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INTRODUÇÃO

O presente estudo pode ser visto de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, ele
pode ser encarado como uma tentativa de estabelecer um diálogo produtivo entre dois
grandes pensadores: Marx e Habermas. Dessa perspectiva, seu objetivo central seria
determinar o que se perdeu ou ganhou em termos de poder de explicação e de critica
com a proposta habermasiana de reconstrução do materialismo histórico a partir do
paradigma da compreensão mútua (em substituição ao paradigma da produção). Como o
estudo sugere que, a um só tempo, perdeu-se e ganhou-se muito- o que toma o
confronto entre os dois paradigmas uma tarefa incontornável- é muito provável que os
epígonos de um e outro lado da contenda sejam tomados por um certo sentimento de
insatisfação. E como Marx, há muito, é dado como morto (ou, no máximo, como morto
vivo) enquanto Habermas está somente prestes a ser mortalmente alvejado, é previsível
que os habermasianos se sintam erroneamente mais ofendidos. Tenho para mim, no
entanto, que o que faço é retomar uma antiga intuição de Habermas, a de tentar ·
estabelecer uma conexão entre trabalho e interação, sem contudo reduzir o trabalho a
uma modalidade de agir instrumental. Para tanto, apelo não somente para o caráter
reflexionante do trabalho- aspecto sublinhado por J. A. Giannotti ( Trabalho e Reflexão)
e G. Markus (Language et Production), como também para sua função de expansor do
universo linguístico que amplia o campo das possibilidades interativas. Nesse segundo
sentido, o trabalho seria muito mais do que um jogo de linguagem não verbal, como quer
Giannotti. Essa caracterização, a pretexto de sublinhar o caráter reflexionante do
trabalho, acaba perdendo de vista sua especificidade fundamental: se é verdade que quem
trabalha segue normas coletivas, não é menos verdade que o trabalho, ao adequar a
natureza aos desígnios humanos, aumenta o grau de liberdade do processo de formação
dessas normas sociais. O trabalho, assim, viabiliza novas regras, novas gramáticas, novas
configurações sociais. Dessa forma, trabalho e linguagem não são categorias que se
possam subsumir uma à outra; nem é possível

