos e máscaras civilizatórias que 
ocultariam artimanhas mercantis. A civilização se opõe à natureza. 
Para solucionar esta repressão, Fourier propôs a filosofia da atração, a 
definição do ser humano como uma criatura de paixões e de desejos, 
que deveria viver a totalidade da sua natureza passional.

As paixões humanas são constantes, dizia Fourier, mas as 
oportunidades de expressá-las variaram segundo as diferentes épo-
cas, até que se chegou às fórmulas de auto-restrição impostas pela 
Civilização. Os civilizados de sua época conviveriam com o progresso 
material industrial e o atraso político, incapazes de criar felicidade 
proporcional ao progresso alcançado.

Fourier desenvolveu o conceito de “écart absolu” (desvio, 
descarte absoluto) por meio do qual negava as filosofias passadas, 
principalmente as correntes morais. Para ele, as bibliotecas e suas 
centenas de milhares de livros sobre o tema não significavam abso-
lutamente nada, pois não teriam aproximado o homem da felicidade, 
que residiria na libertação das paixões. A liberdade, dizia, está na 
recusa em submeter-se à razão.

Definido o problema, Fourier aplicou-se em buscar a solução, a 
construção de uma sociedade sem repressão, e partiu para a experiên-
cia dos falanstérios (do grego phalanx, que significa grupo, comunida-
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de). Os falanstérios seriam edifícios comunitários onde 810 homens 
e 810 mulheres viveriam livremente: 810 é um número cabalístico, 
resultante de combinações fundamentais de 12 paixões radicais:

•	paixões	sensitivas:	vista,	audição,	olfato,	paladar,	tato;
•	paixões	afetivas:	amizade,	amor,	ambição,	familismo	(ma-

ternidade/paternidade);
•	paixões	distributivas:	cabalista,	ou	o	espírito	de	intriga	e	

paixão pelo domínio; composta, ou da alma e dos sentidos; 
borboleta ou alternante, que é o gosto e a necessidade de 
variedade.

Haveria uma 13ª paixão, o uniteísmo, ou gosto pela harmonia, 
filantropia e comunhão com o cosmos e com Deus. Desta forma, 
Fourier conciliava seu hedonismo com o cristianismo. Três seriam 
os princípios eternos, incriados: a matéria, a justiça e Deus, a grande 
atração passional.

Falanstério seria, portanto, um grupo de 1.620 pessoas, tido 
como célula elementar. Segundo salientou Petitfils, Fourier acreditava 
na integração indivíduo e sociedade pelo desencadeamento pacífico 
e benéfico das paixões. Ele se via como um continuador de Newton: 
enquanto este descobriu a lei de atração da matéria, Fourier dedicava-
-se a descobrir a lei universal que regeria as outras categorias, ou seja, 
o orgânico, o animal e o social. Esta lei seria a atração passional, um 
impulso da natureza.

Em 1817, Fourier tentou o apoio do czar e dos Rothschilds para 
o empreendimento dos falanstérios, mas o primeiro deles acabou 
sendo organizado na Rumânia, onde um nobre local foi persuadido 
a testá-lo com seus servos, em uma localidade chamada Scâeni. Os 
falanstérios teriam jardins, pátios internos, galerias envidraçadas, 
oficinas, galpões, teatro, igreja, manufaturas. Neles se praticariam os 
prazeres gastronômicos, sexuais, culturais, de forma ardente e refi-
nada, intensificados pelas intrigas. Os trabalhos sujos e repugnantes, 
tais como o transporte do lixo, Fourier os reservava para as crianças, 
que detestava, uma vez que elas teriam gosto natural pela sujeira.

Em 1808, iniciou a formulação da sua doutrina, com a redação 
da Teoria dos Quatro Movimentos e dos Destinos Gerais; em 1822, 
escreveu um Tratado da Associação Doméstica Agrícola; em 1827, Le 
Nouveau Monde Industriel, em que critica a infâmia do comércio; em 
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1835–1836, escreveu sobre “a falsa indústria, mentirosa, parcelada, 
e seu antídoto, a indústria natural”. Uma de suas últimas obras é O 
novo mundo amoroso, segundo Petitfils, apenas conhecida em 1967.

Fourier criticava a família monogâmica, tida como antinatural; 
criticava o casamento, responsável pela condição de inferioridade da 
mulher; criticava a igualdade, as charlatanices comerciais e suas infâ-
mias. Acreditava, por outro lado, na possibilidade da boa integração 
entre o indivíduo e a sociedade, a ser obtida pelo desencadeamento 
pacífico e benéfico das paixões. Segundo Petitfils (1978, p. 107), suas 
críticas ao comércio e ao capitalismo liberal e sua defesa da liberdade 
das paixões o aproximariam do pensamento socialista.

Após sua morte, em 1837, Victor Considerant, seu seguidor, criou 
o Fourierismo, movimento de divulgação de suas idéias e de constru-
ção de comunidades pautadas por sua concepção de mundo, “a ciência 
societária”, que passou a ser predominantemente compreendida como 
a proposta de cooperativas. Dentre as colônias fourieristas e dentre 
outros seguidores seus, citam-se: Michel Derrion, que implantou na 
cidade de Lyon, de 1834 a 1838, o Comércio Verídico e Social; a colônia 
societária de Citeaux, entre 1841 e 1844, formada por leitores do jornal 
fourierista O Novo Mundo Industrial. Na Rússia, o célebre escritor Dos-
toiévsky participou de grupos de estudos fourieristas. Nos Estados 
Unidos, a partir de 1840, ficou registrada a mais célebre experiência 
fourierista, Brook Farm, na Nova Inglaterra. No Brasil, Petitfils cita a 
União Industrial de Sahy, que mencionaremos adiante.

Fourier influenciou Nietzsche, antecedeu Freud e foi um dos 
precursores do feminismo, na medida em que apregoava que um in-
dicador adequado do desenvolvimento de uma sociedade é a situação 
social (econômica, política, cultural etc.) e o grau de liberdade das 
suas mulheres.

As críticas marxistas de Engels e 
de Althusser aos utópicos

Engels (1820–1895), parceiro de Marx, criticou o pensamento 
utópico. Para ele, Owen, Saint-Simon, Fourier, bem como os enciclo-
pedistas do Iluminismo francês, seriam utópicos porque pretendiam 
“emancipar, de chofre, toda a humanidade, instaurando o império 
da razão e da Justiça eterna”. Engels os criticou porque “pretendiam 
tirar da cabeça a solução dos problemas sociais [...] descobrindo um 
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sistema novo e mais perfeito de ordem social [...] implantando-o na 
sociedade vindo de fora, por meio da propaganda” (1962, p. 33). As 
utopias seriam, para ele, fantasias e idéias geniais a terminar nos 
sebos, entre os “trapeiros literários”. A este socialismo utópico opor-
-se-ia, para Engels, o “socialismo científico”, que seria não mais um 
devaneio, mas um produto histórico resultante do enfrentamento real 
das classes sociais em suas contradições e conflitos:

O socialismo já não aparecia como a descoberta casual de tal ou tal 

intelecto genial, mas como o produto necessário da luta entre as duas 

classes formadas historicamente: o proletariado e a burguesia. Sua 

missão já não era elaborar um sistema o mais perfeito possível da 

sociedade, mas investigar o processo histórico econômico de que, 

forçosamente, tinham que brotar essas classes e o seu conflito (EN-

GELS, 1962, p. 45).

A causa da falta de ciência dos socialistas que Engels tinha 
como utópicos estaria no seu voluntarismo, isto é, na sua pretensão 
de mudar uma realidade social por meio da sua vontade, por sua inspi-
ração individual, provinda de homens bem-pensantes, desconectados 
com a classe proletária. Como veremos a seguir, Owen, Saint-Simon e 
Fourier não foram tachados de utópicos por terem ficado no plano das 
quimeras e devaneios. Muito pelo contrário, foram todos, em maior ou 
menor grau, realizadores que se lançaram à empreitada de concretizar 
suas idéias. Engels cobrava deles o fato de não serem científicos, isto 
é, de não professarem o materialismo dialético, de não partirem de 
uma análise de classes, de contradição e confronto das classes sociais.

Mais de 100 anos se passaram desde então; o dito socialismo 
real, que dominou por cerca de 70 anos o extinto bloco soviético, 
também torceu o nariz para devaneios romântico-burgueses. Um 
filósofo francês marxista, Louis Althusser (1918–1989), declarou que 
o marxismo não era um humanismo e que as obras de juventude de 
Marx, humanistas e filosóficas, com traços utópicos, como a Ideologia 
alemã, eram desimportantes. Neste livro, os jovens Marx e Engels 
descreveram um tempo que virá, a sociedade comunista, na qual os 
homens caçarão, pescarão e lerão os clássicos, indistintamente, livres 
de uma divisão social do trabalho que os restringe a ser ou pescadores, 
ou caçadores, ou intelectuais:
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[Na divisão capitalista do trabalho] cada homem tem um círculo de 

atividade determinado e exclusivo que lhe é imposto e do qual não pode 

sair; será caçador, pescador ou pastor ou crítico, e terá de continuar 

a sê-lo se não quiser perder os meios de subsistência – ao passo que, 

na sociedade comunista, na qual cada homem não tem um círculo 

exclusivo de atividade, mas se pode adestrar em todos os ramos que 

preferir, a sociedade regula a produção geral e, precisamente desse 

modo, torna possível que eu faça hoje uma coisa e amanhã outra, que 

cace de manhã, pesque de tarde, crie gado à tardinha, critique depois 

da ceia, tal como me aprouver, sem ter que me tornar caçador, pescador, 

pastor ou crítico (MARX; ENGELS, 1984, p. 39).

Mas o mundo soviético acabou, o muro de Berlim foi derrubado 
em 1989, o dogmatismo marxista deu lugar à revitalização dos textos 
do Marx jovem, humanista, e os movimentos ecológicos contemporâ-
neos recolocaram a dimensão utópica como atributo emblemático dos 
questionadores. “A utopia ou a morte!” foi o título dado por René Du-
mont, agrônomo e ambientalista francês, a um de seus livros, quando 
candidato à presidência de seu país. Ao final da década de 1960, o mote 
lançado pelo filósofo alemão Herbert Marcuse (1898–1979), “sejamos 
realistas, exijamos o impossível!” – animou as revoltas estudantis ce-
lebradas como “Maio de 68”, em Paris. O movimento da contracultura 
hippie, iniciado nos Estados Unidos nos anos 1960 por jovens que se 
recusavam a servir na Guerra do Vietnam, espalhou-se pelo mundo, 
inspirando a formação de comunidades alternativas, onde dropouts 
(os que saltavam fora do “establishment”, isto é, do sistema) seguiam o 
lema “faça amor, não faça a guerra”, viviam dos rejeitos da economia 
capitalista industrial, do artesanato, revivendo e revalorizando artes 
e vestuário de grupos étnicos submetidos ao sistema capitalista (indí-
genas, hindus, ciganos, camponeses). Entre nós, um ideólogo petista 
lançou seu texto, “Um Novo Socialismo Utópico”, no qual criticava o 
crítico Engels e propunha a utopia ecossocialista juntamente com a 
revalorização da subjetividade “a falência do ‘socialismo científico’, 
exigindo que se faça o movimento inverso, rumo a um socialismo 
utópico, recoloca o papel da subjetividade” (FRANCO, 1991, p. 11).

Daniel Aarão Reis Filho, historiador das revoluções socialistas 
e da esquerda brasileira, descreveu as revoltas estudantis de 1968, 
no Rio de Janeiro, de enfrentamento à ditadura militar, como paixões 
utópicas.3 As grandes mobilizações, as lutas, as multidões flagradas 
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nas fotos de Pedro Moraes são descritas pelo historiador como “o 
brilho das utopias”. Fazendo um balanço deste brilho 20 anos depois, 
o autor pondera que, após este momento de chama, se, por um lado, 
passou a vigorar entre nós uma resignação ou adesão passiva ao 
capitalismo, por outro subsistem “linhas de continuidade” daquelas 
utopias presentes em movimentos como o das mulheres, o ecológico 
etc. Algumas transformações foram, segundo ele, efetivamente alcan-
çadas, como nas novas relações afetivas entre pais e filhos, homens 
e mulheres, na crítica ao autoritarismo etc.

As utopias do Novo Mundo e  
a construção de céus na terra

Escapar do mundo ruim e iniciar a construção de novas co-
munidades alhures, alternativas ao sistema social dominante, são 
objetivos presentes na história em todos os tempos e se confundem 
quase sempre com a própria história do pensamento religioso: as seitas 
heréticas, como a dos Cátaros ou Albigenses, do século XI ao XIII no sul 
da França, dos Waldenses, nos Alpes no século XII, dos Anabatistas, 
executados em 1530 na cidade de Münster, dos Labatistas, no século 
XVII, são alguns dos exemplos mais comumente citados.

Mas nada despertou tanto os ânimos utopistas quanto a desco-
berta das Américas, o Novo Mundo. A historiografia norte-americana, 
desde a chegada dos peregrinos no Mayflower, em 1620, está ponti-
lhada de comunidades onde predominavam um comunismo de inspi-
ração religiosa, com armazéns e fundos comuns de atendimento às 
necessidades, a igualdade de sexos, cor e nacionalidade, as práticas 
de não-violência e o desenvolvimento de um artesanato de estilo e 
apuro na sua singeleza. Ao pesquisar as comunidades utópicas esta-
belecidas nos Estados Unidos entre 1680 e 1880, Holloway (1966) nos 
descreve dezenas delas, na sua obra “Heavens on Earth”, tais como 
Ephrata, Economia, Harmony, Zoar, Skaneateles, Brook Farm, Bethel, 
Aurora, Bishop Hill, Amana, Oneida e Icária. Todas elas apresentam 
inspiração religiosa no seu nascedouro. Assim é que cita William 
Penn, fundador da Pennsylvania, simpatizante dos Labatistas,4 e que 
hospedou a seita germânica dos Quakers, que vieram a se estabelecer 
perto do rio Delaware. A eles se seguiram os Pietistas, seita fundada 
por Zimmermann, ex-pastor luterano, que acreditava piamente que 
o mundo acabaria no outono de 1694 e que, por isso, buscava reunir 
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um grupo de eleitos na América para esperar pelo advento de Cristo. 
Holloway segue seu relato mencionando o líder Kelpius, um rosa-cruz 
que foi para a Filadélfia fundar, com seguidores, a comunidade que 
ficou conhecida como The Woman in the Wilderness. Vejamos em mais 
detalhes algumas destas comunidades.

Ephrata

Em 1735, um homem chamado Beissel fundou uma nova comuni-
dade, entre Filadélfia e Baltimore, a qual deu o nome de Ephrata, que se 
iniciou com 40 membros. Era uma comunidade extremamente austera, 
comunista no seu estilo de vida, onde se vivia em edifícios comunais 
erigidos em dimensões bíblicas, em que o uso de metais e de remédios 
era proibido, e onde o desconforto era considerado virtude e colchões 
e travesseiros tidos como tentações demoníacas. A cada semana, os 
membros da comunidade escreviam em um papel uma lista de seus 
pecados, que era lida e discutida em conjunto. Apesar da austeridade, 
livros e música não eram proibidos, e a comunidade publicou hinos, 
tratados sobre religião e teologia, em obras apontadas como de grande 
esmero artesanal. Holloway também aponta para o surgimento, em 
1745, de uma florescente indústria entre eles. Em 1783, um novo grupo 
se forma em Carolina do Sul, e a Ordem se dissemina a ponto de vir 
a ser citada no Dicionário filosófico de Voltaire, segundo Holloway. 
Em 1814 esta congregação, que era secular, se incorpora aos Batistas 
do Sétimo Dia. Em 1920, existiriam 194 comunidades ephratenses na 
América. Seu sucesso parece ter durado três quartos de século. Hoje 
suas edificações são locais de turismo e de peregrinação.

Os Shakers

Uma dissidência dos Quakers, que ficou conhecida como os 
Shaking Quakers, ou simplesmente, Shakers, por conta de seus ritos de 
dança como a dos dervixes, teve como líder a figura de uma mulher, 
Ann Lee, ou Mother Ann, que induziu seus primeiros seguidores, em 
1774, a sair de Liverpool, vindo a se estabelecer no estado de Nova 
York em 1776. Os Shakers acreditavam na bissexualidade de Deus e 
viam Jesus como um irmão mortal, sem reverenciá-lo, rejeitando a dou-
trina da Divina Trindade. Como acreditavam que o Dia do Juízo Final 
já tinha ocorrido, viam-se vivendo já na ordem da ressurreição. Seus 
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princípios eram a propriedade comum, celibato, não-violência, auto-
nomia. Talvez como sublimação ao celibato, dançavam no transcorrer 
da noite em ritos que envolviam cantos, rodopios, pulos etc. Viviam 
em edifícios comuns, homens e mulheres, administrados por dois 
membros mais velhos. Produziam sua própria mobília, escovas, baldes, 
esfregões, capachos, peneiras e também vendiam suas manufaturas 
para o mundo lá fora. Desenhavam e produziam diversas máquinas e 
utensílios, sendo-lhes atribuída a invenção da pena metálica. As ervas, 
as sementes e as compotas de qualidade, que também produziam, 
ganharam reputação geral. Holloway descreve suas vidas como da 
mais escrupulosa limpeza, ordem, simplicidade e regularidade. Para o 
autor, o próprio mobiliário e os utensílios criados pelos Shakers seriam 
testemunhos eloquentes de sua felicidade, pois “ninguém frustrado, 
reprimido, descontente ou mal-ajustado produziria objetos dos quais 
emanam tranqüilidade e satisfação”.5 Os Shakers atingiram seu ápice 
em 1830, tendo estabelecido sociedades nos estados de Kentucky, 
Ohio e Indiana, totalizando 5 mil almas. Segundo Holloway, os Shakers 
foram os primeiros a demonstrar que as comunidades poderiam ser 
prósperas, organizadas e ter uma longa duração.

Os Rappistas: da Harmony Society à Economy

Em 1805, os Rappistas, seguidores de George Rapp, organizaram 
a Harmony Society, com 750 pessoas, também inspirada em modo de 
vida comunista, com fundo comum e uso de uniformes. Rapp era um 
dissidente da Igreja Luterana, que havia emigrado de Württemburg 
para os Estados Unidos, onde, em 1803, compra 5.000 acres ao norte 
de Pittsburg. No ano seguinte, lá acomodava 750 seguidores, artesãos 
e camponeses, assim fundando a Harmony Society. A Harmony Society 
decidiu adotar o comunismo: seus membros concordaram em alocar 
todas as suas posses em um fundo comum, adotar uniforme e trabalhar 
em benefício de toda a comunidade. Eram muito operosos e, no seu 
primeiro ano, construíram 50 casas de madeira, igreja, escola, celei-
ro, moinho e oficinas e limparam 150 acres de terra; no ano seguinte, 
limparam 400 acres, construíram armazém, fábrica de lã, vinhedo, 
destilaria. Holloway descreve Harmony como relativamente próspera; o 
lugar, contudo, não tinha ligação hidroviária com o mundo, e o solo era 
inadequado para o cultivo das vinhas, razão pela qual a comunidade 
se muda para 30.000 acres de terra comprados no Vale Wabash, em 
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Indiana, ao qual também denominaram Harmony. Em 1817, a população 
de Harmony era de 700 pessoas. Lá ficaram até 1824, quando, por conta 
da febre malárica e outros problemas, resolveram vender suas terras 
a Robert Owen e comprar outras, ao norte de Pittsburg, um lugar que 
denominaram de Economia. Holloway é um entusiasta de Economia, 
que descreve com suas melhores cores, como uma das melhores rea-
lizações dos Rappistas. Ali, a proximidade de Pittsburg e o transporte 
pelo rio Ohio favoreceram a venda da manufatura que fabricavam; o 
lugar era mais saudável e foi descrito por viajantes como uma planí-
cie cercada por morros risonhos, com bancos à sombra das árvores, 
de onde se avistavam o rio, ruas de edificações de tijolos cercadas 
por vinhas e trepadeiras. Era um modelo de “well built, well-arranged 
country village”, com jardins espaçosos em que flores eram cultivadas 
e onde a banda tocava nas noites de verão e nas tardes de domingo. 
Tudo era comum, com as necessidades de todos supridas por um es-
toque comum. Roupas e mobiliário foram descritos por um visitante, 
o duque de Saxe, como sendo da melhor qualidade. Cada casa tinha 
sua horta, onde as famílias cultivavam seus próprios legumes, criavam 
suas aves e tinham seu próprio forno. Quando o trabalho terminava, 
reuniam-se nas oficinas para cantar spirituals e outras canções. Hollo-
way destaca-os dentre as outras comunidades pela característica da 
ausência de fanatismo abstêmio. Eram considerados mais humanos, 
pois até bebidas faziam, tendo seu uísque ficado famoso na região. 
Seu líder, padre Rapp, foi descrito por ele como um autocrata bene-
volente, com grandes qualidades de liderança, imaginação, argúcia e 
bom humor. Economia durou 98 anos.