reconstruir o processo de

....,,
autoconstituição do gênero humano a partir da dualidade entre trabalho e agir
comunicativo. Como veremos, há uma conexão dialética entre essas categorias.
Uma segunda maneira de encarar esse estudo é enfocá-lo da perspectiva de um
diálogo entre o materialismo histórico no seu conjunto e a tradição não materialista.
Quer-se sublinhar as inflexões provocadas pelas outras importantes tradições teóricas no
curso do desenvolvimento do materialismo, de Marx a Habermas, passando por Lukács,
Horkheimer, Adorno e Marcuse. Essas inflexões são estudadas em três planos distintos:
no da economia política, no da filosofia e no da sociologia. No plano da economia
política (primeiro capítulo), estudo o impacto da transformação da ciência como fator de
produção na teoria das classes sociais e na dinâmica do capitalismo contemporâneo.
Faço isso dialogando com os principais teóricos que durante os últimos cem anos têm
tentado questionar ou aprimorar a teoria de classes marxista. Nesse percurso, destaco
vários fenômenos: a diminuição relativa dos trabalhadores envolvidos diretamente na
produção de bens materiais; a emergência de uma classe tecno-científica de agentes
inovadores contratados pelo capital com a finalidade de intemalizar o ·i1rocesso de
inovação tecnológica, tomando rotineiro o outrora eventual lucro proveniente desse tipo
de inovação (lucro extraordinário); a pacificação dos conflitos distributivos nas
economias centrais através da socialização de parte desse fluxo, agora ordinário, de lucro
extraordinário; a persistência dos problemas concernentes à relação homem/coisa, já que
o crescente poder de compra do salário parece insuficiente para fazer frente à expansão
das necessidades humanas ensejadas pelo mesmo processo tecnológico que toma aquele
crescente poder de compra possível; a inexistência de uma classe particular portadora
dos interesses universais da humanidade. No plano da filosofia (segundo c�pítulo), elejo
dois fios condutores para estudar o impacto dessas transformações na dimensão
ideológica: 1) a perda de centralidade do trabalho como conceito chave para a
compreensão da dinâmica social e 2) a explicação do persistente fenômeno da
coisificação. A escolha não é aleatória. No discurso de Marx, trabalho e coisificação são
conceitos que se encontram atados na até hoje insuperável análise do fetiche da
mercadoria. Com a perda de centralidade da categoria trabalho, duas trajetórias. que
compõem um único discurso filosófico, podem ser visualizadas no caminho que vai de
Marx a Habermas. Uma trajetória parte do conceito de produtor de Marx, passa pelo
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conceito de estimador de Nietzsche, pelo conceito de estar-ai de Heidegger e culmina no
concF.;tto de agente comunicativo de Habermas. Outra trajetória parte da teoria da
coisificação de Marx e Lukács, passa pela sua completa omissão no universo filosófico
de Nietzsche- o que lhe vale a repreensão de Adorno-, passa pela crítica de Heidegger a
Lukács (implícita em Ser e Tempo) e culmina com a tese defendida por Habermas da
colonização do mundo da vida por sistemas sociais regidos pelos meios delinguistizados
dinheiro e poder. Finalmente, no plano da sociologia ·(terceiro capítulo), interessa-me
apresentar uma solução dialética para o problema da interação social. Apresento leituras
alternativas às que fez Habermas de três clássicos da sociologia, Weber, Durkheim e G.
H. Mead, para então, com a ajuda de Adorno e Ruy Fausto, defender a superioridade da
abordagem dialética para explicar o processo de reprodução simbólica da sociedade. No
entanto, critico a teoria marxista por ter negligenciado a função da linguagem na
transmissão do saber, na integração social e na socialização dos indivíduos, função essa
descrita com muita pertinência por Habermas.
Uma terceira e última maneira de encarar esse estudo é entendê-lo com uma
tentativa de dar novas respostas às questões levantadas por J. A. Giannotti, utilizando-se
dos instrumentos lógicos fornecidos por Ruy Fausto. Com efeito, à transformação da
ciência em fator de produção, Giannotti nos responde com a tese da perda de medida. À
perda de centralidade da categoria trabalho, Giannotti nos responde com a teoria dos
jogos de linguagem não verbais. Sem querer antecipar as respostas que dou no primeiro
e no segundo capítulo, respectivamente. a essas duas questões, digo apenas que uma
segunda negação da lei do valor (a primeira negação diz respeito ao problema da
transformação do valor em preço) de maneira nenhuma a revoga. Embora os preços da
mercadorias sofram um distorção proporcional ao saber científico não socializado que
essas mercadorias incorporam, a ciência ainda não tem a capacidade de produzi-las, o
que só seria possível com a completa automação do processo de produção. Por outro
lado, reduzir o trabalho a um jogo de linguagem pode até ser considerada uma saída mais
interessante do que aquela que reduz o trabalho a uma modalidade de agir instrumental
(como quer Habermas). Contudo, se nesse segundo caso se perde de vista o caráter
interativo do trabalho, no primeiro caso se perde de vista uma das suas especificidades: a
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de que o trabalho transforma o mundo material e a linguagem, per se, não tem essa
capacidade.
Dito isso, penso ser conveniente dizer alguma coisa sobre os cuidados que devem
ser tomados na leitura desse estudo. Como ele tem um forte componente especulativo,
isso lhe confere alguns traços particulares. Em primeiro lugar, sua forma destoa do que
se pode esperar de uma tese de filosofia apresentada a "um departamento francês de
ultramar". Não recorri, por exemplo, à bibliografia secundária. Preferi, por uma questão
de tempo e prioridades, escutar o diálogo entre os clássicos, mais interessado que estava
em saber o que um tinha a dizer do outro. Em outras palavras, optei por ler uma parte
ainda que diminuta dos textos exaustivamente trabalhados por Habermas do que ler as já
incontáveis obras escritas sobre ele. Pode-se até qualificar essa opção de arrogante, mas
posso garantir ao leitor que somente uma leitura da Teoria do Agir Comunicativo feita
depois da leitura dos clássicos com os quais ela lida dá ao estudioso de Habermas a
verdadeira dimensão da sua estatura intelectual e da envergadura de seu projeto, muitas
vezes diminuída pelos seus críticos. Quanto ao possível desrespeito com relação à
tradição francesa do Departamento de Filosofia da USP, assevero que, se me permiti
uma decolagem especulativa, foi por sentir sob os pés a firmeza da plataforma de
lançamento, no caso, meu mestre Ruy Fausto. Esse estudo, antes de mais nada, presta
lhe

homenagem,

sem

atribuir-lhe,

evidentemente,

qualquer

responsabilidade.