Zoaritas

Os Zoaritas eram seguidores de Joseph Bimeler, tecelão e pro-
fessor. Ele viera da Alemanha e, ao chegar à América, em 1817, com-
prou 5.600 acres em Ohio, onde se estabeleceu com 225 seguidores, 
fundando a Sociedade Separatista de Zoar, adotando o comunismo e 
a endogamia. Os Zoaritas levantavam-se às seis, dormiam às nove, 
viviam em casas separadas, cada uma delas abrigando diversas 
famílias. Mais democrática que as outras comunidades, tinha três 
curadores, eleitos a cada três anos. Os Zoaritas inovaram, passando 
a empregar mão-de-obra paga, depois que uma epidemia de cólera lhe 
diminui o contingente. Nordhoff, um estudioso destas comunidades, 
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que a visitou em 1874, descreveu Zoar como um lugar onde faltavam 
beleza e conforto, com uma aparência de desmazelo e negligência, 
muito diferente de Economia. A sociedade se dissolveu em 1898, após 
ter durado cerca de 83 anos.

Brook Farm

A comunidade de Brook Farm é um dos exemplos mais citados 
nos estudos das utopias, talvez por ter-se inspirado nos preceitos de 
Charles Fourier. Foi fundada por George Ripley, um ex-transcendenta-
lista,6 que se estabeleceu inicialmente com 20 membros intelectuais, 
em 160 acres nas cercanias do rio Charles, perto de Boston, em 1841. 
Holloway descreve seu cotidiano da seguinte forma: “levantavam-
-se cedo e após um banho frio e uma lição de música, tinham um 
desjejum de grão, frutas e ervas locais. Em seguida se dedicavam a 
‘alguma ocupação’, um almoço vegetariano, seguido de palestras”. 
A experiência de Brook Farm nunca juntou mais de 80 pessoas e foi 
breve, terminando em 1843. Outras falanges fouriestistas nos Estados 
Unidos foram mais duradouras, localizando-se em Nova Jersey (12 
anos) e Wisconsin (seis anos).

Aurora

Dr. Keil era um médico alemão místico, que chegou à América 
em 1838 e se estabeleceu inicialmente em Nova York. Em 1844, já com 
seguidores (quase todos camponeses alemães), funda a comunidade 
de Bethel, com uma população de 650 seguidores, em 2.500 acres no 
Missouri. A comunidade prosperou e, em 1855, Keil e 80 seguidores dali 
partem em direção ao Pacífico, onde fundam, em 1856, a comunidade 
de Aurora, no Oregon, ao sul de Portland. Ambas as comunidades eram 
de costumes frugais, mas não professavam celibato. Ficaram regis-
tros de práticas democráticas, com discussão e decisão coletiva dos 
assuntos de interesse das comunidades. Havia propriedade comunal 
das terras e armazéns comuns, de onde tiravam o que necessitavam. 
Segundo Holloway, em Bethel e em Aurora havia uma combinação de 
comunismo e individualismo, onde pequenas casas e jardins, venda 
individual de aves e artesanato se combinavam com o trabalho comum 
nos campos e oficinas. A organização era frouxa, não havia rituais, 
nem horários de trabalho a obedecer. Quando seu fundador faleceu, 
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em 1877, as comunidades não sobreviveram: Bethel se dissolveu em 
1880, e Aurora, em 1881.

Ebenezer Society

Em 1842, Christian Metz, um carpinteiro, sai da Alemanha em 
direção à Nova York, onde, com Michael Krausert, alfaiate, Philip 
Morshel, tecelão, e Barbara Heinemann, uma serviçal analfabeta, 
compram 5.000 acres de terra perto de Buffalo e lá acomodam 800 
imigrantes, assim formando a Eben-Ezer Society. Mais tarde se trans-
ferem para Iowa, onde constroem aldeias, desde 1855. Em 1859, tais 
aldeias são incorporadas em uma nova comunidade, a Amana Society, 
cujas terras cobriam 20.000 acres. Cada uma dessas aldeias era uma 
unidade interdependente, dirigida por conselhos dos moradores mais 
velhos. Também professavam costumes comunistas, com as famílias, 
entretanto, ocupando cada uma sua casa, tendo em comum refeitórios 
e pontos de encontro e de trabalho. Cada membro recebia uma quota 
anual para roupas e outros artigos, à exceção de comida, e poderia 
tirar o que quisesse dos armazéns comuns, até atingir a sua quota. 
Havia uma severa separação dos sexos. A Amana Society permaneceu 
inalterada até 1932 e, ao tempo em que Holloway a descrevia, havia-se 
tornado uma corporação, sendo, assim, um exemplo de comunidade 
que alcançou o mundo contemporâneo.

Oneida

John Humphrey Noyes, fundador de Oneida, era diferente dos 
outros fundadores das comunidades que vimos até aqui, predominan-
temente camponeses e artesãos: Noyes provinha de uma abastada 
família norte-americana de Putney, Vermont. Em 1834, após um enga-
jamento na luta contra a escravidão, Noyes publica um jornal familiar, 
The Witness, e dá aulas sobre a bíblia. Com poucos seguidores, funda, 
em 1840, a Putney Association. Em 1844, influenciada pelos Shakers, 
adota o comunismo e estabelece em 500 acres uma comunidade na 
qual o trabalho manual se combinava com o intelectual, com leituras, 
redação, cantos e orações, estudo de hebraico, grego e latim. (Rea-
lizava, assim, o ideal que, um ano mais tarde, Marx e Engels iriam 
descrever na Ideologia Alemã, de uma forma de vida social onde não 
mais houvesse divisão do trabalho). Em 1847, os 40 membros da Put-
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ney Association compram 23 acres de terra com edifícios, em Oneida. 
Lá encorajam a liberdade de informação e de educação, instalam 
biblioteca com 5 mil volumes e se engajam nas artes, com orquestra, 
teatro etc. Os costumes são brandos, há creches para as crianças, 
jogos de cartas, piqueniques. Oneida tinha uma manufatura de seda, 
100 cabeças de gado e um grande pomar. Sua população aumentou de 
87 pessoas em 1849, para 306, em 1878. Eram fazendeiros, mecânicos, 
advogados, clérigos, médicos, professores. comerciantes, que viviam 
no edifício central, a Mansion House, ao redor da qual havia escola, 
marcenaria, celeiro, estábulos, escritórios, lavanderia etc. Oneida foi 
uma comunidade rica, que tinha outros pontos de veraneio, junto ao 
lago Oneida e na praia de Connecticut. A comunidade era administrada 
por comitês e departamentos administrativos, incluindo assembléias 
dominicais com a presença de todos os membros. Assim, nada era 
decidido sem o consentimento geral. Ali, Noyes encorajou as pessoas 
a viverem segundo as normas do “casamento complexo”, e um controle 
de natalidade e de experimento genético foi tentado através da união 
dos mais jovens de um sexo com os mais velhos do sexo oposto. As 
mulheres usavam roupas futuristas para a época, com calças, saias 
curtas e cabelos cortados pelas orelhas. Procurava-se garantir um 
bom convívio, por meio da Prática da Crítica Mútua, quando os mem-
bros da comunidade diziam-se pública e mutuamente seus méritos e 
defeitos. Em 1881, Oneida, após longos estudos e debates, abandonou 
as práticas comunistas e parte de seus membros se dispersaram. Em 
1886, Noyes, o idealizador de Oneida, morria.

Icária

Icária foi, destas experiências utópicas em solo norte-america-
no, a única que adotou o comunismo por escolha político-ideológica 
consciente. Nas outras que descrevemos até agora, as práticas co-
munistas estavam mais inspiradas na busca da boa convivialidade 
do que em uma convicção ideológica ou militância política. Seu idea-
lizador, Étienne Cabet, um francês que havia se tornado discípulo de 
Owen, era autor de um livro intitulado Un voyage en Icarie e editor  
de jornais como o Le populaire e l’almanach icarienne, em que procu-
rava disseminar suas críticas à ordem social existente e a propagação 
do comunismo que professava. A partir de 1847, ele lança um mote: 
“Travailleurs, allons en Icarie!”. Neste mesmo ano, em Londres, Cabet 
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compra de um corretor um milhão de acres no Texas. Em fevereiro 
de 1848, um grupo de futuros icarianos embarca do Havre para os 
Estados Unidos, tendo antes assinado um contrato no qual todos se 
comprometiam com o comunismo. Mas ao chegar, encontraram ape-
nas 100.000 acres descontínuos, que não tinham condições efetivas 
de ocupar. Alarmado com tais notícias, Cabet, já com 60 anos, parte 
para New Orleans, em 1949. Juntamente com 280 remanescentes, 
estabelecem-se em Nauvoo, Illinois. Em 1852, compram 3.000 acres em 
Iowa, transferência que se completou apenas em 1860, com somente 
35 homens, mulheres e crianças. Segundo o relato de Holloway, ali 
trabalharam feito escravos, construindo refeitório, auditório, moinhos, 
oficinas. Apesar de uma dívida de 15 mil dólares, importaram cavalos 
e começaram a fornecê-los para a vizinhança. Prosperaram. Esta ge-
ração, que havia trabalhado duro, construindo bens sólidos, passou 
a descuidar-se dos ideais marxistas, o que escandalizava seus filhos, 
que reivindicavam igualitarismo, comunismo e novas admissões. As-
sim, a comunidade de Icária se desmembrou em Icária e Nova Icária e 
entrou em declínio. Segundo Holloway, ao final do século XIX a época 
das utopias terminava, e com ela a despreocupação de Brook Farm, o 
fervor das Shaker Societies, a coragem moral de Oneida.

Outras comunidades utópicas norte-americanas

Outras iniciativas comunitárias arroladas por Holloway são:

•	a	Comunidade de Skaneateles, fundada por John A. Collins, 
em 1843, em uma fazenda de 350 acres em Connecticut. 
Collins era um egresso do movimento antiescravista de 
Massachussets. Diferentemente dos exemplos já descri-
tos, a Comunidade de Skaneateles não tinha inspiração 
religiosa, pelo contrário, seu fundador parecia professar 
um ideário com traços anarquistas, que argumentava que 
a organização religiosa produzia disputas e não paz e amor 
e que os governos também eram não mais que banditismo 
organizado. Após uns três anos de prosperidade, Collins, 
segundo Holloway, cansou-se do empreendimento, trans-
feriu a escritura da fazenda para seus seguidores e partiu.

•	a	Northampton Association of Education and Industry, fun-
dada em 1842 por quatro amigos – David Mack, Samuel 
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Hill, George Benson e William Adam – nos moldes de uma 
associação cooperativa, em que cerca de 130 homens e 
mulheres, com salários iguais, trabalhavam em 500 acres 
de terra onde edificaram seis dormitórios, uma fábrica de 
seda e uma serraria. Não foram bem-sucedidos e, em 1846, 
a Associação termina.

•	Bishop Hill, fundada em 1846 por Eric Janson, era uma 
comunidade sueca que, quatro anos mais tarde, tinha 800 
pessoas e recebeu conterrâneos imigrantes até 1854. Esta 
comunidade não foi próspera no seu início: abrigavam-se 
em tendas e muitos morreram de cólera. Seu líder, Janson, 
morreu assassinado. Olson, que lhe seguiu, deu novo impul-
so à comunidade: construiu dormitórios, ruas arborizadas 
etc. Em 1854, a comunidade fechou um contrato de trabalho 
com uma estrada de ferro; em 1856, já tinha 8.500 acres 
onde plantava milho e criava gado. Por volta de 1862, seu 
novo curador, Olof Johnson, envolvido em especulações 
e jogos, promoveu a derrocada da comunidade.

Vale ainda ressaltar comunidades com liderança feminina, como 
a de Jemima Wilkinson, fundadora do movimento Universal Friend, 
que rodou por Rhode Island e Connecticut. Em 1788, Jemima obtém 
vasta porção de terra junto ao lago Sêneca e funda a comunidade de 
Jerusalém.

As utopias brasileiras: o messianismo dizimado

Os exemplos acima mencionados atestam o que o casal Manuel 
destacou como traços da personalidade do tipo visionário, fundadora 
de utopias: um pouco de esquizofrenia, uma dose de megalomania, 
obsessividade, compulsividade e paixão criadora. Raiva do mundo, 
desgosto com a sociedade, escapismo, manias, supervalorização de 
uma única idéia, tida como um fetiche e um remédio universal, seriam 
os outros ingredientes da figura trágica ou tragicômica dos utopistas. 
Mas seriam apenas isso, resultado de demência e imaturidade? Por 
que esses líderes são seguidos? Por que as pessoas se juntam para 
criarem um microcosmo social alternativo ao sistema geral? Por que 
isto se condensa em determinado tempo – o século XIX para as expe-
riências norte-americanas – e por que hoje tais experiências rareiam? 
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Seremos nós hoje mais amadurecidos, mais descrentes, mais sábios? 
Viveríamos já em um mundo melhor, mais tolerante, que tornaria des-
necessária a fuga? Ou somos mais resignados e passivos que nossos 
antepassados?

As comunidades fundadas em solo norte-americano tiveram em 
comum a inspiração religiosa de imigrantes europeus, o pensamento 
libertário antiescravista e um comunismo de costumes. Em comum, 
também, a forma pouco conflitiva de se fundarem: está sempre pre-
sente, no início da sua história, a compra de áreas, o domínio pleno 
sobre um dado território, em suma, o acesso fácil à terra. Estas comu-
nidades também deixaram heranças em comum, ao revolucionarem 
a educação e criarem um sistema social em que havia a emancipação 
feminina. Em casos como as comunidades dos Shakers, legaram inclu-
sive um estilo artístico definido em mobiliário e utensílios. No relato 
de seus estudiosos, não há menção a perseguições sofridas por forças 
centrais governamentais: se elas acabam, é porque seus membros se 
dispersam, seu líder morre, alguma cizânia interna acontece.

No caso brasileiro, as coisas parecem ter ocorrido de forma 
bem diferente. Na descrição daquilo que na nossa história se apro-
xima das experiências utópicas – o messianismo de Contestado e de 
Canudos, as experiências dos Quilombos,7 a iniciativa anarquista da 
Colônia Cecília (ver capítulo sobre o Anarquismo) –, o que chama a 
atenção é o destino comum de dizimação diante de exércitos imperiais 
e republicanos.

Em razão desta repressão feroz que todas sofreram, a bibliogra-
fia brasileira que se aproxima do estudo da dimensão utópica entre nós 
tem também um enfoque diferenciado em relação ao que lemos sobre 
as experiências norte-americanas: não há descrição do cotidiano, dos 
novos costumes e regras de convivência implantados; há sempre o 
relato do conflito, das intolerâncias e perseguições sofridas.

Para Maurício Vinhas de Queiroz, os movimentos messiâni-
cos são formados por pessoas que, em estado de grande exaltação 
emotiva, provocada por tensões sociais, por opressão e privações, 
reúnem-se no culto a um líder local, considerado dotado de poderes 
sobrenaturais e se mantêm reunidas na esperança mística de que se-
rão salvas de uma catástrofe universal e/ou ingressarão em vida em 
um mundo paradisíaco. São movimentos insurrecionais de escravos, 
camponeses, pobres e oprimidos, em desespero coletivo.
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Contestado

Maurício Vinhas de Queiroz nos relata o movimento messiânico 
conhecido como a Guerra do Contestado, região entre Santa Catarina 
e Paraná, onde cerca de 20 mil sertanejos, seguidores do profeta José 
Maria e das virgens Maria Rosa e Teodora, juntaram, entre 1912 e 1916, 
a exaltação religiosa à defesa do seu direito a terras e à construção 
de uma monarquia sua, que se contrapunha à república dos coronéis. 
Foram dizimados pelas tropas comandadas pelo general Setembrino 
de Carvalho.8

A Revolta dos Mucker

Outra experiência relatada é a Revolta dos Mucker, entre 1868 
e 1874, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, na primeira colônia ale-
mã ali fundada pelos imigrantes. Reunidos em torno do curandeiro 
Jorge Maurer e de sua mulher Jacobina, os Mucker (palavra alemã 
para beato, fanático) inspiraram muitos estudos, dentre os quais o 
de Maria Isaura Pereira de Queiroz, que analisou o movimento como 
uma reação dos camponeses à transformação de São Leopoldo de 
uma sociedade igualitária, baseada no parentesco, em uma sociedade 
desigual, estratificada em bens de fortuna. Os Mucker foram vencidos 
por tropas do Exército nacional, comandadas pelo coronel Genuíno, 
coronel Augusto César e capitão San Tiago Dantas; seus líderes e 
familiares destes apareceram enforcados.9

Canudos

Dentre tais movimentos messiânicos, o mais conhecido é o 
episódio de Canudos, relatado em 1902 por Euclides da Cunha, céle-
bre engenheiro do Rio de Janeiro de então.10 Era Canudos uma velha 
fazenda de gado, “uma tapera de cerca de cinquenta capuabas de pau-
-a-pique”, às margens do rio Vasa-barris, no sopé do morro da Favela, 
nos sertões entre Alagoas, Sergipe e Bahia, onde o profeta Antônio 
Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, (1828–1897), fundou, em 1893, 
o Arraial de Bom Jesus, após uma pregação itinerante iniciada em 
1870, organizando pelo nordeste mutirões de construção de igrejas, 
cemitérios, tanques d’água etc. Em 1893, o Conselheiro fundou, então, o 
Arraial de Canudos, ou Bom Jesus, na localidade que denominou Belo 
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Monte, pregando contra a República, revoltando-se contra a cobrança 
de tributos e prevendo desgraças para os anos de 1896 a 1899 (o sertão 
virar mar e o mar virar sertão; águas transformadas em sangue; chuva 
de estrelas e trevas). A descrição que lhe faz Euclides da Cunha é muito 
crítica, dando conta de que, ali, em 1894, “toda a sorte de tropelias 
eram cometidas”, de “depredações e desacatos”, por “agrupamentos 
bizarros de beatas e penitenciados”. Quantos eram? Cunha fala em 
“seis mil casas, talvez! Quinze ou vinte mil almas” (CUNHA, 1950, p. 
443), “cinco mil e duzentas vivendas, cuidadosamente contadas” (p. 
544). Foram enfrentados e vencidos em outubro de 1897, pelas tro-
pas do Exército, chefiadas pelo coronel Antônio Moreira César e por 
batalhões enviados de todos os estados brasileiros, por ordem do 
presidente Prudente de Morais, nosso primeiro presidente civil, que 
afiançou que daquela cidadela maldita não ficaria pedra sobre pedra. 
Em 1968, as ruínas de Canudos foram submergidas pelas águas do 
açude de Cocorobó; em 1997, sua área, de 18km2 tornou-se o Parque 
Estadual de Canudos.

Hoje, 100 anos após, historiadores e cientistas sociais revêem 
o episódio de Canudos por uma outra ótica, afastando-se da interpre-
tação de Euclides da Cunha, que ressaltou seus aspectos messiânicos 
e obscurantistas. Trabalhando com a revisão dos documentos sobre 
a guerra de Canudos, com textos dos sermões escritos por Antônio 
Conselheiro e com o relato de sobreviventes, consideram Canudos o 
“maior equívoco da história nacional”, segundo José Calasans.11

Alguns remanescentes desta luta vieram dar no morro do 
Livramento, nas cercanias da Gamboa, no Rio de Janeiro, que pas-
saram a designar como o “morro da Favela”, em lembrança ao local 
de Canudos. Com o passar dos anos, favela tornou-se um nome para 
as comunidades dos excluídos, que não encontravam espaço para si 
nas áreas planas e firmes da cidade. Ora cantada em música e verso 
como comunidades quase utópicas, idílicas, formadas por barracos 
habitados por pessoas desligadas das preocupações materiais, que 
querem da vida a “cabrocha, o luar e um violão”, como na música 
“Chão de Estrelas”, de Orestes Barbosa, ou em “cenários de beleza 
criados pela natureza” (Paulinho da Viola), ora dizimadas por projetos 
de renovação urbana, que tentam extingui-las. Mais recentemente, 
tidas usualmente como redutos da pior das marginalidades, as favelas, 
ora vistas como infernos, ora como paraísos, refletem a mesma visão 
oscilante que os historiadores e viajantes registram sobre as Américas 
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e, em especial, sobre nosso país: ora uma utopia inefável, terra em que 
se plantando tudo dá, espaço de liberdade, ora como tristes trópicos, 
terra do diabo e do inferno verde.

Leituras complementares sobre o Brasil sugeridas

BAUMAN, T. Imagens de outro mundo: o problema da alteridade na 

iconografia cristã ocidental. In.: VAINFAS,R. (Org.) América em tempo 

de conquista. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1992.

CABRAL, O. A campanha do Contestado. Florianópolis: Lunardelli, 

1979.

GALVÃO, W. O Império do Belo Monte: vida e morte de Canudos. São 

Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.

HOLLANDA, S. Visão do paraíso. São Paulo: Brasiliense, 1992.

SOUZA, L. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1986.

Notas

1 Sobre Protágoras, ver FONSECA (1994).

2 Leszek Kolakowski, filósofo polonês, autor de L’Esprit revolutionnaire (1985).

3 Cf. REIS FILHO; MORAES (1988).

4 Seguidores de Jean de Labadie, pregador do século XVII.

5 “The facts of Shaker craftmanship alone deny unhappiness. No one who was frus-

trated, repressed, discontented, or ill-adjusted to life could have produced such 

simple and eloquent work, which breathes the air of tranquillity and fulfilment. It is 

only when we begin to cast an eye on the tortures furniture, the gaudy and tawdry 

trappings, and the grotesque upholstery of the ‘world’ at the same period that we 

can see the products of frustration and neurosis” (HOLLOWAY, 1966, p. 74, tradução 

da autora).

6 Transcendentalismo era uma religião humanista, fundada pelo filósofo Emerson.

7 Cf. REIS; GOMES (Org.), 1996.

8 Cf. QUEIROZ (1977, p. 251).
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9 Cf. AMADO (1978).

10 Cf. CUNHA (1950).

11 Cf. CALASANS (1950). Ver também <http://ww.portfolium.com.br/artigo-pinheiro2.

htm> (o mais completo site sobre a história de Canudos).
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a sociEdadE sEm Estado: o anarquismo

Sem Deus, nem Pátria, nem patrão.

Lema anarquista

Liberdade sem socialismo é privilégio e injus-

tiça; socialismo sem liberdade é escravatura e 

brutalidade.

Miguel Bakunin

O poder é sempre conquistado por aqueles menos 

conscientes e menos honrados.

Léon Tolstói

Faça da sua vida um contra-atrito que pare a 

máquina. O que preciso fazer é cuidar para que 

de modo algum eu participe das misérias  

que condeno.

Henry Thoreau

Quem não se organiza, quem não procura a 

cooperação dos outros e não oferece a sua, em 

condições de reciprocidade e de solidariedade, 

põe-se necessariamente em estado de inferiori-

dade e permanece uma engrenagem inconsciente 

no mecanismo social que outros acionam a seu 

modo, e em sua vantagem.

Enrico Malatesta

Anarquismo: uma ingênua lucidez.

Caio Túlio Costa

O Anarquismo é, talvez, dentre o ideário do século XIX, o que 
mais se faz presente e vem calando mais fundo entre os jovens deste 
início do século XXI, pelo questionamento ao autoritarismo das gran-
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des organizações (Estado e empresas) e das famílias, pela defesa de 
formas de organização espontâneas, voluntárias, descentralizadas, 
pequenas, mais próximas ao indivíduo e respeitadoras da sua liberda-
de e autonomia. E, principalmente, pelo desencanto com os partidos 
políticos, bem como pelas afinidades com o pensamento ecologista.
Segundo G. Ostergaard, o Anarquismo é:

Doutrina e movimento que rejeitam o princípio da autoridade política 

e sustentam que a ordem social é possível e desejável sem essa au-

toridade. O principal vetor negativo do Anarquismo dirige-se contra 

os elementos essenciais que constituem o Estado moderno: sua ter-

ritorialidade e a conseqüente noção de fronteiras; sua soberania, que 

implica jurisdição exclusiva sobre todas as pessoas e propriedades 

dentro das suas fronteiras; seu monopólio dos principais meios de 

coerção física, com o qual busca manter essa soberania tanto interna 

como externamente; seu sistema de direito positivo, que pretende 

sobrepor-se a todas as outras leis e costumes, e a idéia de que a 

nação é a comunidade política mais importante. O vetor positivo do 

Anarquismo volta-se para a defesa da “sociedade natural”, isto é, de 

uma sociedade auto-regulada de indivíduos e de grupos livremente 

formados (apud BOTTOMORE, 1988, p. 11).

Drummond define o Anarquismo como “um sistema de pen-
samento e de ação que visa substituir um Estado excessivamente 
autoritário por alguma forma de cooperação não-governamental 
entre indivíduos livres”; há, segundo este autor, um valor inerente ao 
Anarquismo, que é “a defesa ou invenção de organizações eficazes que 
não sufoquem a riqueza e a singularidade dos indivíduos” (1986). As 
formas pensadas para realizá-lo pressupõem o fim das hierarquias, o 
fim da representação política e a defesa do voluntarismo.

O vocábulo “Anarquismo” vem do grego, do prefixo an, sem, 
e da palavra archon, governante. Diz respeito ao conjunto de idéias 
que prega a possibilidade de uma sociedade sem governo. Não quer 
isso dizer, de maneira alguma, a defesa de uma sociedade caótica, 
bagunçada, sem regras, como o linguajar comum sugere, mas sim 
uma sociedade formada por comunidades autogovernadas, às quais 
as pessoas aderem voluntariamente e onde não há poder de uns 
sobre os outros, mas sim relações horizontais entre iguais, relações 
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diretas, sem representações. Os anarquistas também se designam 
como ácratas, sem governo.

Tampouco foram os Anarquistas históricos uns terroristas sem-
pre prontos a explodir bombas, como o imaginário social contido em 
filmes e novelas costuma fazer supor. Alguns, como Bakunin (1985), 
preconizavam a ocorrência de levantes e insurreições de campone-
ses e trabalhadores, com expropriações violentas, é verdade, mas a 
violência era do movimento, do coletivo, da conjuntura, e não traço 
da personalidade individual de seus ideólogos. (Caio Túlio Costa faz 
referência à apreciação de Bernard Shaw, dramaturgo inglês, a respeito 
de Kropotkin, referindo-se a este como um “homem doce e amável 
até a santidade”).

Internacionalismo, ação direta, autonomia, autogestão, mutua-
lismo, cooperativismo, associativismo, fraternidade, descentralização, 
coletivismo, individualismo, antimilitarismo, federações, apartidaris-
mo são conceitos-chave do ideário anarquista.

Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), o mais famoso anarquista 
francês, assim definiu o que é ser governado:

[...] é ser guardado à vista, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, 

regulamentado, parqueado, endoutrinado, predicado, controlado, cal-

culado, apreciado, censurado, comandado por seres que não têm nem 

o título, nem a ciência, nem a virtude [...]. Ser governado é ser, a cada 

operação, a cada transação, a cada movimento, notado, registrado, 

recenseado, tarifado, selado, medido, cotado, avaliado, patenteado, 

licenciado, autorizado, rotulado, admoestado, impedido, reformado, 

reenviado, corrigido. É, sob o pretexto da utilidade pública e em nome 

do interesse geral, ser submetido à contribuição, utilizado, resgatado, 

explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, rouba-

do; e depois, à menor resistência, à primeira palavra de queixa, reprimi-

do, multado, vilipendiado, vexado, acossado, maltratado, espancado, 

desarmado, garroteado, aprisionado, fuzilado, metralhado, julgado, 

condenado, deportado, sacrificado, vendido, traído e no máximo grau, 

jogado, ridicularizado, ultrajado, desonrado. Eis o governo, eis a sua 

justiça, eis a sua moral! (apud COSTA, 1985).

O Anarquismo é entendido por Chomsky (2004) como um desa-
fio às estruturas de autoridade injustificadas e ilegítimas e como um 
combate às grandes instituições de coerção e controle.



345

São anarquistas históricos:

Mikhail Bakunin (1814–1876): fidalgo russo, tido como o funda-
dor do movimento anarquista e idealizador do pan-eslavismo. Autor 
de vários textos, dentre eles Deus e o Estado; Catecismo Revolucionário 
e Princípios da Revolução (com Nechaev). Arquiteto da Fraternidade 
Internacional, uma sociedade secreta, que lhe valeu as críticas de 
Marx e sua expulsão da I Internacional, Bakunin opunha-se à idéia de 
um comunismo de Estado, que traria um governo cruel e despótico:

[...] no Estado popular do Sr. Marx, segundo nos dizem, não haverá 

classe privilegiada [...] mas haverá um governo e, deixem-me enfatizá-

-lo, um governo extremamente complexo, que não se contentará em 

governar e conduzir as massas politicamente, como fazem agora todos 

os governos, mas passará a orientá-las também economicamente, con-

centrando em suas mãos a produção e a “justa divisão da riqueza, da 

agricultura, da criação e desenvolvimento das fábricas, a organização 

e exploração do comércio e, sobretudo, a aplicação do capital para 

a produção, que será feita por um único banqueiro, o Estado”. Tudo 

isso tornará necessário um imenso desenvolvimento da ciência e a 

presença no governo de muitas “cabeças pensantes”. Será o reinado 

da “inteligência científica”, o mais aristocrático, despótico, arrogante 

e desdenhoso de todos os regimes. Haverá uma nova classe, uma 

nova hierarquia de verdadeiros e pretensos sábios e o mundo ficará 

dividido entre uma minoria que governará em nome da ciência e uma 

enorme maioria ignorante. Então essa massa ignorante que tome cui-

dado. Um tal regime não poderá deixar de despertar um formidável 

descontentamento entre as massas e, para contê-las, o esclarecido 

e liberado governo do Sr. Marx precisará de um exército não menos 

formidável [...]. Podemos ver como sob todas as frases democráticas e 

socialistas do programa do Sr. Marx sobreviveriam no Estado por ele 

criado as características cruéis e despóticas de todos os Estados [...]. 

O Estado do Povo tão entusiasticamente recomendado pelo Sr. Marx 

e o Estado aristocrático-monárquico mantido com tanta habilidade e 

poder pelo Sr. Bismarck são completamente idênticos tanto nas suas 

metas internas quanto externas (BAKUNIN, 1985, p. 128).

 Em verdade, o arrazoado de Bakunin contra Marx, embora 
premonitório do que viria a acontecer na Rússia revolucionária, tem 
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uma argumentação equivocada. A fase de transição ao comunismo 
era vista por Marx não como uma fase democrática e sim ditatorial, 
só que a ditadura passaria a ser do proletariado. Continuaria a haver 
classes sociais, mas com sinais invertidos, e o proletariado usaria o 
Estado para conter a burguesia, até então dominante. A questão da 
aristocracia do Estado, entretanto, é pertinente, e o próprio pensa-
mento leninista a pressupõe, ao defender a atuação das vanguardas 
no movimento revolucionário, apesar de sonhar que, realizada a 
revolução, as operações de governo tornar-se-iam claras e simples, 
realizáveis por qualquer um.

Deve-se entender que eu rejeito toda a forma de autoridade? Longe de 

mim tal idéia! Em matéria de sapatos, por exemplo, curvo-me diante 

da autoridade do sapateiro; tratando-se de casas, canais ou estradas 

de ferro, consulto o arquiteto e o engenheiro. Para adquirir tal ou qual 

conhecimento específico, procuro tal ou qual sábio, capaz de melhor 

transmiti-lo. Ma não permito que nem o sapateiro, nem o arquiteto e 

nem o sábio imponham sua autoridade sobre mim (BAKUNIN, 1985, 

p. 288).

Peter Alexyevich Kropotkin (1842–1921): nobre moscovita, prín-
cipe, geógrafo, autor de Campos, fábricas e oficinas (1898), que viria a 
se tornar uma cartilha do movimento ecológico de nossos dias, editor 
do jornal suíço Le Revolté, em 1878. Escreveu também a Ajuda mútua; 
Memórias de um revolucionário, e O anarquismo. Kropotkin (1933, p. 
81) defendia a liberdade integral do indivíduo dentro do anarquismo 
socialista e foi um dos que recolocaram a temática do individualismo 
no comunismo:

Uma parte dos socialistas afirma resolutamente que é impossível che-

garmos a um tal resultado sem o sacrifício da liberdade individual no 

altar do Estado. Outra corrente igualmente socialista, a que seguimos, 

sustenta exatamente o contrário, isto é, que será somente por meio da 

abolição do Estado, pela conquista da liberdade integral do indivíduo, 

pelo acordo livremente praticado, pela associação e pela federação 

absolutamente livres, que poderemos chegar ao comunismo, ou seja, 

à posse comum de nossa herança social, à produção em comum de 

todas as riquezas sociais.
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O comunismo é o melhor fundamento do individualismo, não daquele 

individualismo que impele o homem à guerra contra todos, único que 

até agora se tem conhecido, mas do individualismo que representa a 

plena expansão de todas as faculdades do homem, o desenvolvimento 

superior do que lhe é original, a maior fecundidade da inteligência, do 

sentimento e da vontade (1933, p. 111).

A crítica à economia vinha na forma da defesa da integração:

A economia política tem insistido até agora principalmente na divisão. 

Nós proclamamos a integração e sustentamos que o ideal da sociedade, 

o estágio para o qual ela marcha, é uma sociedade de trabalho inte-

gral, uma sociedade na qual cada indivíduo seja produtor de trabalho 

manual e intelectual, em que todos os indivíduos capacitados sejam 

trabalhadores, em que todos trabalhem, no campo e nas oficinas in-

dustriais; onde cada reunião de indivíduos, suficientemente numerosa 

para dispor de certa variedade de recursos naturais – seja nação ou 

região – produza e consuma a maior parte dos produtos agrícolas e 

industriais [...]. Uma sociedade reorganizada terá que abandonar o erro 

de especializar as nações, seja para a produção industrial ou agrícola, 

devendo cada uma contar consigo mesma para a produção do alimento 

e da maior parte das matérias primas, buscando os melhores métodos 

de combinar agricultura e manufatura, trabalho no campo e indústria 

descentralizada, proporcionando a todos uma educação integral. [...] 

Cada nação deve ser seu próprio agricultor e industrial; cada indivíduo 

deve trabalhar no campo e em alguma arte industrial; cada um deve 

combinar o conhecimento científico com o prático. Esta é a tendência 

das nações civilizadas (KROPOTKIN, 1978, p. 10-11).

Kropotkin define o que seria a sociedade anarquista:

Os anarquistas concebem a sociedade como uma vasta rede de asso-

ciações de toda a espécie em que as relações mútuas dos membros 

que as compõem são reguladas, não por leis, herança de um passado 

de opressão e barbárie; não por autoridades, quer estas sejam levadas 

ao poder por eleição, quer por herança de seus antepassados, mas 

organizadas mediante convênios ou acordos entre as partes compo-

nentes, livremente aceitas e a todo tempo revogáveis, garantidos por 

hábitos e costumes sociais que longe de se petrificarem pela lei, pela 
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rotina ou pela superstição, incessantemente evoluem e continuamente 

se ajustam às novas necessidades de uma vida livre, pelo progresso 

das ciências, das invenções e do constante engrandecimento dos 

mais elevados ideais humanos. Abolição, portanto, da autoridade 

que regulamente a vida e imponha restrições obrigando os outros à 

sua execrável vontade. Supressão do governo do homem pelo homem 

[...]. Liberdade da ação ao indivíduo para o integral desenvolvimento 

de todas as suas capacidades naturais de modo a assegurar de fato a 

sua plena individualização, isto é, do que nele possa haver de pessoal, 

de original. Por outros termos, nada de coação [...] a sociedade nada 

solicitará do indivíduo que este não haja livremente consentido [...]. 

Numa sociedade de iguais, onde o temor não existir, não receamos de 

modo algum, por parte de uns poucos indivíduos, a prática de atos 

anti-sociais que possam tomar proporções desmedidas e ameaçadoras 

para a tranqüilidade e marcha natural da sociedade. Uma sociedade 

de homens livres saberá muito melhor premunir-se contra a prática 

desses atos do que a sociedade atual com suas polícias, prisões, espi-

ões, carcereiros. Em vez de remediar, saberá antes preveni-los (p. 89).

Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865): era filho de campone-
ses franceses, tendo sido tipógrafo na juventude. Autor de O que é 
a propriedade? (1840): Da justiça; Filosofia da miséria ou sistema das 
contradições econômicas e Da capacidade política das classes operárias. 
Editou, em 1848, o jornal anarquista O Representante do Povo e logo 
após este ser fechado, um outro, denominado O Povo. Naquele mesmo 
ano, foi eleito deputado independente para a Assembléia Constituinte 
francesa. Foi fundador do Banco do Povo, no qual tentou aplicar idéias 
do crédito livre e do mutualismo. Foi preso e exilado.

“O que é a propriedade?”, pergunta-se Proudhon [19--], e ele mesmo 

responde: “é o roubo [...]. Sustento que nem o trabalho, nem a ocu-

pação, nem a lei podem criar a propriedade: que ela é um efeito sem 

causa (p. 33-34).

Na nova sociedade, a economia seria regida pelo princípio do 
mutualismo, segundo a teoria da mutualidade, assim definida por 
Proudhon [19--]:
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As palavras francesas “mutual”, “mutualidade”, “mutação”, que têm por 

sinônimo recíproco, reciprocidade, vem do latim mutuum, que significa 

empréstimo e, num sentido mais lato, troca. Daí todas as instituições 

do mutualismo: seguros mútuos, crédito mútuo, socorros mútuos, 

ensino mútuo, garantias recíprocas de mercado, de troca, de trabalho, 

de boa qualidade e de justo preço das mercadorias, etc. [...] Uma teoria 

da mutualidade é um sistema de garantias que transforme as formas 

antigas das nossas sociedades civis e comerciais e satisfaça todas as 

condições de eficiência, de progresso e de justiça. [...] Há mutualidade 

quando, numa indústria, todos os trabalhadores, em vez de trabalha-

rem para um empresário, que lhes paga e guarda o seu produto, se 

resolvem a trabalhar uns para os outros, e concorrem assim para um 

produto comum, de que repartem o lucro (p. 68-69).

Para Proudhon [19--], a propriedade só se admite quando for 
federativa, uma vez que a federação – a federação agrícola-industrial – 
seria a aplicação, em mais alta escala, dos princípios da mutualidade:

Nós, produtores associados, não temos necessidade do Estado [...]. 

A exploração pelo Estado é sempre a monarquia, sempre o salariato 

[...]. Não queremos mais um governo do homem pelo homem do que 

a exploração do homem pelo homem [...]. O socialismo é o contrário 

do governamentalismo [...]. Queremos que as minas, os canais, as es-

tradas de ferro sejam entregues a associações operárias, trabalhando 

sob sua própria responsabilidade. Queremos que estas associações 

sejam [...] essa vasta federação de companhias reunidas no nó comum 

da república democrática e social (p. 79).

Os governos, a Igreja e o Estado eram criticados por terem por 
premissas “a maldade inerente à natureza humana, a inevitável desi-
gualdade, a permanência das lutas e guerras e a irremediabilidade da 
pobreza”. Dessas premissas dogmáticas segue-se uma organização 
baseada na divisão em classes ou castas, na centralização adminis-
trativa, na polícia, na hierarquia judicial e no espírito de veneração, 
criando-se, desta forma, uma civilização de desespero e morte. “Pois 
aquilo a que dão o nome de união e centralização não é mais do que 
um caos perpétuo, servindo de base a uma ditadura infindável”.

Já a sociedade anarquista, ao contrário, teria por princípios:
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a perfeição ilimitada do indivíduo e da raça, a honorabilidade do 

trabalho, a igualdade da fortuna, a identidade de interesses, o fim dos 

antagonismos, a universalidade do conforto, a soberania da razão, 

a absoluta liberdade do homem e do cidadão. (PROUDHON, 1985, p. 

268-273).

Como funcionaria tal sociedade bem-aventurada? Proudhon lista 
alguns pontos, sem, contudo, detalhá-los: a lei seria substituída pelo 
contrato (cada cidadão, cada cidade, cada sindicato industrial faria 
suas próprias leis, através dos contratos); o Exército seria substituído 
pelo “poder coletivo” e por associações operárias; haveria, ao mes-
mo tempo, competição e igualdade na permuta; haveria “equilíbrio 
de valores e propriedades” e o crédito passaria a girar em torno da 
idéia do lucro.

Em 1865, em uma carta dirigida a J.B. Schweitzer, Marx (1976c) 
analisa as idéias de Proudhon. Começa elogiando seu “estilo forte-
mente musculoso”, com o qual diz o que “é novo para ele próprio” 
(ele, Proudhon), para, em seguida, taxá-lo de “pequeno camponês e 
pequeno-burguês”. Marx acusa Proudhon de não entender a dialética 
hegeliana: “contaminei-o, causando-lhe grave dano, com o hegelia-
nismo que, dada a sua ignorância do idioma alemão, ele não podia 
estudar devidamente”. Aludindo ao seu texto A Miséria da Filosofia, 
por meio do qual Marx replicara à Filosofia da Miséria, de autoria de 
Proudhon, Marx reitera que Proudhon é um “caçador de fórmulas” que 
se gaba de ter feito uma crítica tanto da economia política quanto do 
comunismo, mas, na verdade, está abaixo de ambos. Marx critica as 
idéias de crédito livre e de banco popular em Proudhon, dizendo que 
elas advêm da sua falta de compreensão de princípios elementares 
da economia política burguesa, ou seja, da relação entre mercadorias 
e dinheiro. Proudhon estaria tentando a abolição dos juros, o que 
seria uma fantasia pequeno-burguesa, e teria errado cabalmente ao 
considerar o “capital que rende juros” como sendo a principal forma 
de capital. (Seria mesmo uma fantasia pequeno-burguesa, ou estaria 
Proudhon vislumbrando algo hoje tão evidente – o capital financei-
ro – algo que não cabia na teoria do capitalismo industrial de Marx?)

Enrico Malatesta (1853–1932): seguidor de Bakunin, era um 
ex-estudante de medicina italiano, preso durante o fascismo por seus 
artigos e panfletos anarquistas. Fundou, em 1920, o único jornal anar-
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quista ainda sobrevivente, o “Umanità Nova”. Malatesta faz a analogia 
entre os governos – desnecessários e prejudiciais – e as ataduras que 
paralisam pernas sãs:

[...] um homem cujos membros foram atados desde o nascimento, mas 

que mesmo assim aprendeu a mancar, atribui a estas ataduras sua 

habilidade para se mover. Na verdade, elas diminuem e paralisam a 

energia muscular de seus membros (MALATESTA, 1985, p. 59).

Contrariamente ao dogma anarquista, propôs a formação de um 
partido socialista anárquico revolucionário. Também polemizou com 
aqueles que acreditavam na greve geral como instrumento revolucio-
nário cabal. Tentou levar o anarquismo aos sindicatos.

Emma Goldman (1869–1940): era uma russa radicada nos Esta-
dos Unidos, onde trabalhou em oficinas de confecções. Era defensora 
dos direitos da mulher e do controle de natalidade. Fez textos com 
críticas severas ao Partido Bolchevista, que frustrara a Revolução 
Russa, sufocando suas aspirações libertárias:

[...] a tendência do Estado é concentrar, limitar e monopolizar todas 

as atividades sociais; a natureza da Revolução é, ao contrário, crescer, 

alargar, espalhar-se em círculos cada vez maiores. Em outras palavras, 

o Estado é institucional e estático; a revolução é fluente, dinâmica. 

Essas duas tendências são incompatíveis e mutuamente destrutivas. 

O conceito de Estado acabou com a Revolução Russa [...] a revolução é, 

na verdade, um processo violento. Mas se a única conseqüência fosse 

uma mudança de ditadura, uma troca de nomes e personalidades po-

líticas, nem valeria a pena fazê-la. [...] A Revolução é uma transposição 

fundamental de valores. [...] É o arauto de novos valores, anunciando 

uma transformação nas relações básicas dos homens entre si e entre 

estes e a sociedade. Não é um simples reformador, não é um mero 

transformador de formas e instituições, não é apenas um redistribuidor 

de bem-estar social. É, em primeiro lugar, o que traz novos valores. É 

a grande mestra da nova ética. É um regenerador mental e espiritual. 

Seu primeiro preceito ético é a identidade entre meios utilizados e 

objetivos propostos (GOLDMAN, 1985, p. 140-149).
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Henry David Thoreau (1817–1862): conceituado como pre-
cursor dos movimentos libertários, Thoreau aparece no livro de 
Woodcock como um dos anarquistas. Não é bem o caso, pois Thoreau 
não era um socialista. Todavia, sua crítica aos governos – “um mal 
desneces sá rio” –, seu incentivo à desobediência civil e sua pregação 
em favor da mais absoluta coerência entre o pensar e o agir certamente 
o aproximam deste ideário. Drummond (1984) a ele se refere como 
um “anarquista individualista”. É apontado como tendo influenciado 
Tolstói e Gandhi. Atualmente, o amor de Thoreau pela natureza e pela 
singeleza da vida campestre o tornou fonte de inspiração para os eco-
logistas que, por sua vez, têm também concepções bem próximas às 
do anarquismo. Assim, os ecologistas fazem a ponte entre Thoreau 
e o anarquismo.

Thoreau nasceu em Concord, Massachussets, descendente de 
huguenotes franceses. Foi influenciado pelas leituras das obras  
de seu amigo, o poeta Ralph Waldo Emerson (1803–1882), e sua corren-
te filosófica denominada transcendentalismo. Aos 27 anos, foi morar 
sozinho, como eremita, em uma cabana à margem do lago Walden, 
onde ficou três anos. Trabalhou como agrimensor e com a família, 
fabricando lápis. Abolicionista, negou-se a pagar impostos para sus-
tentar as ações de um governo que promovia a guerra contra o México 
e mantinha a escravidão. Foi preso por isso, o que lhe inspirou o texto 
A Desobediência Civil: “Sob um governo que prende qualquer homem 
injustamente, o único lugar digno para um homem justo é também a 
prisão” (DRUMMOND, 1984, p. 50).

Thoreau era um autodidata, um lavrador e um andarilho: lia os 
clássicos, escrevia, fazia seu pão, plantava sua roça, perambulava. A 
descrição utópica que Marx faz na Ideologia alemã sobre um ser hu-
mano não alienado, não coisificado, que lê os clássicos, caça e pesca 
faz-nos lembrar Thoreau.

Aceito com entusiasmo o lema “o melhor governo é o que menos go-

verna”1 e gostaria que ele fosse aplicado mais rápida e freqüentemente. 

Levado às últimas conseqüências, esse lema significa o seguinte, no 

que também creio: “o melhor governo é o que não governa de modo 

algum”. [...] O governo [...] nada mais é do que um artifício conveniente; 

mas a maioria dos governos é por vezes uma inconveniência. [...] Os 

governos são a prova de como os homens podem ter sucesso no ato de 

oprimir em proveito próprio, não importando se a opressão também 
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se volta contra eles. [...]. Na minha opinião, devemos ser em primeiro 

lugar homens, e só então súditos. [...]. A única obrigação que tenho de 

assumir é fazer a qualquer momento aquilo que julgo certo. [...] a massa 

de homens serve ao Estado não na sua qualidade de homens, mas sim 

como máquinas, entregando seus corpos. Eles são o exército perma-

nente, a milícia, os carcereiros, os policiais [...]. Que comportamento 

digno deve ter um homem perante o atual governo vigente nos Estados 

Unidos? Minha resposta é que ele inevitavelmente se degrada pelo fato 

de estar associado a ele. [...]. Faça da sua vida um contra-atrito que 

pare a máquina. O que preciso fazer é cuidar para que de modo algum 

eu participe das misérias que condeno (DRUMMOND, 1984, p. 47).

Thoreau não era um moralista. Ninguém, dizia, tem a obrigação 
de procurar melhorar o mundo. O que não se pode é dar apoio prático 
à injustiça social se a lamentamos em pensamento:

Há milhares de pessoas cuja opinião é contrária à escravidão e à 

guerra; apesar disso, nada fazem de efetivo para pôr fim a ambas [...] 

preferem esperar que outros remediem o mal. [...] Se mil, ou cem, dez 

homens que conheço, ou até um único homem honesto do Estado de 

Massachusetts, não mais sendo dono de escravos, decidisse colocar 

um fim no seu vínculo com o Estado, para logo em seguida ser trancado 

na cadeia municipal, estaria ocorrendo nada menos que a abolição da 

escravatura nos Estados Unidos. Pois não importa que os primeiros 

passos pareçam pequenos: o que se faz bem-feito, se faz para sempre 

(DRUMMOND, 1984, p. 49).

Em lugar da militância coletiva ou o que seja, Thoreau pregava 
apenas isso: a coerência entre o pensar e o agir; que agíssemos efe-
tivamente de acordo com nossas idéias e opiniões. De pouco valia, 
segundo Thoreau, discordar das ações do governo e, ao mesmo 
tempo, sustentá-lo com impostos ou ser seu funcionário: “quando o 
súdito negou lealdade e o funcionário renunciou a seu cargo, então 
a revolução se completou.” Foram estas as palavras que inspiraram 
Gandhi na Índia e Tolstói, na Rússia.

Tal como os anarquistas, Thoreau desprezava os políticos e 
desacreditava de eleições:
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O destino do país não depende de sua decisão na hora de votar; nesse 

jogo, o pior dos homens se iguala ao melhor [...] o decisivo é o tipo 

de homem que sai do seu quarto para a rua, todo santo dia. [...] Toda 

votação é um tipo de jogo [...] onde se brinca com o certo e o errado 

sobre questões morais (DRUMMOND, 1984, p. 42).

O Ensaio sobre a desobediência civil foi escrito e divulgado em 
1848. Foi contemporâneo, portanto, do Manifesto Comunista, das re-
voltas e contra-revoltas que faziam a França ferver.

Outros anarquistas históricos foram: William Godwin (1756–
1836), um pastor rural inglês que enfatizava a educação como vital 
para a liberdade; Max Stirner (1808–1856), pseudônimo do professor 
alemão Kaspar Schmidt, autor do livro O eu e sua propriedade, em 
louvor ao individualismo; Léon Tolstói (1828–1910), romancista russo 
e proprietário rural, que se tornou um pacifista cristão, influenciado 
por Proudhon.

Experiências anarquistas

Woodcock (1977) contabilizou três breves experiências anar-
quistas no mundo: a Comuna de Paris, de 1871, a Guerra Civil Espa-
nhola, de 1936, e a Revolta de Maio de 1968, em Paris. Eis o relato 
e as apreciações dessas experiências feitas por, respectivamente, 
Kropotkin, G. Orwell2 e Murray Bookchin:3

A comuna de Paris

No dia 18 de março de 1871, o povo de Paris levantou-se contra o go-

verno que desprezava e detestava e declarou que Paris era agora uma 

cidade independente, livre e dona do seu destino. [...] Não houve tiros 

e o sangue não chegou a correr sobre as barricadas. Quando o povo 

armado saiu às ruas, os governantes fugiram, as tropas abandonaram 

a cidade e os funcionários civis refugiaram-se apressadamente em 

Versalhes. [...] Sob o nome de “Comuna de Paris” nasceu uma nova idéia 

que havia de se tornar o ponto de partida para revoluções futuras. [...] 

essa idéia não tivera origem no cérebro de um indivíduo isolado, nem 

era fruto das reflexões de um filósofo. Ela surgiu do espírito coletivo, 

do coração de toda a comunidade. [...] Enquanto uma idéia nova não 

encontra uma forma de expressão clara e precisa, a partir de fatos 
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concretos, ela não conseguirá apoderar-se da mente dos homens. [...] 

Durante cinco longos meses, Paris esteve cercada pelos alemães [...] 

[e] precisou lançar mão de seus próprios recursos vitais e de toda a 

força moral de que dispunha. Teve então idéia de sua capacidade de 

resistência e percebeu o que ela significava. Percebeu também que o 

bando de tagarelas que havia tomado o poder não tinha a menor idéia 

sobre como organizar a defesa da cidade ou sobre como promover 

seu desenvolvimento interno. [...] Entendeu, finalmente, que qualquer 

governo é impotente para proteger-se das grandes catástrofes e incapaz 

de preparar o caminho para a evolução. [...] Iniciada ao término de uma 

grande guerra, espremida entre dois exércitos prontos a dar as mãos 

para esmagá-la, ela [A Comuna de Paris] não se atreveu a enveredar 

pelo caminho da revolução econômica [...]. A próxima revolução que, 

pelo menos na França e na Espanha, deverá ser comunista, vai retomar 

o trabalho da Comuna de Paris (KROPOTKIN, 1985, p. 211-218).

Situemo-nos melhor, tomando por base o estudo histórico:4 em 
1870, corria a guerra franco-prussiana, entre Napoleão III e Bismarck. 
O governo francês foi preso em Sedan e, em 4 de setembro de 1860, a 
República foi proclamada em Paris. Os alemães sitiaram a cidade, e 
Gambetta se tornava a figura central do governo republicano. Blanqui 
lançava um jornal intitulado La Patrie en Danger, enquanto Gambetta 
pensava em um armistício. Os produtos escasseavam e havia fome. Em 
31 de outubro, os blanquistas aprisionaram o governo republicano e 
propuseram a formação de um Comité de Salut Publique. Em fevereiro 
de 1871, o armistício é assinado em Versalhes, o que é recebido em 
Paris como uma traição. Há um chamamento para eleições da Assem-
bléia Nacional, que passa a ficar sediada em Versalhes. A Assembléia 
decreta o fim do congelamento das dívidas e aluguéis, há falências e 
despejos. Em Paris se forma, em meados de fevereiro de 1871, o Comitê 
Central da Guarda Nacional: é uma milícia popular de operários, que 
se descrevia como sendo “a democracia do povo em armas”. O Comitê 
buscava: a substituição dos exércitos permanentes, a república uni-
versal, a eleição e revogabilidade de todos os funcionários públicos e 
a instituição de milícias de cidadãos. A Guarda Nacional tornava-se a 
essência da Comuna e repudiava a Assembléia de Versalhes. A Guar-
da Nacional viu-se dona de toda a Paris em 18 de março e convocou 
eleições municipais, que foram realizadas em 26 de março. Dois dias 
depois, 28, proclamava-se a Comuna. Ela se estruturou com base em 
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70 delegados, representando os subdistritos parisienses. Deste grupo 
formou-se uma comissão executiva e diversas comissões de trabalho. 
A Comuna suprimiu o Exército permanente, assalariou o funcionalismo 
público, em isonomia com os salários dos trabalhadores manuais. Se-
parou a Igreja e o Estado, tornou a educação laica e profissionalizante, 
fez estrangeiros e juízes elegíveis; suprimiu trabalho noturno em pa-
darias; a comissão do trabalho arbitrou salários; prorrogou dívidas e 
decretou moratória, suprimiu multas sobre salários, adotou pensões 
para viúvas e feridos; fábricas e oficinas abandonadas passaram a 
ser administradas pelos respectivos sindicatos; adotou a bandeira 
vermelha, demoliu e incendiou edifícios que simbolizavam as forças 
opostas, queimou a guilhotina.

Durou pouco: em 21 de maio, o governo de Versalhes entrou em 
Paris e os combates não se estenderam por mais que uma semana. 
No dia 26 de maio, sobreviventes da Comuna foram fuzilados. “Paris 
quase fica sem sapateiros, ferreiros, alfaiates, marceneiros, pedreiros 
[...], os communards” (GONZALEZ, 1989, p. 93).

Na avaliação de Engels,5 a “Comuna deixou-se consumir na 
querela estéril de dois grupos, os blanquistas (maioria) e os prou-
dhonistas (minoria)”.

A guerra civil espanhola (1936–1939)

A segunda grande e breve experiência anarquista, segundo 
Woodcock, teria sido a da Catalunha, na Guerra Civil Espanhola de 
1936, para reagir a uma contra-revolução apoiada pelo nazifascismo e 
promovida por generais – Franco dentre estes – que se punham contra 
o movimento de 1931, que havia fundado a República e promulgado 
leis contra os latifundiários, a Igreja e o Exército. Assim G. Orwell 
descreveu a Barcelona anarquista:

Isto aconteceu em dezembro de 1936. [...] Os anarquistas mantinham 

controle quase absoluto sobre a Catalunha. [...] Pela primeira vez eu via 

uma cidade onde a classe operária estava no comando. Praticamente 

todos os edifícios ostentavam bandeiras vermelhas ou os estandartes 

vermelhos e negros dos anarquistas. [...] Todas as lojas e cafés tinham 

cartazes anunciando que eram agora de propriedade coletiva. [...] 

Garçons e balconistas encaravam a gente de frente e nos tratavam de 

igual para igual. Formas servis e cerimoniosas de tratamento tinham 
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desaparecido temporariamente [...] todos se tratavam por “camarada” e 

“tu”. [...] As gorjetas haviam sido proibidas. Pela Ramblas [...] era como 

se a classe mais abastada tivesse deixado de existir [...] não havia nin-

guém que se pudesse considerar “bem-vestido”. Quase todos usavam 

roupas grosseiras de trabalho, macacões azuis ou variações em torno 

do uniforme das milícias revolucionárias. Era tudo bastante estranho 

e, ao mesmo tempo, comovente. [...] Eu não percebia que numerosos 

membros da alta burguesia estavam apenas escondidos, fazendo-se 

passar por proletários. [...] Não havia carne, era praticamente impos-

sível conseguir leite, faltava carvão, açúcar, gasolina, o pão era cada 

vez mais escasso. E, no entanto, o povo parecia satisfeito e cheio de 

esperança. [...] Os seres humanos estavam tentando agir como seres 

humanos e não como peças da engrenagem capitalista (ORWELL apud 

WOODCOCK, p. 224-226).

Eis mais um relato sobre a experiência espanhola, enfocando 
sua forma de organização:

A República de 1931 conseguiu provocar algumas mudanças, mas tão 

suaves que desgostaram a maioria do povo e, em conseqüência, eles 

tenderam para a esquerda revolucionária. Em 1932, foi criado o primeiro 

sindicato da CNT e no dia 8 de dezembro do mesmo ano, num golpe que 

se estendeu por todo o Aragón e grande parte da Catalunha, foi pro-

clamado o comunismo libertário. [...] Cinco meses depois, os fascistas 

locais foram derrotados sem luta e lá pelo meio de setembro, nossos 

camaradas lançaram a idéia de uma Coletividade agrícola. [...] Quinze 

dias depois, já havia 200 famílias inscritas. [...] Nenhuma dessas vilas 

tinha um regulamento escrito. Simplesmente, a cada mês a assembléia 

dos membros de cada Coletiva indicaria para a Comissão, constituída 

por cinco membros eleitos, as linhas gerais que deveriam ser seguidas 

em relação aos problemas discutidos em reunião. [...] Em Mas de Las 

Matas formaram-se 32 grupos de trabalhadores, cultivando cada um 

um pedaço de terra irrigada e outro de terra seca. [...] Em todas as 

Coletivas os grupos de trabalhadores escolhiam seus representantes e 

nomeavam suas comissões administrativas. [...] Nas cidades do cantão, 

logo começaram a surgir pequenas indústrias: construção civil, fábri-

cas de sapatos e botas, de roupas, chinelos, beneficiamento de carne 

etc. [...] Se acontecia de a seção agrícola necessitar de determinados 

implementos, [...] se uma família necessitasse de móveis, faria(m) uma 
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solicitação à Comissão Administrativa, que lhes forneceria uma ordem 

a ser apresentada ao representante dos fabricantes. [...] Em Mas de las 

Matas, como em todas as cidades coletivizadas, viam-se por toda parte 

cartazes em vermelho e negro afixados em lojas, oficinas, depósitos, 

[...] onde os coletivistas vinham reabastecer seus estoques. [...] O 

pão, que antigamente tinha de ser feito em casa pelas donas de casa 

já assoberbadas de trabalho, era agora sovado e assado nas padarias 

comunais. Nos cafés, todos tinham direito a dois copos de chicória, dois 

refrescos e duas limonadas por dia. [...] Havia a “Livraria Popular”. Era 

na verdade uma biblioteca. [...] A escala de consumo – alimentos, rou-

pas, sapatos etc. – era previamente marcada no carnê da família, mas 

depois de uma resolução tomada no Congresso de Caspe, pensou-se 

ser preferível o uso de um livreto fornecido pela Federação das Cole-

tivas. [...] A assistência médica e os medicamentos eram gratuitos. [...] 

O comparecimento à escola era obrigatório até a idade de 14 anos. [...] 

As diversões públicas eram gratuitas [...] Num regime de solidariedade 

libertária, a dificuldade era repartida pelo esforço de todo o cantão. 

Alimentos, legumes, sementes, tudo lhes era dado fraternalmente, sem 

hipotecas e sem que precisassem contrair dívidas. A revolução tinha 

criado uma nova civilização (LEVAL apud WOODCOCK, p. 228-235).

A experiência anarquista espanhola terminou em 1939, com a 
vitória do Generalíssimo Franco, na Guerra Civil que custou a vida de 
quase um milhão de homens. O famoso painel Guernica, do celebrado 
pintor espanhol Pablo Picasso, registrou este morticínio.

Paris, ou “maio 68”

A rebelião de maio-junho de 1968 foi um dos mais importantes acon-

tecimentos que ocorreram na França desde a Comuna de Paris de 

1871. Ela não só sacudiu as bases da sociedade burguesa na França, 

como levantou problemas e apresentou soluções de uma importância 

sem precedentes para a sociedade industrial moderna. [...] aconteceu 

num país industrializado e orientado para o consumo [...] e destruiu 

o mito de que a riqueza e os recursos da moderna sociedade indus-

trial podem ser usados para neutralizar todas as formas de oposição 

revolucionária [...]. As inscrições que podiam ser lidas nos muros de 

Paris – “poder para a imaginação”, “é proibido proibir”, “a vida sem 
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tempos mortos”, “trabalho, nunca” – representam uma análise mais 

profunda dessas origens [da inquietação revolucionária da sociedade 

moderna]. [...] As forças que hoje motivam a revolução – pelo menos 

no mundo industrializado – já não são simplesmente a escassez e a 

necessidade material, mas também a qualidade da vida cotidiana, a 

necessidade de liberação da experiência e a tentativa de controlar o 

próprio destino. [...] A revolta [...] fez um corte por todas as camadas 

da sociedade francesa, envolvendo não apenas estudantes e operários, 

mas técnicos, engenheiros e funcionários. [...] Chegou a penetrar na 

força policial da cidade. [...] A rebelião foi iniciada basicamente pelos 

jovens, [...] estudantes universitários, jovens operários industriais, 

jovens desempregados e pelos jaquetas de couro – a assim chamada de-

linqüência juvenil das cidades. [...] Ninguém incitou à revolta, ninguém 

chegou a organizá-la e também não conseguiu controlá-la. Durante a 

maior parte daqueles dias de maio e junho, houve uma atmosfera de 

festa, um despertar da solidariedade, um desejo de ajudar-se mutua-

mente, de expressar a própria individualidade. As pessoas estavam 

literalmente redescobrindo a si próprias e aos outros. [...] Cantava-se. 

[...] Os pátios das fábricas se transformavam em salões de baile. [...] 

A participação direta do povo na arena social é a própria essência da 

revolução. [...] Entre os mais sérios obstáculos ao sucesso da revolta de 

maio-junho estavam não apenas De Gaulle e a polícia, mas as rígidas 

organizações de esquerda – o Partido Comunista, que sufocou qualquer 

espécie de iniciativa em muitas fábricas e os grupos trotskistas que 

conseguiram criar um péssimo clima durante a assembléia geral na 

Sorbonne. [...] O que distingue tais movimentos [...] é o fato de que eles 

não trabalham para tomar o poder mas sim para destruí-lo (BOOKCHIN 

apud WOODCOCK, p. 235-243).

O que de fato aconteceu? Os dias de revolta em Paris, em maio 
de 1968, suscitaram, em verdade, diferentes interpretações. Ferry 
e Renaut, em livro extenso e filosófico sobre o pensamento de 68, 
eximem-se de descrever o que houve, preferindo listar todo um elenco 
de interpretações: complô, crise da Universidade, revolta da juventude, 
crise de civilização, novo tipo de conflito de classes, conflito social 
tradicional, crise política, encadeamento de circunstâncias etc.6 Para 
M. Bookchin, teria sido um lampejo de liberdade, talvez da vontade 
de potência nietzschiana.
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Os relatos referentes às três experiências falam todos não só 
de lutas, mas da alegria de se estar construindo algo novo, diferente, 
fraterno. São relatos um tanto idílicos sobre experiências de cunho 
certamente épico. Neste sentido, parece muito feliz a expressão que 
Caio Túlio Costa usa para se referir ao movimento anarquista: uma 
ingênua lucidez.

O Anarquismo no Brasil

No Brasil, o Anarquismo nos chegou com os imigrantes italianos, 
que aqui deram início ao nosso movimento operário. Os anarquistas 
organizaram os primeiros congressos do operariado brasileiro (1906, 
1913, 1920). A greve geral de 1917 foi em grande parte organizada pelo 
movimento anarquista que seria reprimido pelo Decreto 4.269, de 
17/01/1921.7

A história da imprensa brasileira se entrelaça com a história 
do Anarquismo, por conta dos jornais que fundaram: Terra Livre, La 
Battaglia, Ação Direta, A Plebe, Alba Rossa, Tribuna do Povo, A Liber-
dade, Germinal, O Internacional, A Lanterna, O Trabalhador etc. Dentre 
os autores anarquistas, destacam-se: o jornalista Edgard Leurenroth 
(editor do jornal anticlerical paulista A Lanterna, cujo acervo de obras 
sobre o Anarquismo encontra-se hoje na biblioteca da Unicamp), e 
José Oiticica (1882 – 1957), professor, crítico, filósofo, poeta, diretor 
do jornal Ação Direta. O primeiro livro de memórias de Zélia Gattai, 
Anarquistas, Graças a Deus!, nos dá um testemunho saboroso e vívido 
sobre o cotidiano de uma família anarquista em São Paulo e sua vida 
política e comunitária, reunidos em centros de cultura social, federa-
ções operárias e ligas anticlericais.

Houve, ainda, uma experiência comunitária pouco pesquisada, 
a Colônia Cecília, fundada em 1890, no município de Palmeira, no 
Paraná, pelo músico anarquista Giovanni Rossi, financiado por D. 
Pedro II, que o conhecera por intermédio de Carlos Gomes, quando 
esteve em Milão, em 1888, em tratamento de saúde. D. Pedro II havia 
lido seu livro II Commune in Riva al Mare, sobre uma experiência 
fictícia de uma comuna anarquista em algum país sul-americano, e o 
convidou para realizá-la no Brasil. Rossi, por meio do jornal Lo Spe-
rimentale, recrutou na Itália operários e lavradores para esta viagem 
experimental ao Brasil. Quando aqui aportaram, a República já havia 
sido proclamada, mas os colonos puderam se estabelecer na Colônia 
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Cecília, que levou o nome de um romance escrito por Rossi. As terras, 
que lhes haviam sido concedidas apenas pela palavra do Imperador, 
lhes foram cobradas e houve problemas com a venda de sua colheita. 
A crupe também provocou a morte de alguns membros. A experiência 
durou cerca de três anos.8

O Anarquismo na atualidade

Uma das formas atuais de Anarquismo é o zapatismo, oriundo 
de Chiapas, México. Agrário, em defesa do índio, dos ejidos (aldeias 
auto-suficientes e independentes), antiimperialista e antiamericanis-
ta, o zapatismo se organiza na FZLN – Força Zapatista de Libertação 
Nacional – e no EZLN – Exército Zapatista de Libertação Nacional –, 
que levam o nome de Emiliano Zapata, herói da Revolução Mexicana 
de 1910. Em 1999, os zapatistas realizaram no Brasil o II Encontro 
Americano pela Humanidade e contra o Neoliberalismo.

O Anarquismo no Brasil atual é agora uma expressão entusias-
mada de jovens universitários. Manifesta-se em grupos de diferentes 
vertentes, como o Coletivo Anarquista Brancaleone e o Grupo Soma 
(ambos organizados pelo psicanalista Roberto Freire, movido pelo 
mote “tesão, prazer e anarquia”) o Coletivo Luta Libertária, o Coletivo 
Ruptura, o Laboratório de Estudos Libertários e seu jornal Ruptura9 
(com jovens egressos do PT), o Coletivo Domingos Passos, a FAI (Fe-
deração Anarquista Insurreição), o GEA (Grupo de Estudos Anarquis-
tas, da Universidade Federal Fluminense) etc. Anarquistas brasileiros 
reúnem-se desde 2000 no FAO (Fórum do Anarquismo Organizado) e, 
virtualmente, no site do Centro de Contra-Informação e Material Anar-
quista (<http://www.anarquistas.org>), no jornal Baderna (baderna.
org), na revista Letra Livre, nas revistas Libertários e Novos Tempos 
(da Editora Imaginário),10 no CELIP (Círculo de Estudos Libertários 
Ideal Peres),11 que publica o Informativo Líbera etc.

O Anarquismo é matriz importante do movimento ecologista por 
todo o mundo, entre ativistas que marcam suas diferenças em relação 
ao ambientalismo liberal, que se recusaria a ver que é a sociedade 
capitalista, baseada na competição e no crescimento, a devoradora 
do ambiente natural, bem como em relação à atribuída reverência 
marxista ao crescimento e à inovação tecnológica. Segundo o já cita-
do Bookchin, ecologista anarquista norte-americano, “o pensamento 
ecológico proporciona hoje a mais importante síntese de idéias desde 
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o Iluminismo, abrindo uma perspectiva para práticas que podem efeti-
vamente mudar toda a paisagem social do nosso tempo” (BOOKCHIN 
apud WOODCOCK).

Notas

1 ’Frase atribuída a Thomas Jefferson (1743–1826), terceiro presidente dos Estados 

Unidos no período de 1800 a 1809.

2 Escritor inglês, autor de “1984”.

3 Anarquista e ecologista norte-americano contemporâneo, autor de Remaking Society 

(1990).

4 Cf. GONZÁLEZ (1989).

5 Engels, em texto de 1895, na Introdução à obra de Marx “As Lutas de Classes na 

França de 1848 a 1850”.

6 Cf. FERRY, Luc; RENAUT, Alain (1985).

7 Sobre a perseguição mais recente aos anarquistas brasileiros, ver RODRIGUES 

(1993).

8 Cf. LINO, Jaisson Teixeira.

9 Cf. em: <http://www.nodo50.org/lel>; ruptura@mailbr.com.br

10 Contato em: ed.imaginario@uol.com.br

11 Cf. <http://www.celip.cjb.net>, CP 14.576, CEP 22412-970, Niterói – RJ.



a sociEdadE gEnErosa: BEm-Estar E sustEntaBilidadE. 
um outro mundo É PossívEl?

A sociedade generosa, boa de se viver, será aquela na qual hou-
ver justiça social (eqüidade de direitos no acesso às riquezas coletivas 
criadas) somada à liberdade democrática e à sustentabilidade, isto 
é, ao respeito à natureza e preservação de seus recursos. Vejamos 
brevemente a história das propostas e tentativas de construção desta 
sociedade boa estudando, de forma sintética, o surgimento do Estado 
do Bem-Estar (Welfare State) e da previdência social e, em um segundo 
momento, o surgimento do Ambientalismo e das propostas de sus-
tentabilidade, pelo ângulo da Ecologia Social. Ao final, abordaremos 
passos recentes dados em busca de um outro mundo e na suplantação 
dos limites do neoliberalismo.

O Estado do Bem-Estar (Welfare)

O Estado do Bem-Estar, experiência nascida na Europa, após a 
Segunda Guerra Mundial, foi, segundo o economista Celso Furtado, 
um dos momentos mais generosos da história da humanidade. Desen-
volvido no seio das sociais-democracias,1 que significavam então um 
fiel da balança entre o capitalismo norte-americano e o comunismo 
(melhor dizendo, o socialismo de Estado da URSS – União das Repú-
blicas Socialistas Soviéticas), o Welfare State (Estado do Bem-Estar) 
tornava acessível ao cidadão a participação nos resultados da riqueza 
social, sempre coletivamente gerada. O Estado do Bem-Estar foi uma 
experiência bem-sucedida de se fazer conviver capitalismo e demo-
cracia, liberdade e igualdade.2

O Estado do Bem-Estar fundamenta-se no pensamento do 
economista John Maynard Keynes (1883–1946) que, nas discussões 
de Bretton Woods sobre um novo arranjo mais racional da economia 
em seu conjunto, após a Segunda Grande Guerra, propôs uma nova 
via, distinta do arranjo liberal e do socialismo de Estado. O Estado do 
Bem-Estar foi assim produto da crise mundial de 1929 a 1939, do New 
Deal, das ameaças fascista e bolchevista, do apoio da Internacional 
Socialista.3 O Estado de Bem-Estar fornecia garantias para tornar 
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possível o convívio mais justo em sociedade, ao lidar com os riscos 
sociais trazidos pela desorganização produzida pela industrialização 
e pela urbanização. Era um mecanismo centralizado para criar novas 
formas de solidariedade, regulando os conflitos de classe por meio 
do cuidado social.

A chave da proposta de Keynes era pleno emprego e igualdade. 
Este “caminho do meio” tornava o Estado responsável pelo bem-estar 
do cidadão, no contexto de uma economia de mercado e com uma 
política pluralista. Segundo o keynesianismo, o desemprego é gerado 
por insuficiência de demanda. Assim, redistribuir renda e expandir 
gastos do governo mediante políticas sociais estimulam a produção 
e reduzem desemprego.

O Estado do Bem-Estar está, pois, inescapavelmente confundido 
com as sociais-democracias, cujas características eram:

•	economia	mista;
•	empresas	subordinadas	ao	interesse	social;
•	democracia	econômica;
•	intervenção	do	Estado	na	economia;
•	sistema	de	ajustes.

Seus mecanismos/objetivos eram:

•	a	integração	das	classes	de	renda	baixa;
•	direitos	da	classe	trabalhadora	(regulamentação	do	traba

lho, legislação de proteção ao trabalho);
•	seguros	e	pensões;
•	auxílios	 (educação,	 saláriofamília,	 salário	desemprego,	

programa habitacional etc.);
•	cooperação	entre	partidos	políticos	e	sindicatos.

Antecedentes e fases da política social  
do Estado do Bem-Estar

Antes do Estado do Bem-Estar, no mundo rural pré-industrial, as 
pessoas doentes, velhas, crianças órfãs, enfim, os necessitados, eram 
cuidados pelas famílias e pela caridade das igrejas. Com o surgimen-
to da pobreza urbana provocada pela expulsão dos camponeses de 
suas terras, começaram a aparecer leis e instituições para lidar com 
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isto na Inglaterra. Inicialmente objeto de uma legislação sanguinária 
a partir do século XV,4 os pobres passaram, no início do século XIX, 
por meio das Leis dos Pobres que surgiram na Inglaterra, a ser objeto 
de assistência mínima,5 sendo-lhes dado pão e asilo como formas de 
alívio (poor relief).

a) O primeiro marco das políticas de bem-estar veio com 
Bismark, na Alemanha de 1870, vinculando o amparo 
social à presença do trabalho. Para Bismark, o Estado 
deveria evitar que a pobreza ameaçasse a estabilidade 
social e, para tanto, chamava a si a direção do bem-estar 
da comunidade e o controle do Estado sobre os cidadãos, 
por meio do vínculo entre trabalho e amparo (tempo 
de trabalho e tempo e montante de contribuição para o 
sistema social). Era na condição de trabalhador que o ci-
dadão teria direito a estar amparado segundo o princípio 
da contribuição (quanto mais contribuísse, mais levaria). 
Esta fase se expressa na corrente do corporativismo. Em 
1911, o império alemão consolidou em código o seguro 
social e, em 1927, já durante a experiência democrática 
da República de Weimar,6 criou-se o auxílio-desemprego.

b) Uma segunda fase, que amplia os direitos sociais, vincu-
lando-os à cidadania e não apenas ao trabalho, nasceu 
na Inglaterra, com o economista William Beveridge 
(1879–1963). O Plano Beveridge, de 1942, era um plano 
de segurança social extensiva, baseado no argumento 
da universalidade, posto que as necessidades não aten-
didas repercutem sobre toda a sociedade. Assim, inde-
pendentemente do montante de contribuição, todos, por 
exemplo, deveriam ter acesso aos serviços de saúde. Um 
outro ponto assegurava remuneração substituta para os 
atingidos por riscos sociais (invalidez, desemprego, aci-
dente de trabalho, maternidade). É a matriz da corrente 
do universalismo.

c) A terceira fase dos direitos sociais amplia ainda mais 
seu acesso, inaugurando o princípio da seguridade, que 
implica universalidade da cobertura e do atendimento 
(ou seja, não mais vinculado à cidadania de nascimento). 
Incorpora o direito à saúde, à previdência (pensões e 
aposentadorias, auxílios) e o direito à assistência social 
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(proteção à família, à maternidade, à infância, à ado-
lescência e à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 
independentemente de contribuição.) No Brasil, o sistema 
de Seguridade Social norteia-se por tais princípios (Lei 
no 8.212, de 24/7/1991).7

O Estado do Bem-Estar passou a sofrer problemas e a viver si-
tuações de impasse, em um quadro em que a ele se imputam diversas 
críticas, tendo em vista que:

•	as	despesas	públicas	crescem	mais	do	que	o	PIB	nacional;
•	desenvolvese	uma	ampla	burocracia,	envolvendo	grandes	

custos de atividades-meio;
•	implica	uma	tributação	alta;
•	dissolve	a	cultura	do	trabalho.

Com efeito, há um ponto limite para a social-democracia, fun-
dante do bem-estar, além do qual, segundo Clauss Offe (1985), as 
sociedades democráticas tornam-se não-capitalistas ou as sociedades 
capitalistas tornam-se não-democráticas.

A procura de alternativas sobre o que fazer, tendo em vista tais 
problemas, faz ver três saídas:

a) acabar com o estado de bem-estar;
b) reduzir as políticas sociais, readotando o corporativismo 

(a religação dos direitos ao trabalho);
c) evoluir para o socialismo democrático.

A partir dos anos 1980, com a emergência e disseminação do 
pensamento neoliberal8 (defensor do Estado mínimo) e com a precari-
zação do mundo do trabalho, a segunda opção do ponto limite apon-
tado por Offe parece ter vigorado, e a primeira alternativa vem sendo 
adotada, com a proposta da substituição do Estado do Bem-Estar pela 
economia do mercado social. Este se fundamenta na convicção de que 
o Estado deve agir apenas de forma subsidiária, auxiliando o indivíduo 
a ajudar-se a si próprio, não se tirando dele o dever de fornecer a si 
mesmo sua própria subsistência e a de sua família.9 Assim, o Estado se 
exime de suas responsabilidades e aposta na figura do “bom pobre”, 
aquele que se assume e nada pede à coletividade.10 Em um quadro 
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mundial de expansão e aprofundamento do grau de miséria, deixá-los 
à sua sorte significa genocídio e violência. Talvez a saída seja a criação 
de um Estado do Bem-Estar transnacional, global.

Breve evolução da Previdência Social no Brasil

O reconhecimento de direito à aposentadoria e pensões come-
çou no Brasil de forma corporativa, restrito a determinadas profissões 
vinculadas à máquina estatal (em 1888, um decreto reconhecia o direito 
à aposentadoria para os empregados dos Correios; em 1889, criava-
-se um fundo de pensões para o pessoal das oficinas da Imprensa 
Nacional; em 1890, instituiu-se a aposentadoria para os ferroviários 
da Estrada de Ferro Central do Brasil e criou-se um montepio para 
empregados do Ministério da Fazenda; em 1892, reconhecia-se o direito 
a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte para os operários 
do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro).

Mas o ponto de partida da Previdência Social brasileira é a 
chamada Lei Elói Chaves (Decreto no 4.682, de 24/1/1923), que criava 
uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os ferroviários em geral, 
depois paulatinamente estendida a portuários e marítimos, trabalha-
dores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos, mineiros, aerovi-
ários, bancários etc. Após 1934, iniciou-se a criação dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões de cada categoria profissional. Em 1960, 
unificava-se a legislação referente a aposentadorias e pensões, me-
diante a criação da Lei Orgânica de Previdência Social – LOPS (Lei no 
3.807, de 26/8/1960). Os institutos em si foram unificados já no período 
da ditadura militar, com a criação do Instituto Nacional de Previdência 
Social – INPS (Decreto-lei no 72, de 21/11/1966) –, vinculado ao Ministé-
rio do Trabalho.11 Em 1969, o trabalhador rural alcançava os benefícios 
da previdência social, mediante um plano básico, seis anos após a 
criação de um Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – Funrural.

Pelo atual sistema previdenciário brasileiro, para além do siste-
ma de aposentadorias e pensões, de benefícios e seguros, vinculados 
às contribuições dos trabalhadores formais ou autônomos, há um 
outro sistema, de base não-contributiva, que é o da Assistência So-
cial, dedicado a prover “mínimos sociais para garantir o atendimento 
às necessidades básicas da população” segundo a Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS – Lei no 8.742, de 7/12/1993) e segundo a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e seu órgão coordena-
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dor, a Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS), do Ministério 
de Previdência e Assistência Social. A PNAS propõe-se a funcionar 
mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, por meio dos municípios, conselhos governo/sociedade, 
fundos, planos plurianuais etc., e voltada prioritariamente para a 
assistência à criança, ao idoso, ao deficiente, ao combate à pobreza, 
à erradicação do trabalho infantil.

Como vimos, no espaço de um século (de 1888 a 1993) tivemos 
nossos avanços, todavia mantendo enormes carências. Na pauta de 
discussões contemporâneas, a previdência brasileira é vista como um 
buraco negro, um rombo contínuo, injusta, corrompida e incontrolável. 
Em países como o Brasil, com a maioria da população pobre e ainda em 
crescimento demográfico e com um adensamento urbano decorrente 
de fluxos migratórios, e que tem seu orçamento comprometido com a 
amortização da dívida externa,12 a permanência da seguridade e da as-
sistência tendem a reduzir-se a um aspecto mais formal do que efetivo.

Em busca do desenvolvimento sustentável

A preocupação ambiental se institucionalizou em escala mun-
dial, tornando-se pauta de discussões da ONU a partir de 1969, quando 
a Suécia suscitou uma conferência de cúpula sobre o meio ambien-
te, por conta do desastre ecológico na baía de Minamata, no Japão 
(quando pescadores e moradores foram seriamente contaminados 
por metilmercúrio vertido pela indústria Chisso, subsidiária da Dow 
Chemical na baía de Minamata. A proposta sueca foi aprovada, tendo 
sido decidido, pela XXIV Assembléia Geral, que tal Conferência seria 
em Estocolmo, em 1972.13

Desde as reuniões preparatórias para a Conferência de Estocol-
mo, o Brasil, que na época vivia seus anos de “milagre econômico”, 
manifestou divergências em relação às propostas dominantes, que 
falavam em parada no crescimento e na constituição dos recursos 
naturais em patrimônio comum da humanidade: nossos enviados ao 
Painel de Desenvolvimento e Meio Ambiente (1971) declararam então 
que o compromisso prioritário brasileiro era com o desenvolvimento 
acelerado e que a recuperação de desequilíbrios ambientais deveria 
ser responsabilidade do Primeiro Mundo. Na XXVI Assembléia Geral 
da ONU, ainda em 1971, os países primeiro-mundistas pretenderam 
fazer passar uma resolução que transformava os recursos naturais 
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em patrimônio da humanidade e os colocava sob a administração de 
um fundo mundial. A delegação brasileira se opôs à proposta e repetiu 
sua oposição ao longo da Conferência de Estocolmo, conseguindo in-
fluenciar alguns princípios consignados pela Declaração de Estocolmo, 
como, por exemplo, o Princípio 8, que defendia o desenvolvimento 
econômico essencial, derrotando a proposta de crescimento zero 
inspirada no Relatório Meadows14 e no Clube de Roma.

Em decorrência da Conferência de Estocolmo, foi criado o PNU-
MA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), Programa 
Observação da Terra (Earthwatch), que monitora as diversas formas 
de poluição. Foi também criada a CMMAD – Comissão Mundial para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Durante cinco anos (1983/1987), essa Comissão, composta por 
21 países membros da ONU e presidida pela senhora Gro Harlem 
Brundtland (primeira-ministra da Noruega), pesquisou a situação de 
degradação ambiental e econômica do planeta. Em 1987, a CMMAD 
produziu seu relatório, que ficou conhecido como Relatório Brundtland 
ou “Nosso Futuro Comum”. O Relatório Brundtland serviu de base 
para as discussões da Conferência Internacional de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (UNCED/92, United Nations Conference for Envi-
ronment and Development, ou CNUMA/92, Conferência das Nações 
Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou ainda RIO/92 ou 
ECO/92, que procurou dar prosseguimento aos debates travados em 
1972, na Suécia

Tal relatório trouxe à baila dois conceitos: o de “desenvolvimen-
to sustentável” e o de uma “nova ordem econômica internacional”.15

Desde 1987, com a publicação do Relatório Brundtland,16 o diapa-
são para a harmonização dos esforços globais em busca da boa socie-
dade foi dado pelo novo mote “desenvolvimento sustentável”. Assim, 
o final dos anos 1980 viu surgir, e o contexto pré e pós-conferência da 
UNCED17 disseminou, este novo qualificativo, cuja criação os ambienta-
listas reivindicam para si: o desenvolvimento “sustentável”. Com este 
mote, a ONU buscava conciliar a manutenção das políticas de cresci-
mento econômico com a preservação ambiental, chamando a atenção 
para a necessidade de preservar a natureza para as gerações futuras. 
Nos termos do Relatório Brundtland, a sustentabilidade se acopla a um 
novo padrão de crescimento econômico que deve ser garantido. Nesse 
sentido, “desenvolvimento sustentável” seria “uma correção, uma re-
tomada do crescimento, alterando a qualidade do desenvolvimento, a 
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fim de torná-lo menos intensivo de matérias-primas e mais eqüitativo 
para todos”. A preocupação básica é que o crescimento econômico 
para todos não fira os direitos das gerações futuras a terem acesso a 
recursos naturais para a sua sobrevivência. A preocupação é alterar 
as formas de exploração da natureza, de maneira a legar recursos 
para os que virão. Nestes termos, “desenvolvimento sustentável” é 
conceituado no Relatório Brundtland como “um processo de mudança 
no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, 
os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional 
estão de acordo com as necessidades atuais e futuras”.

A proposta do Relatório Brundtland, por sua vez resultado de 
um trabalho a 42 mãos de membros vindos de países diversos, era 
um aceno de conciliação entre as teses de crescimento zero e as do 
desenvolvimento a qualquer preço, debatidas no contexto de confe-
rência anterior da ONU, a Conferência Internacional de Meio Ambiente 
Humano em Estocolmo, em 1972. Àquela época, enquanto os “zeristas” 
advogaram uma parada no crescimento econômico mundial, a fim de 
se evitar uma catástrofe ambiental generalizada, prevista para o ano 
2000 por modelagem simulada pelos técnicos do MIT,18 as delegações 
do Terceiro Mundo em Estocolmo defendiam o seu direito de percor-
rerem a trajetória de crescimento econômico já trilhada pelo Primeiro 
Mundo (e que implicou a derrubada das suas florestas, poluição dos 
seus rios, envenenamento do seu solo e lençol freático etc.). Zerar o 
crescimento era, nesta perspectiva da bancada dos 77 países terceiro-
-mundistas, uma proposta injusta e iníqua dos países ricos, que só se 
lembravam da natureza depois de a terem degradado para alcançar 
patamares superiores de desenvolvimento.

O teor conciliatório do Nosso Futuro Comum ou Relatório 
Brundtland se evidenciou logo nas primeiras páginas, onde se frisa 
a garantia da manutenção do crescimento para todos, a ser obtido 
aceleradamente por meio de: a) reorientação tecnológica; b) políti-
cas de ajustes e de ajuda financeira dos países ricos aos pobres e c) 
controle demográfico. A causa primordial da deterioração ambiental 
foi vista como sendo a pobreza e, nesse sentido, “desenvolvimento 
sustentável” envolveria políticas para “aliviá-la”, “reduzi-la”, “mitigá-
-la”. Pobreza e deterioração ambiental são percebidas no Relatório 
Brundtland como que formando um círculo vicioso no qual cada termo 
é causa e efeito do outro e não como características e resultado his-
tórico de um modo de produção altamente concentrador, econômica 
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e espacialmente: concentrador de renda, de gentes etc. Com efeito, o 
RB destacou como causas da degradação ambiental: a) o emprego de 
tecnologias poluentes, b) o crescimento demográfico e c) o aumento 
da miséria. As soluções seriam: o emprego de novas tecnologias e a 
criação de formas de controle internacionais; o controle populacional 
do Terceiro Mundo e a implantação de políticas de ajuda e de apoio 
ao Terceiro Mundo.

Dadas tais premissas, o Relatório Brundtland sugeria um sistema 
de políticas de ajustes e de correções, em um regime de cooperação 
mundial integrada no qual “as empresas multinacionais têm um im-
portante papel a desempenhar”, uma vez que seria “pura ilusão que os 
países em desenvolvimento possam viver por seus próprios meios”.

Em 1992, na Conferência do Rio de Janeiro, a ONU sistematizou 
suas preocupações e recomendações na Agenda 21, um documento-
-guia para um repertório de ações propostas para serem implemen-
tadas pelos países nos primeiros 25 anos do século XXI.

Nela a concepção da temática ambiental tem um componente 
social, traduzido em diversos pontos para além da conservação da 
natureza: cooperação internacional, combate à pobreza, mudança nos 
padrões de consumo, promoção da saúde humana, dinâmica demográ-
fica, fortalecimento de grupos (mulheres, etnias, infância e juventude, 
ONGs, trabalhadores, indústria e comércio, agricultores), promoção 
do ensino, de uma ciência para o desenvolvimento sustentável, de 
transferência de tecnologia, criação de instrumentos e mecanismos 
jurídicos internacionais etc. Tais pontos estão resumidos nos 27 
princípios da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (1992):

Princípio 1 – Os seres humanos estão no centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma 

vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.

Princípio 2 – De conformidade com a Carta das Nações Unidas e os 

princípios de Direito Internacional, os Estados têm o direito soberano 

de aproveitar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas 

ambientais e de desenvolvimento, e a responsabilidade de velar para 

que as atividades realizadas dentro da sua jurisdição ou sob o seu 

controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de 

zonas que estejam fora dos limites da jurisdição nacional.
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Princípio 3 – O direito ao desenvolvimento deve exercer-se de tal forma 

que responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento e 

às necessidades ambientais das gerações presentes e futuras.

Princípio 4 – A fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a prote-

ção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo 

de desenvolvimento e não poderá ser considerada de forma isolada.

Princípio 5 – Todos os Estados e todas as pessoas deverão cooperar na 

tarefa essencial de erradicar a pobreza como requisito indispensável 

do desenvolvimento sustentável, a fim de reduzir as disparidades nos 

níveis de vida e responder melhor às necessidades da maioria dos 

povos do mundo.

Princípio 6 – Deverá se dar especial prioridade à situação e às ne-

cessidades especiais dos países em desenvolvimento, em particular 

os países menos adiantados e os mais vulneráveis do ponto de vista 

ambiental. Nas medidas internacionais que se adotem com respeito ao 

meio ambiente e ao desenvolvimento também se deve ter em conta os 

interesses e as necessidades de todos os países.

Princípio 7 – Os Estados deverão cooperar com espírito de solida-

riedade mundial para conservar, proteger e restabelecer a saúde e a 

integridade do ecossistema da Terra. Em vista de que contribuíram 

em medidas distintas à degradação do meio ambiente mundial, os 

Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os 

países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe 

na busca internacional do desenvolvimento sustentável, em vista das 

pressões que suas sociedades exercem no meio ambiente mundial e 

das tecnologias e recursos financeiros de que dispõem.

Princípio 8 – Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma me-

lhor qualidade de vida para todas as pessoas, os Estados deveriam 

reduzir e eliminar as modalidades de produção e de consumo insus-

tentáveis e fomentar políticas demográficas apropriadas.

Princípio 9 – Os Estados deveriam cooperar no fortalecimento de 

sua própria capacidade de alcançar o desenvolvimento sustentável, 

aumentando o saber científico mediante o intercâmbio de conheci-
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mentos científicos e tecnológicos e intensificando o desenvolvimento, 

a adaptação, a difusão e a transferência de tecnologias, dentre estas, 

as tecnologias novas e inovadoras.

Princípio 10 – O melhor modo de tratar as questões ambientais é com 

a participação de todos os cidadãos interessados, no nível a que cor-

responda. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado 

à informação sobre o meio ambiente de que disponham as autoridades 

públicas, incluída a informação sobre os materiais e as atividades que 

encerrem perigo em suas comunidades, assim como a oportunidade de 

participar nos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão 

facilitar e fomentar a sensibilização e a participação da população, 

colocando a informação à disposição de todos. Deverá proporcionar-

-se acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre 

eles o ressarcimento de danos e os recursos pertinentes.

Princípio 11 – Os Estados deverão promulgar leis eficazes sobre o meio 

ambiente. As normas, os objetivos de ordenamento e as prioridades 

ambientais deveriam refletir o contexto ambiental e de desenvolvimen-

to ao qual se aplicam. As normas aplicadas em alguns países podem 

resultar inadequadas e representar um custo social e econômico injusti-

ficado para outros países, em particular, os países em desenvolvimento.

Princípio 12 – Os Estados deveriam cooperar na promoção de um 

sistema econômico internacional favorável e aberto que levará ao 

crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável de todos os 

países, a fim de abordar da melhor forma os problemas de degradação 

ambiental. As medidas de política comercial com fins ambientais não 

deveriam constituir um meio de discriminação arbitrária ou injusti-

ficável nem uma restrição velada do comércio internacional. Dever-

-se-ia evitar tomar medidas unilaterais para solucionar os problemas 

ambientais que se produzem fora da jurisdição do país importador. As 

medidas destinadas a tratar os problemas ambientais transfronteiri-

ços ou mundiais deveriam, na medida do possível, basear-se em um 

consenso internacional.

Princípio 13 – Os Estados deverão desenvolver a legislação nacional 

relativa à responsabilidade e à indenização das vítimas de contamina-

ção e de outros danos ambientais. Os Estados deverão cooperar assim 
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mesmo de maneira expedita e mais decidida na elaboração de novas 

leis internacionais sobre responsabilidade e indenização pelos efeitos 

adversos dos danos ambientais causados por atividades realizadas 

dentro da sua jurisdição ou sob o seu controle, em zonas situadas 

fora de sua jurisdição.

Princípio 14 – Os Estados deveriam cooperar efetivamente para de-

sencorajar ou evitar a relocação e a transferência a outros Estados de 

quaisquer atividades e substâncias que causem degradação ambiental 

grave ou se considerem nocivas à saúde humana.

Princípio 15 – Com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados 

deverão aplicar amplamente o critério da precaução conforme suas 

capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a 

falta de certeza científica absoluta não deverá utilizar-se como razão 

para postergar a adoção de medidas eficazes em função dos custos 

para impedir a degradação do meio ambiente.

Princípio 16 – As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar 

a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos eco-

nômicos, tendo em conta o critério de que quem contamina deve, em 

princípio, arcar com os custos da contaminação, levando em conta o 

interesse público e sem distorcer o comércio nem os investimentos 

internacionais.

Princípio 17 – Deverá empreender-se uma avaliação do impacto am-

biental, como instrumento nacional, em relação a qualquer atividade 

proposta que possa produzir possivelmente um impacto negativo 

considerável ao meio ambiente e que esta avaliação esteja sujeita à 

decisão de uma autoridade nacional competente.

Princípio 18 – Os Estados deverão notificar imediatamente outros 

Estados sobre desastres naturais ou outras situações de emergência 

que possam produzir efeitos nocivos súbitos no meio ambiente destes 

Estados. A comunidade internacional deverá fazer todo o possível para 

ajudar os Estados que forem afetados.

Princípio 19 – Os Estados deverão proporcionar informação pertinente 

e notificar previamente de forma oportuna os Estados que possivelmen-
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te sejam afetados por atividades que possam ter consideráveis efeitos 

ambientais transfronteiriços adversos, e deverão celebrar consultas 

com tais Estados em uma data breve e de boa-fé.

Princípio 20 – As mulheres desempenham um papel fundamental 

na ordenação do meio ambiente e no desenvolvimento. É, portanto, 

imprescindível contar com sua participação plena para alcançar o 

desenvolvimento sustentável.

Princípio 21 – Dever-se-ia mobilizar a criatividade, os ideais e o valor 

dos jovens do mundo para forjar uma aliança mundial orientada a 

alcançar o desenvolvimento sustentável e a assegurar um melhor 

futuro para todos.

Princípio 22 – As populações indígenas e suas comunidades, assim 

como outras comunidades locais, desempenham um papel funda-

mental na ordenação do meio ambiente e no desenvolvimento devido 

a seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados deveriam 

reconhecer e apoiar devidamente sua identidade, cultura e interesse, 

e tornar possível sua participação efetiva no alcance do desenvolvi-

mento sustentável.

Princípio 23 – Deve-se proteger o meio ambiente e os recursos naturais 

dos povos submetidos à opressão, dominação e ocupação.

Princípio 24 – A guerra é, por definição, inimiga do desenvolvimento 

sustentável. Em conseqüência, os Estados deverão respeitar as dis-

posições do direito internacional que protegem o meio ambiente em 

épocas de conflito armado e cooperar com desenvolvimento posterior, 

segundo seja necessário.

Princípio 25 – A paz, o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente 

são interdependentes e inseparáveis.

Princípio 26 – Os Estados deverão resolver pacificamente todas as suas 

controvérsias sobre o meio ambiente por meios que correspondam à 

Carta das Nações Unidas.
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Princípio 27 – Os Estados e as pessoas deverão cooperar de boa-fé e 

com espírito de solidariedade na aplicação dos princípios consagrados 

nesta Declaração e no desenvolvimento ulterior do direito internacional 

na esfera do desenvolvimento sustentável.

Como foi dito, Nosso Futuro Comum e a Agenda 21 foram re-
sultado de trabalho coletivo, de acordos e consensos possíveis entre 
diferentes interesses de diferentes países, o que explica a ambigüidade 
e incoerência e o tom cuidadosamente ponderado presente em tais 
documentos. Mas há uma incoerência maior, que vai além da expli-
cação da diversidade de seus autores coletivos e tem a ver com um 
pressuposto implícito, que é o da naturalização do sistema capitalista 
de produção, tido como sinônimo de processo civilizatório. Tal pres-
suposto esbarra nos dados quantitativos e nos depoimentos expostos 
no próprio Relatório Brundtland, que evidenciam a pauperização e a 
expoliação crescentes dos países de um Terceiro Mundo que se insiste 
em chamar eufemisticamente como “em via de desenvolvimento”. As-
sim, embora os dados destes documentos atestem com veemência a 
sangria de recursos drenados em direção aos países ricos, a conclusão 
“realística” implica a manutenção do mesmo sistema, uma vez que os 
ajustes sugeridos ficam ao sabor das boas intenções, da conscientiza-
ção e da boa vontade de atores sociais poderosos, que outro motivo 
não teriam para modificarem seu comportamento senão o temor de 
uma grande catástrofe ambiental que terminaria por alcançá-los. 
Ou o temor, em menor grau e contornável, de que as deseconomias 
ambientais recaiam sobre seus lucros, onerando sua produtividade.

Depois da conferência de 1992, muitas outras vieram para 
tentar criar um consenso e incentivos às ações governamentais nos 
países do mundo: sobre as águas (DUBLIN, 1992); sobre população e 
desenvolvimento (CAIRO, 1994), enfatizando a necessidade de integrar 
ações sociais e de desenvolvimento social (COPENHAGEN, 1995), com 
discussões sobre a erradicação da pobreza; a Cúpula dos Alimentos 
(ROMA, 1996), propondo reduzir à metade o número de pessoas fa-
mintas em 2015; as várias conferências de acompanhamento da Rio 92 
(a Rio +5, Rio +10, em Johanesburgo). De todas, a Conferência de Kyoto 
(1997) é a de maior visibilidade para o público em geral, pois nela se 
formulou um protocolo para a redução, pelos países industrializados, 
das emissões de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, hexafluoreto 



377

de enxôfre etc.) em pelo menos 5% em relação aos níveis particados 
em 1990, até o período entre 2008 e 2012. O protocolo foi aberto para 
assinaturas em março de 1998 e entraria em vigor logo que fosse rati-
ficado por pelo menos 55 partes da convenção, ou seja, pelos países 
desenvolvidos que contabilizavam pelo menos 55% da responsabili-
dade das emissões totais de gases em 1990. O presidente dos Estados 
Unidos, Bush, recusou-se a assinar o protocolo por conta da defesa da 
economia norte-americana e seus empregos. Para muitos dos comen-
taristas políticos contemporâneos, o furacão Katrina, que destruiu 
Nova Orleans em agosto de 2005, e o furacão Rita, que paralisou a 
indústria petrolífera em Houston no mês seguinte, seriam sinais do 
erro de Bush, que tiveram como conseqüências crises ambientais e 
econômicas incalculáveis.

Sustentabilidade

“Sustentabilidade” é um termo do vocabulário ecológico e diz 
respeito à tendência dos ecossistemas à estabilidade, ao equilíbrio 
dinâmico, a funcionarem na base da interdependência e da com-
plementaridade, reciclando matérias e energias; os dejetos de uma 
forma viva sendo o alimento de outra. Os ecossistemas são tanto 
mais estáveis quanto mais complexos e diversos, e sua permanência 
é função deste equilíbrio dinâmico. “Sustentabilidade” nos remete às 
noções de estabilidade e de ciclos. Não se casa bem com o conceito 
de crescimento que, como já foi anteriormente exposto, é, em termos 
histórico-capitalistas, expansão, uniformidade, homogeneidade, de-
sigualdade.

Os militantes ambientalistas se queixaram de que a sua proposta 
em prol de uma sustentabilidade tivesse sido invertida e reinterpretada 
como uma defesa da estratégia de expansão do mercado e do lucro, 
implicando propor como solução para a crise ecológica o que em ver-
dade seria sua causa, ou seja, o expansionismo do sistema produtivo.

Tanto o Relatório Brundtland quanto a Agenda 21 defendem 
realisticamente um ecocapitalismo – proposta que, segundo Buttel, 
açambarca diferentes conceitos: ecologia industrial” (Socolow), “me-
tabolismo industrial” (Ayres), “desmaterialização” (Tibbs), “moder-
nização ecológica” (Mol & Spaargaren) – com mudanças situadas em 
avanços tecnológicos, ênfase nas indústrias limpas e controle demo-
gráfico em um mundo visto como interdependente, sem fronteiras. Do 
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outro lado do debate, a militância das esquerdas terceiro-mundistas 
temem que este discurso, que é a apropriação parcial da bandeira 
dos ecologistas, seja um disfarce para novas formas de colonialismo.

Segundo David Brooks, “desenvolvimento sustentável pode ter 
dois sentidos – um radical e outro conservador. No sentido radical, sig-
nificaria igualdade, justiça social, preservação da diversidade cultural, 
da autodeterminação e da integridade ecológica, de forma integrada. 
Tal é o sentido que lhe vêm atribuindo aos ambientalistas do Terceiro 
Mundo. No sentido conservador, dentro do marco tradicional da teoria 
econômica, a expressão seria sinônimo de crescimento sustentável, 
ou, como conceituou W. Reilly, Presidente da Environmental Protection 
Agency – EPA – dos Estados Unidos, seria a harmonização da expansão 
econômica e da proteção ambiental, um crescimento estável [sic] de um 
capitalismo verde. Significaria, portanto, a incorporação do ambiente 
aos insumos econômicos, reconhecendo-o como uma forma de capital. 
Para Isabel Carvalho, o desenvolvimento sustentável, segundo esta 
última acepção, adquire um certo tom farsesco, como se a expressão 
denotasse um consenso que na verdade não existe, sugerindo a su-
peração da degradação ambiental e humana por meio de um cresci-
mento econômico e de políticas de cooperação internacional que na 
verdade apenas reafirmariam o modelo atual de desenvolvimento, um 
pseudodesenvolvimento para um Terceiro Mundo eufemisticamente 
descrito como “em via de desenvolvimento”. Foi neste sentido que 
Celso Furtado definiu o desenvolvimento que nos era proposto por 
políticas do tipo Aliança para o Progresso e pela expansão capitalista 
pós-segunda grande guerra como um mito.19 Nesta mesma linha, Gun-
der Frank (1970) resumiu o desenvolvimento da América Latina como 
uma nova forma de dependência, um desenvolvimento dependente.

Na conjuntura de 1992, entretanto, a bandeira de desenvolvi-
mento sustentável assumia dimensões de uma grande esperança entre 
muitos militantes, especialmente entre ecossocialistas, os que faziam 
a ponte entre a busca de justiça e de eqüidade social e a preservação. 
Não faltou quem tivesse desenvolvido a expectativa de que a UNCED 
viesse a ser a concretização de uma síntese dialética: não mais capi-
talismo, não mais socialismo, mas os primeiros tijolos da construção 
de algo completamente novo, de uma nova Ética, que se impunha pela 
própria racionalidade ambiental. Para muitos seria um sintoma da 
chegada da era de Aquarius, da inauguração do bom-senso, da justiça 
social e da fraternidade entre os povos do mundo.
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Conforme afirma Leonardo Boff (2000), precisamos de um novo 
paradigma de convivência, de uma Ética do cuidado que substitua o 
descuido e o descaso genéricos da crise civilizacional que enfrenta-
mos.

No discurso de ambientalistas brasileiros, desenvolvimento 
sustentável é aquele que requer a determinação de novas prioridades 
pela sociedade, uma recuperação do primado dos interesses sociais 
coletivos e uma nova ética do comportamento humano”, englobando 
um “conjunto de mudanças-chave na estrutura de produção e consu-
mo, invertendo o quadro de degradação ambiental e de miséria social 
a partir de suas causas”.20

Em lugar de desenvolvimento sustentável, conceito preso às es-
feras do econômico, busca-se a “sociedade sustentável”, o que implica 
a criação de um novo sistema social. A sociedade sustentável tem seu 
parentesco com a proposta de Estado Estacionário, de John Stuart Mill, 
em 1857, e que foi incorporada às propostas de Boulding, em 1964; de 
Georgescu-Roegen, em 1971; de Goldsmith et al., em 1972; de Herman 
Daly, em 1977.21 Mill insistia em que o crescimento da riqueza não é 
ilimitado e que para além do Estado Progressivo residiria um Estado 
Estacionário desejável, com estoques constantes de riqueza física e 
de população. Só nos países atrasados é que o aumento de produção 
seria importante.

O Estado Estacionário foi retomado pelo Manifesto pela Sobre-
vivência de ecologistas britânicos22 na forma da “sociedade estável”, 
em 1972. Sociedade estável, nos termos deste Manifesto, seria aquela 
que pode ser sustentada indefinidamente, proporcionando satisfação 
ótima a todos os seus membros. Suas condições são:

•	minimização	das	ameaças	aos	processos	ecológicos;
•	maximização	da	conservação	de	materiais	e	de	energia,	

com a ênfase em uma economia de estoque em lugar da 
atual economia de fluxos;

•	uma	população	estável,	na	qual	nascimentos	e	mortes	se	
igualem;

•	um	sistema	social	no	qual	o	indivíduo	possa	fruir	das	três	
primeiras condições, em lugar de sentir-se reprimido por 
elas.
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Estas quatro condições requereriam mudanças controladas e 
bem orquestradas, a serem feitas por meio de sete operações: a) ope-
rações de controle de redução das disrupções ambientais mediante 
meios técnicos; b) operações de congelamento, que interrompam 
as tendências atuais; c) substituição de tecnologias; d) promoção 
de tecnologias alternativas; e) descentralização da economia e da 
política; f) formação de pequenas comunidades auto-reguladas e 
auto-sustentáveis; g) educação para tais comunidades. A tônica da 
sociedade estável residiria na participação popular, por meio de 
um sistema de cobrança de responsabilidades, monitoramento e  
de prestação de contas.

Segundo Lutzenberger, notório ambientalista brasileiro, estaría-
mos diante da opção definitiva: ou optaríamos pela sustentabilidade, 
por uma tecnologia sustentável, não agressora, ou estaríamos em um 
caminho suicida e sem volta.

Nossa política desenvolvimentista, nossos modelos econômicos e 

tecnológicos concebidos como se a natureza não existisse ou apenas 

estorvasse, como se nós mesmos não fôssemos parte integrante dela, 

como se pudéssemos sobreviver à sua demolição, nos colocou diante 

de uma encruzilhada: enquanto os sistemas naturais, que sistemati-

camente demolimos, são sempre homeostáticos, isto é, têm equilíbrio 

auto-regulador e vivem de recursos eternamente reciclados e, portanto, 

indefinidamente sustentáveis, as infra-estruturas que hoje montamos 

nos escombros da demolição são insustentáveis, suicidas. Elas vivem 

do consumo acelerado de recursos finitos, irrecuperáveis e insubstituí-

veis ao mesmo tempo que degradam o ambiente para a vida humana. Se 

quisermos que sobreviva a nossa civilização tecnológica, algo teremos 

que aprender com as tecnologias naturais. Nossa tecnologia terá de se 

tornar sustentável (1981).23

Boulding, Georgescu-Roegen e Daly procuraram chamar nossa 
atenção para o que seria uma mudança fundamental no padrão de es-
cassez econômica, segundo a qual o fator limitador para o crescimento 
econômico não mais seria o capital humano, mas o capital natural 
remanescente (florestas, lençóis petrolíferos, jazidas de metais, águas, 
peixes e fauna em geral). Se foram premonitórios, não foram então ou-
vidos, dada a força daquilo que Daly chamou de paradigma ou dogma 
neoclássico da substitutibilidade dos fatores de recursos (recursos 
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naturais sendo substituídos pela inventividade tecnológica). Neste 
início do século XXI, já começamos a duvidar, enfraquecemos nossa 
fé cega nas ciências e nas tecnologias, passando a nos dar conta de 
que elas fazem parte também dos problemas, como no caso da energia 
nuclear e seus dejetos perigosos, ativos por centenas e milhares de 
anos; ou no caso das milhares de substâncias químicas inventadas, 
sintetizadas, cujos efeitos colaterais ainda não podemos conhecer e 
que também não são metabolizadas pela natureza, acumulando-se 
por séculos.

Goldsmith et al. (1972) definiu a economia vigente como uma 
“economia de touro em loja de louça”, caracterizada pela exaustão 
de reservas metálicas, pelo desemprego massivo, pelo aumento da 
poluição urbana, pelo aumento da velocidade de contaminação das 
doenças e pelo colapso dos serviços sociais vitais.

Nossas relações funcionais com a natureza se dão de três 
formas: a) a natureza é fonte de recursos, de matérias-primas para a 
produção; b) a natureza é vazadouro dos nossos rejeitos, metaboli-
zando o nosso lixo; c) a natureza é suporte de vida, nosso ar, nossa 
água e nosso alimento. Nas últimas décadas, por causa da degradação 
urbana e dos gigantescos adensamentos metropolitanos, a natureza, 
percebida como paisagem amena, como o verde que nos tranqüiliza, 
ganha uma nova função, a de ser uma “amenidade”.

Tais funções se conflitam de forma exponencial. Isto significa 
que políticas ambientais meramente verdes, de cunho conservacio-
nista, voltadas para a defesa resignada de unidades de conservação, 
não podem dar conta da problemática da sustentabilidade. A questão 
ecológica não é só verde, mas marron (todas as formas de poluição in-
dustrial, de falta de saneamento etc.) e, sobretudo, azul, da cor da água, 
este elemento vital que temos usado como escoadouro das sujeiras.24

Em busca da volta à natureza: o surgimento da questão 
ambiental no mundo e suas diferentes correntes;  

a disseminação do pensamento ambiental no Brasil

O pensamento ambientalista, segundo diversos autores (Pepper, 
1986; Worster, 1979; O’Riordan, 1981), não é recente, remontando ao 
século XVIII, quando uma visão romântica, arcadiana, idealizava a vida 
simples rural e criticava o utilitarismo da nova sociedade industrial 
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que surgia. Também é dessa época o aparecimento de naturalistas 
como Von Linné, na Suécia, e G. White, na Inglaterra.

Um dos pontos mais característicos do pensamento ambienta-
lista é a crítica à ciência moderna e a um ser humano que, via conhe-
cimento, se arroga o direito de domar a natureza, dela pretendendo 
ser independente. A ciência moderna, surgida com Francis Bacon, 
Newton e Descartes, passou a ver a natureza como um mecanismo a 
ser controlado, uma máquina a ser investigada, dominada e subjugada. 
Assim, tendo dessacralizado e profanado a natureza, a ciência moder-
na é percebida como a cunha que cinde, separa a cultura humana da 
natureza. Esta cisão é histórica, isto é, até uma dada etapa da história 
da raça humana teria havido uma harmonia entre o reino da cultura 
humana e o reino da natureza. A própria origem etimológica do termo 
cultura corroboraria tal harmonia:

Vinda do verbo latino colere, cultura era o cultivo e o cuidado com 

as plantas, os animais e tudo que se relacionava com a terra; donde, 

agricultura. Por extensão, era usada para referir-se ao cuidado com as 

crianças e sua educação, par ao desenvolvimento de suas qualidades 

e faculdades naturais; donde, puericultura. O vocábulo estendia-se, 

ainda, ao cuidado com os deuses; donde, culto. Cultura, escreve Hannah 

Arendt, era o cuidado com a terra para torná-la habitável e agradável 

aos homens; era também o cuidado com os deuses, os ancestrais e 

seus monumentos, ligando-se à memória e, por ser o cuidado com a 

educação, referia-se ao cultivo do espírito (CHAUÍ, 1987, p.11).

Os inventos, a nova ordem social e a urbanização da era in-
dustrial deram formas a uma civilização que se caracterizou por 
ultrapassar os limites da dimensão humana, por criar o tempo abs-
trato e aglutinar uma massa de miseráveis urbanos em substituição 
à pobreza rural. A modernidade, que eclodiu a partir do século XVI, 
com as expansões ultramarinas e as revoluções científica e industrial, 
transformou a cultura em um processo civilizatório e assim passou a 
estabelecer uma relação de oposição entre cultura/civilização, de um 
lado, e natureza, do outro. Lembremo-nos de que “civilizar” passa a ser 
a expressão usada para designar as conquistas mercantis-colonialistas 
da Europa sobre os povos “primitivos” dos demais continentes.
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Cultura torna-se medida de uma civilização (Voltaire e Kant) [...] reino 

humano dos fins e dos valores, separado do reino natural das causas 

necessárias e mecânicas [...] a natureza torna-se imóvel, passiva, ma-

terialidade diversa, exterioridade mecânica, enquanto a cultura se faz 

mobilidade, atividade [...] (CHAUÍ, 1987, p.13).

No século XX, o pensamento ambientalista surgia imbuído de 
uma crítica e uma recusa ao mundo moderno e sua ciência. Em 1945, os 
Estados Unidos explodiam as primeiras bombas atômicas. A primeira, 
experimentalmente, no deserto de Los Alamos; as demais, sobre as 
populações civis de Hiroshima e Nagasaki, ao término da Segunda 
Guerra Mundial. Foi então que os habitantes do planeta deram-se 
conta de que o conhecimento humano acabava de atingir uma etapa 
na qual se tornava capaz de destruir o mundo todo. A sensação de 
estar-se confinado numa nau dos insensatos – a nave Terra – tripulada 
por lunáticos destruidores causou intenso desconforto e o início de 
movimentos pacifistas e antinucleares que viriam a se transformar 
nos primeiros movimentos ambientalistas.

O questionamento à ciência moderna recrudesceu com a pesqui-
sa da bióloga Rachel Carson, que, em 1962, lançou um livro intitulado 
“Primavera silenciosa”, no qual provava que os pesticidas usados na 
agricultura eram os responsáveis pelo desaparecimento de inúmeras 
espécies, e pássaros estavam ameaçados de extinção, inclusive a 
águia, símbolo dos Estados Unidos. Esta obra soou como um alarme 
sobre os rumos e conseqüências inesperadas da tecnologia científica 
e veio engrossar o caudal daqueles que criticavam a irracionalidade 
da ciência moderna, até então enaltecida.

O pacifismo antinuclear, somado à crítica à ciência moderna, à 
crítica ao produtivismo e consumismo, à rebeldia diante de um Estado 
autoritário e belicista, veio desembocar no movimento hippie e sua 
contracultura, que revalorizava as filosofias orientais milenares (que 
concebem a natureza como sagrada) e enaltecia os estilos de vida de 
etnias e culturas não-urbanas, tradicionais, dominadas, tais como os 
indianos, os índios, os camponeses, os ciganos. O movimento hippie, 
continuidade e ruptura com o movimento jovem beatnik que o prece-
deu, se caracterizou pela ênfase na vida comunitária e campestre, pela 
recusa à guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã nos anos 1960 e 
pelo lema “Paz e Amor”. Em resumo, uma das vertentes do ambien-
talismo contemporâneo viria dessa recusa ao mundo moderno – sua 
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ciência, técnica e estilos de vida – e de uma crítica ao Estado e ao 
industrialismo totalitários, seja na expressão capitalista, seja na sua 
expressão comunista. Esta seria a vertente arcadiana e antiprogres-
sista do pensamento ambientalista. Seriam os alternativos.

Uma segunda vertente, em ordem cronológica, do pensamento 
ambientalista é aquela chamada por seus críticos de neomalthusia-
nismo, pois centra sua preocupação na necessidade de se limitar a 
população humana terrestre, a fim de evitar a degradação da qualidade 
de vida. Seus expoentes são Garrett Hardin e o casal Ehrlich. Hardin 
argumentava em favor da restrição ao crescimento demográfico, uti-
lizando-se das alegorias do pastor medieval e do bote salva-vidas: na 
Idade Média, os pastores levavam seus rebanhos aos pastos comunais. 
Haveria então uma contradição entre o interesse de cada pastor em 
expandir o seu rebanho e a limitação física do pasto, que era um só. 
Ou seja, a existência de um único pasto deveria conduzir os pastores 
a dimensionar um tamanho ótimo para seus rebanhos. A segunda 
alegoria, a do bote salva-vidas, também argumenta em favor de um 
tamanho populacional adequado, posto que, se num bote cabem dez 
pessoas, dez pessoas nele se salvam, mas a décima primeira fará com 
que todos afundem. Na concepção de Hardin, o décimo primeiro pas-
sageiro do bote Terra eram os prolíficos habitantes do Terceiro Mundo. 
Portanto, como medida de bem comum, caberia o término de qualquer 
política de ajuda do Primeiro Mundo ao Terceiro. No mesmo diapasão, 
Ehrlich propõe o movimento de crescimento populacional zero como 
única forma de evitar a degradação ambiental causada pelas altas 
taxas demográficas, que teriam o efeito de uma verdadeira bomba.

Em 1972, ano da realização da Conferência Internacional da ONU 
sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, vieram a lume duas 
importantes contribuições aos debates acerca das causas e soluções 
para a deterioração ambiental. A primeira delas, trazida pelos técnicos 
do MIT, autores do Relatório Meadows, pelo Clube de Roma, era a pro-
posta do crescimento econômico zero para o mundo todo, sob pena 
de uma catástrofe ambiental mundial. Peccei, presidente do Clube de 
Roma, chegava a dizer que, se naquele momento não houvesse uma 
parada no crescimento econômico, o planeta não sobreviveria a mais 
que quatro gerações.

Um dos mitos mais aceitos na sociedade atual é a promessa de que 

uma continuação do nosso presente padrão de crescimento levará à 
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igualdade humana [...] o maior obstáculo possível para uma distribuição 

mais eqüitativa dos recursos mundiais é o crescimento demográfico 

(MEADOWS et al., 1972).

A proposta de crescimento zero foi um importante alimentador 
e orientador dos debates internacionais pré-Conferência de 1972, e 
contra ela se insurgiu a representação oficial brasileira, que liderou 
toda a bancada dos 77 países componentes do dito Terceiro Mundo. 
Zerar o crescimento econômico naquele momento era visto como uma 
injustiça e uma iniqüidade, pois os países ricos do Primeiro Mundo só 
se lembravam da natureza depois de a terem degradado, assegurando 
um patamar de produção e de tecnologia que agora queriam negar 
aos “em desenvolvimento”.

A segunda contribuição mencionada em relação ao debate sobre 
o meio ambiente vem, também em 1972, do campo das esquerdas: 
neste ano foi publicado em Londres o Manifesto pela sobrevivência 
(GOLDSMITH et al.), no qual se culpava o consumismo extremado, 
de interesse do industrialismo capitalista, como sendo o responsável 
pela degradação ambiental. A forma de combatê-lo seria combatendo 
o capitalismo e não fazendo campanhas anticonsumistas dirigidas aos 
indivíduos. Na França, realizou-se um debate sobre Ecologia e Revo-
lução que, dentre outros, contou com Goldsmith, Herbert Marcuse e 
Michel Bosquet. Neste debate, Marcuse declarou:

[...] a luta ecológica esbarra nas leis que governam o sistema capitalis-

ta: Lei da acumulação crescente do capital, criação duma mais-valia 

adequada, do lucro, necessidade de perpetuar o trabalho alienado, a 

exploração [...] a lógica ecológica é a negação pura e simples da lógica 

capitalista; não se pode salvar a Terra dentro do quadro do capitalis-

mo; não se pode desenvolver o Terceiro Mundo segundo o modelo do 

capitalismo [...] a restauração da Terra como meio ambiente humano 

não é apenas uma idéia romântica, estética, poética, que só diz respeito 

a privilegiados: é uma questão de sobrevivência [...] é indispensável 

mudar de modo de produção e de consumo, abandonar a indústria da 

guerra, do desperdício, de gadgets e substituí-los pela produção de 

objetos e serviços necessários a uma vida de trabalho reduzido, de 

trabalho criador, de gosto pela vida [...] o objetivo é sempre o bem-estar, 

porém um bem-estar que não se define por um consumo cada vez maior, 

pelo preço de um trabalho cada vez mais intenso, mas pela conquista 



386

duma vida livre do medo, da escravidão do salário, da violência, do 

mau cheiro, do barulho infernal do nosso mundo industrial capitalis-

ta. Não se trata de converter a abominação em beleza, de esconder a 

miséria, de desodorizar o mau cheiro, de florir as prisões, os bancos, 

as fábricas; não se trata de purificar a sociedade existente, mas de a 

substituir [...] a verdadeira ecologia vai dar num combate militante por 

uma política socialista (MANSHOLT et al., 1979).

Ainda no campo das esquerdas marxistas-ecológicas, podemos 
citar Gorz e Bosquet (1977), que introduzem a idéia da luta ecológica 
como um meio para se alcançar o fim do capitalismo; e, Joe Weston 
(1986), para quem a crise na qual estamos imersos é muito mais so-
cial e econômica do que ecológica, uma vez que atrás dos problemas 
ambientais o que existe é a pobreza. Seria o capitalismo e não o in-
dustrialismo o cerne dos problemas ambientais. Para David Pepper, 
outro ambientalista marxista britânico, a eliminação do capitalismo é 
pré-requisito para a eliminação dos demônios ambientais, sendo, por-
tanto, necessária uma aproximação entre os Verdes e os Trabalhistas.

Mencionamos, acima, quatro vertentes do pensamento ambien-
talista: os alternativos, os neomalthusianos, os zeristas e os marxistas. 
Vale ainda citar os Verdes, os fundamentalistas e os ecotecnicistas. 
Os Verdes, ou Ecologistas Sociais (CAPRA; SPRETNAK, trad. pirata), 
surgem na Alemanha como um antipartido, em 1983, em campanha 
eleitoral. A bandeira Verde é a da descentralização, do não-consumo 
(uma vez que o consumo é uma compensação que buscamos para 
nosso trabalho alienado), o ativismo, o pacifismo, a distribuição do 
trabalho além da distribuição das riquezas, a ética. Os Verdes surgiram 
lançando petardos a leste e a oeste, criticando tanto o capitalismo 
quanto o comunismo, ambos igualmente culpados do industrialismo, 
do produtivismo economicista, da presença tentacular de um comple-
xo industrial-militar ceifador de vidas e degradador da natureza. Suas 
propostas são as de autogestão, de desconcentração, de descentrali-
zação, de autonomia. Inspirado nos Anarquistas, o Movimento Verde 
é humanista, individualista e antipositivista. Como expoentes do pen-
samento verde temos Rudolf Bahro, Petra Kelly, Jonathan Porritt, Felix 
Guattari, na Europa, e Murray Bookchin (1988) nos Estados Unidos. 
Sustentabilidade e justiça social são para os Verdes as características 
mais importantes de uma economia verde, ou seja, de uma economia 
voltada para as necessidades e não para o lucro (“need, not greed”), 



387

que não agrida o equilíbrio ambiental e que seja voltada para o bem 
comum em lugar do enriquecimento individual.

Quanto aos fundamentalistas (partidários da “deep ecology”), 
estes propõem uma visão ecocêntrica, não-humanista, não-antropo-
cêntrica, pois acreditam que a espécie humana é apenas uma forma 
de vida dentre as demais e, portanto, sem mais direitos se ameaçarem 
outras criaturas vivas. Para James Lovelock (1990), o planeta Terra 
é Gaia, um ser vivo. Mas Gaia não está ameaçada pelos humanos, 
pois não é frágil e delicada diante de sua brutalidade: Gaia é uma 
mãe canibal que devora seus filhos e que devorará os humanos se 
estes continuarem a alterar o meio ambiente. Para Foreman, mentor 
do movimento Earth First (LUKE, 1990) (a Terra em primeiro lugar), 
uma vida humana não é a coisa mais importante do mundo e a des-
truição da natureza é mais lamentável do que a fome na África. Os 
fundamentalistas não pretendem transcender sua natureza animal e 
se transformar em “seres morais e andróides sem paixão”, uma vez 
que, antes de tudo, o ser humano é animal. Segundo seu crítico, o 
Verde Bookchin,

zoologização do ser humano é herança de um espiritualismo taoísta 

e budista e pode ter contornos sinistros que beiram o fascismo, uma 

vez que naturaliza as vicissitudes humanas, deixando de enxergar as 

raízes sociais evidentes na crise ambiental.

Como uma última corrente, cumpre mencionar o ecotecnicismo, 
ou tecnocentrismo, uma espécie de ambientalismo otimista e aco-
modado, que acredita na superação da crise ambiental por meio do 
desenvolvimento da ciência e suas novas técnicas. O ecotecnicismo, 
segundo o filósofo Edgar Morin (1990), é a redução, uma ecodefor-
mação, uma vez que reduz a questão ambiental, de características 
holísticas, totalizantes, a componentes meramente técnicos.

Embora algumas das vertentes acima apontadas pretendam 
estar além da dicotomia direita-esquerda ou capitalismo-socialismo, 
podemos dizer que elas deslizam ao longo de quatro eixos, em di-
ferentes combinações, dependendo de quem as professa: haveria, 
além dos dois eixos mencionados (direita/esquerda e capitalismo/
socialismo), os eixos espiritualismo/materialismo e modernidade/
pós-modernidade. Embora existam tendências e afinidades eletivas, 
nada impede, rigorosamente, um neomalthusianismo de esquerda, um 
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ecotecnicismo marxista ou um ecocapitalismo espiritualista, pois as 
idéias, enquanto formas vivas, são capturadas e reinterpretadas por 
diferentes indivíduos, de diferentes segmentos sociais e trajetórias 
de vida. Neste sentido, as reduções pelas quais passa o pensamento 
ambientalista (reducionismo tecnocrático, segundo E. Morin; reducio-
nismo marxista, segundo Bookchin e também E. Morin) são não apenas 
inevitáveis quanto naturais e prova eloqüente do vigor e atualidade 
de suas idéias.

Alguns autores (Porritt, Bookchin, dentre outros) estabele-
ceram uma distinção entre ambientalistas e ecologistas, de acordo 
com sua inclinação por mudanças sociais estruturais ou não. Assim, 
os ambientalistas seriam reformistas, convencionais, enquanto os 
ecologistas seriam aqueles sintonizados com as questões sociais. Os 
ambientalistas tenderiam a atuar mais no campo jurídico, buscando 
uma coerção legal em prol da natureza, e os ecologistas no campo 
político e na militância mais direta. Esta distinção nos parece tênue 
e mais complicadora que esclarecedora: os fundamentalistas, por 
exemplo, são militantes radicais e costumam lançar-se em cruzadas 
terroristas em defesa de árvores e animais; entre nós, brasileiros, os 
ambientalistas que recorrem às ações judiciais são na verdade per-
sonalidades combativas, pioneiros e corajosos em um país onde as 
leis pouco são invocadas e, quando o são, geram ameaças de morte 
como represália.

No Brasil, o movimento ambientalista tem hoje uma feição 
predominantemente social, identificando as questões relativas à dete-
rioração da natureza e do meio ambiente construído a um “modelo de 
desenvolvimento” gerador de miséria para a sua população. Malvisto 
de início, tido por mimetização da classe média primeiro-mundista e 
por forma ingênua de entreguismo, o movimento tem crescido no país, 
expandindo-se pelas várias regiões, com um caráter mais reativo às 
agressões socioambientais que se sucedem – apesar desta expansão, 
está longe de ser um movimento de massa, mas tem ressonância, uma 
vez que seus militantes são formadores de opinião e multiplicadores 
de informação.

Uma sociedade sustentável, voltada para o bem-estar, precisa 
ser pensada em escala planetária, pois as questões sociais e ambien-
tais têm uma dimensão planetária e se potencializam mutuamente. 
Adaptando o mote da ONU (pensar globalmente, agir localmente), 
diríamos que precisamos pensar e agir global e localmente, criando 
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uma institucionalidade e meios financeiros para a ação. Isto implica 
fundar uma cidadania planetária.

Em busca de uma cidadania planetária

Desde os anos 1980, as conferências e encontros da ONU e dos 
organismos do seu sistema têm sido acompanhados e monitorados 
por encontros paralelos de ONGs. Várias propostas de movimentos de 
cidadãos mundiais têm se apresentado no cenário, como, por exemplo, 
o World Citizenship, da Comunidade Internacional Baha’i, em busca 
de uma Ética global para o desenvolvimento sustentável, ou o MCPM, 
Movimento Cittadini e Popoli del Mondo.

Com o advento da Internet, tais iniciativas se pluralizaram. 
Dentre as mais significativas para o assunto aqui em pauta estão a 
Rede ATTAC,25 um movimento internacional pelo controle democrático 
dos mercados financeiros e de suas instituições, criado em Paris, em 
dezembro de 1998, e organizado em 35 países até 2004, cujo mote é 
“o mundo não é uma mercadoria”.26

Segundo Francisco Whitaker, a Rede ATTAC começou em 1998, 
em reação à proposta de um Acordo Multilateral de Investimentos 
(AMI, ou, em inglês, MAI), a ser assinado pelos países mais ricos e que 
seria uma espécie de Constituição mundial do capital, que daria direi-
tos aos investimentos no Terceiro Mundo e quase nenhum dever. O AMI 
foi denunciado inicialmente por Ralph Nader e seu movimento Public 
Citizens, pelo jornal francês Le Monde Diplomatique e pela ATTAC.

Outro grande exemplo da mobilização popular em prol da 
criação de uma cidadania planetária, seus direitos e organismos 
institucionais de pressão é o Fórum Social Mundial, cujo lema é “um 
outro mundo é possível”. O FSM é um espaço aberto de encontro, de 
formulação de propostas, de troca de experiências, de crítica e  
de resistência ao domínio do mundo pelo capital e que se empenha 
na construção de uma sociedade planetária centrada no ser humano 
e na construção de uma globalização solidária. O FSM se reuniu pela 
primeira vez em Porto Alegre, em janeiro de 2001, com o objetivo de 
se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos, em que os repre-
sentantes das oito grandes economias mundiais discutem e definem 
os destinos do mundo pela ótica do grande capital. Desde 2001, o FSM 
já realizou cinco encontros anuais, até agora, todos em Porto Alegre 
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(RS), à exceção do IV Encontro, realizado na Índia, com a presença 
de centenas de milhares de pessoas de todo o mundo.

Assim celebrou Damien Hazard,27 diretor regional da Associação 
Brasileira de ONGs, a globalização solidária que inspira o FSM:

O fórum nasceu na capital gaúcha em 2001, com uma afirmação simples 

e impactante que penetrou o imaginário coletivo e mudou parte dele: 

um outro mundo é possível! Por esta razão e com esta frase, talvez o 

evento devesse ser lembrado, muito mais do que o 11 de setembro, como 

marco político-ideológico do início do milênio. Porque desmoronou a 

tese do pensamento único, que fechou o século consagrando o capi-

talismo e aliando inexoravelmente o destino do mundo à globalização 

neoliberal e ao domínio pelo capital econômico e financeiro.

Dando corpo, de forma inédita, à idéia de uma democracia participativa 

e de uma cidadania planetária, o 1o Fórum Social Mundial desafiou o 

Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde as elites econô-

micas e políticas estavam reunidas discutindo o futuro do mundo. E 

denunciou a exclusão de grande parte da população mundial e a des-

truição do planeta, que levam à insustentabilidade social e ambiental 

do modelo vigente.

O Fórum revelou-se o grande incentivador para que a pobreza, nos 

anos seguintes, entrasse de forma mais sistemática na pauta das ins-

tâncias políticas internacionais, e que as críticas ao neoliberalismo 

e às políticas dos organismos internacionais de financiamento (BID, 

Bird, FMI) pudessem se firmar.

Se o contraponto foi o destaque na primeira edição, o aspecto pro-

positivo de formulação de alternativas para um novo projeto de 

sociedade consolidou-se nos fóruns que seguiram, em 2002 e 2003, 

novamente em Porto Alegre, e em 2004 em Mumbai, na Índia. Como diz 

a sua Carta de Princípios, “As alternativas propostas no Fórum Social 

Mundial visam fazer prevalecer, como uma nova etapa da história do 

mundo, uma globalização solidária que respeite os direitos humanos 

universais, bem como os de todos(as) os(as) cidadãos e cidadãs em 

todas as nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições 
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internacionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade 

e da soberania dos povos.

Mas como dar voz à diversidade e ao mesmo tempo fazer propostas 

concretas para construção desse outro mundo, socialmente justo e 

ambientalmente sustentável? Desde o início, o Conselho Internacional 

do Fórum recusa-se em produzir um documento de posicionamento no 

final de cada evento. A construção de uma alternativa ao modelo atual 

de globalização não pode passar pela edificação de uma nova tese de 

pensamento único, e sim surgir por meio do confronto das práticas, 

idéias e propostas e de negociações reunindo os diversos interesses 

e segmentos da sociedade. Empenhou-se então em sistematizar as 

idéias, publicar um conjunto de documentos produzidos ao longo do 

evento e divulgar de forma ampla essas propostas.

Mais do que um evento, o Fórum Social Mundial tornou-se um processo, 

no tempo e no espaço. No tempo, porque se inseriu numa dinâmica de 

busca e construção de alternativas. Porque se avalia constantemente, 

introduz novos elementos a cada edição e confronta suas práticas com 

seus discursos. Inovou nesta 5a edição privilegiando a reunião das or-

ganizações por temática e a realização de debates conjuntos, na busca 

de convergências. Criou ainda um fundo de solidariedade para facilitar 

e democratizar a participação dos movimentos sociais, viabilizando, 

por exemplo, a ida de uma caravana baiana. Por outro lado, o Fórum 

Social Mundial configura-se como um processo no espaço.

Todos os encontros que se realizem como parte desse processo têm 

dimensão internacional, lembra a Carta de Princípios. Os fóruns re-

gionais e temáticos multiplicaram-se pelo mundo, estreitando cada 

vez mais a relação entre ação local e visão global. Assim surgiram no 

final de outubro passado o 1o Fórum Social Baiano, em Salvador, que 

contou com a presença de mais de 800 pessoas, e um mês depois o 

1o Fórum Social Nordestino, que levou para Recife mais de oito mil 

pessoas vindas de todos os cantos da região.

Para a Associação Brasileira de ONGs (Abong), membro do comitê 

organizador brasileiro e da coordenação dos comitês baiano e nordes-

tino, assim como para suas associadas, o fórum abriu novos espaços 

de atuação em redes e experimentou uma nova globalização. Teve, 
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mais especificamente, o mérito de dar visibilidade ao papel crítico e 

político das ONGs, voltado para a transformação social. Uma função 

muito diferente daquela atribuída pela tese neoliberal de mero braço 

executor das políticas do Estado [...].

Notas

1 A expressão “social-democracia” carrega em si significados conflitantes e que 

confundem: até 1917, significava a organização política do proletariado alemão e 

russo; Marx, no Dezoito brumário (1851), a ela se refere como uma coalizão entre 

a pequena burguesia e os trabalhadores. A partir de 1917, passou a significar para 

seus críticos comunistas, uma forma pejorativa e um “revisionismo”, vinculada a 

Bernstein (1850 – 1932) e a Kautsky (1854– 1938).

2 Ver ALMEIDA (2003).

3 Internacional Socialista é um fórum de idéias e discussões partidárias que surgiu 

em 1951 como uma coligação de partidos socialistas e social-democratas de vários 

países. Representou a retomada da Segunda Internacional, fundada em 1889, em 

Paris, em torno das idéias do alemão Karl Kautsky (1854 – 1938), que propunha 

alcançar-se o Socialismo pela via democrática e não pela via revolucionária, como 

queria Lenin (1870–1924) Assim, a Internacional Socialista sofreu oposição da Tercei-

ra Internacional – a Internacional Comunista ou Comintern, fundada pelos leninistas 

em 1919. Os socialistas eram chamados pejorativamente de “reformistas”. Em maio 

de 2004, a Internacional Socialista realiza o seu 22o congresso, em São Paulo.

4 Ver item 3 do capítulo XIV do Capital, de Karl Marx, sobre a Acumulação Primiti-

va. Marx descreve leis desde 1530, que facultavam que os “vagabundos” fossem 

flagelados e encarcerados e mesmo tornados escravos de quem os denunciasse. 

Mendigos sem licença podiam ser marcados a ferro e açoitados e ficavam adstritos 

à sua paróquia (Lei da servidão paroquial), proibidos de perambular. 

5 Cf. POLANYI (1980).

6 A República de Weimar (1919 – 1932) estava sustentada economicamente por 

grandes empresas, inicialmente favorecidas por capitais americanos, instaladas 

nos arredores de Berlim na região do Ruhr e da Renânia, e empregando milhares 

de operários. Por conta disto, a República de Weimar tinha uma forte presença 

sindical, que lutava por salários, duração da jornada de trabalho, bem-estar social 

e seguro-desemprego. A República de Weimar caracterizou-se por ser um regime 

avançado de direitos políticos e sociais, Dez anos após o seu início, houve fuga de 
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capitais, queda de exportações e a paralisação do país, crise de desemprego, mal-

-estar social generalizado e perda da solidariedade social. A Grande Coalizão que 

governava o país não estava pronta para a crise, assim como os mecanismos de 

bem-estar social criados pela República. Com um exército de mais de quatro milhões 

de desempregados (e que chegaria a seis milhões em 1932), o ponto de ruptura se 

deu no momento da discussão do seguro-desemprego: montado para funcionar 

em uma economia normal a pleno vapor, o seguro não mais conseguia dar conta de 

milhares de desempregados. Cf. SILVA [20--?].

7 No Brasil, as políticas sociais, após o populismo da era Vargas, passaram, com os 

governos militares, a se pautar pelo assistencialismo e pelo produtivismo na tenta-

tiva de amenizar os impactos criados pela aceleração do crescimento e, ao mesmo 

tempo, contribuir para o desenvolvimento econômico. Com a Constituição de 1988, 

o princípio da seguridade social se transforma em um direito de cidadania.

8 Chama-se Neoliberalismo ao conjunto de princípios político-econômicos intro-

duzidos por Pinochet no Chile, por Margaret Thatcher na Inglaterra e por Reagan 

nos Estados Unidos, nos anos 1970 e que foi sistematizado pelo economista John 

Williamson, em 1989, em um texto que ficou conhecido como o Consenso de Wa-

shington e que defende os seguintes princípios e metas de governo: privatização 

das empresas públicas; disciplina fiscal; reforma tributária; desregulamentação 

da economia; abertura para empreendimentos estrangeiros; abertura comercial 

e diminuição das taxas de câmbio; priorização dos gastos públicos em educação e 

saúde básicos; proteção da propriedade privada. Segundo tal Consenso, a adoção de 

tais medidas aumentaria as taxas de crescimento econômico, assim como diminuiria 

a pobreza e a insegurança. Atualmente, 35 anos após a sua adoção no mundo e 15 

anos no Brasil, a desigualdade entre ricos e pobres aumentou, os investimentos 

em educação e saúde continuam prejudicados pelo pagamento dos serviços da 

dívida externa, as empresas públicas foram privatizadas através de empréstimos 

estatais; setores estratégicos como a água e comunicações passaram ao controle 

de empresas estrangeiras e a desregulamentação da economia é percebida como a 

perda de direitos trabalhistas. A pregação neoliberal pelo Estado mínimo, se pode 

ser interpretada positivamente como uma luta contra os privilégios de um Estado 

cartorial, irracional e corporativista, por outro, também pode ser vista como um 

empecilho a que o Estado cumpra seu papel de promotor e garantidor de justiça 

social.

9 Ver a análise de PRZEWORSKI; WALLERTEIN (1988).

10 Cf. ACSELRAD; LEROY (1999, p.13).
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11 De 1966 a 1992, há uma “dança das cadeiras” e a Previdência Social ora está autônoma, 

ora vinculada ao Ministério do Trabalho. Desde 1992, ela de novo se autonomiza, com 

a criação do Ministério da Previdência Social – MPS (Lei no 8.490, de 19/11/1992).

12 A dívida externa brasileira é a maior do mundo, em torno de 230 bilhões de dólares, 

segundo o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial feito pelo Banco Mundial para 

2000/2001. A dívida externa brasileira era, em 1964, de US$ 3 milhões; nove anos 

depois, já se remontava a US$ 13,76 bilhões. Em 1978, chegou a US$ 52 bilhões, saltou 

para 71,5 bilhões em 1980 e para US$ 115 bilhões em 1989. Em 1994, no início do 

governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a US$ 146 bilhões. Em 2000 ela bateu 

em 212 bilhões de dólares. O mais curioso – para dizer o mínimo – é que somente 

de 1989 a 1997, o Brasil já desembolsou, a título de juros e amortizações, US$ 216 

bilhões. Ou seja, a dívida era 115, pagamos 216 e continuamos devendo 212 bilhões 

de dólares. Em 1998, pagamos pelo serviço da dívida o equivalente ao orçamento 

anual do ministério da Saúde: US$ 17,8 bilhões. Dados extraídos do Tribunal da 

Dívida Externa, 2000. Disponível em: http://www.jubileu2000.org.br. CNBB/ Cáritas 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); CESE (Coordenadoria Ecumênica de 

Serviço); CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs); MST (Movimento dos Sem-

-Terra); CMP (Central de Movimentos Populares).

13 Subsídios Técnicos para Elaboração do Relatório Nacional do Brasil para a CUN-MAD 

(1991).

14 Cf. MEADOWS et al. (1972).

15 Cf. COMISSÃO MUNDIAL PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO (1988).

16 Ibidem.

17 Cf. CONFERÊNCIA DA ONU PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO (1992).

18 Massachussetts Institute of Technology.

19 Cf. FURTADO (1974).

20 Cf. SEMINÁRIO A SOCIEDADE BRASILEIRA NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (1991).

21 Cf. BOULDING, Kenneth (1974), GEORGESCU-ROEGEN(1971), GOLDSMITH et al. 

(1972) e DALY (1977).

22 Cf. GOLDSMITH et al. (1972).

http://www.jubileu2000.org.br
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23 José Lutzenberger, em mensagem aos formandos do Centro Técnico Científico da 

PUC, Rio de Janeiro, 29 dez. 1981. Lutzenberger foi o primeiro secretário de Meio 

Ambiente com o status de ministro, no governo do presidente Collor.

24 Embora ocupem 71% da superfície do planeta, 97% das águas planetárias são sal-

gadas. O estoque de água potável no planeta é de 12,5 mil km3: 2,35% em geleiras, 

0,63% nos aqüíferos subterrâneos, 0,02% de águas doces em rios e lagos. O maior 

consumo de água é da agricultura (70%). Fonte: Mendes Thame (1999).

25 Inicialmente Associação pela Taxa Tobin de Ajuda aos Cidadãos, atualmente Asso-

ciação pela Taxação das Transações Financeiras para Ajuda aos Cidadãos. (James 

Tobin recebeu o prêmio Nobel de Economia em 1981 por estudos sobre as relações 

entre os mercados financeiros, o emprego, a produção e os preços. Propôs a taxação 

de todas as operações financeiras.)

26 Dados disponíveis em: <http://www.attac.org>.

27 Damien Hazard, sobre o Fórum Social Mundial, no Jornal A Tarde, 21 de janeiro de 

2005. Disponível em: <http://www.abong.br>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2005.

http://www.attac.org
http://www.abong.br
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