Infelizmente, a distância impediu-me de contar com sua preciosa ajuda.
Em segundo lugar, o presente estudo padece de certas assimetrias. Há certos
insights que mereceriam um tratamento mais demorado, um desenvolvimento adicional.
Em contrapartida, há ocasiões em que me demoro na discussão, recorrendo a longas
paráfrases. No entanto, quero dizer que esses dois momentos, as longas paráfrases e os
curtos insights, são indissociáveis um do outro. No meu caso pessoal, só me surgem
idéias novas quando estou envolvido num exercício extenuante para compreender
determinado desenvolvimento de um autor. A título de exemplo, foi só por meio de um
longo confronto da leitura que Habermas faz de Weber com os textos do próprio que me
surgiu a intuição de que essa leitura havia negligenciado a influência do marginalismo no
pensamento weberiano. O que, na minha opinião, desfaz a sensação de inconsistência
que Habermas faz questão de evocar em Weber e que é fundamental para o
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desenvolvimento do seu próprio projeto. Se estou certo ou errado, o leitor terá
oportunidade de julgar. O que quero salientar, porém, é que nesse esforço de
compreensão, o texto muitas vezes pode refletir o modo como o processo se dá na
realidade: a de que a procura pela solução daquilo que parece um problema toma mais
tempo do que sua exposição. Isto acontece porque quando a solução surge, ela, em
geral, parece óbvia demais aos olhos de quem a concebe. Só muito mais tarde, quando se
tem tempo para uma leitura mais demorada do próprio texto, é que se percebe o déficit
de explicação detalhada de algumas passagens. Nos casos em que isso ocorre, portanto,
peço ao leitor um certo plus de boa vontade .
Em terceiro lugar, o leitor perceberá que, no capítulo primeiro, no qual estudo a
composição orgànica da moderna força de trabalho, utilizo-me de estatísticas
completamente defasadas. Não as atualizei por uma razão muito simples. Interessava-me
descrever o "ambiente" no qual Habermas formulou sua teoria. Se, ainda hoje, muitos
valores relativos respeitam as mesmas proporções de 20 ou 30 anos atrás, não podemos
contar com a hipótese de que eles se mantenham no futuro. E isso, por dois motivos: a
crise fiscal do Estado pode implicar um desmonte inclusive fisico do Estado Social, o
que pode acarretar uma diminuição relativa do número de funcionários públicos; e a
revolução da informática pode ter efeitos imprevistos na composição da força de
trabalho, particularmente no que se refere aos white collar da indústria, aos comerciários
e aos bancários. Não obstante, o leitor terá a oportunidade de observar que, ainda que as
tendências relativas a uma ou outra categoria mudem, nada refreará o processo de perda
de centralidade do trabalho na esfera da produção de bens materiais, que é o fenômeno
que nos interessa particularmente.
Gostaria de finalizar essa introdução com algumas palavras de agradecimento.
Essa tese jamais poderia ter sido escrita sem o apoio e o estímulo intelectual que me
foram dados pelo meu orientador Paulo Eduardo Arantes. Divido com ele meus
eventuais acertos, já que os erros devem ser todos eles tributados, quando não às minhas
limitações, certamente à minha teimosia. Agradeço também a Olgária Matos pela
confiança em conceder-me um "visto de entrada" no Departamento a partir de um pífio
"projeto" de tese de filosofia escrito às cegas por um economista em auto-exílio. Devo
muito, também, a Leda Maria Paulani. Foi Leda quem introduziu, há cerca de 10 anos, a
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leitura dos textos de Ruy Fausto na Faculdade de Economia. Desde então temos nos
aproximado e, ao longo dos últimos anos, Leda tem sido uma amiga leal, uma leitora
atenta e uma conselheira inigualável. Agradeço, ainda, aos amigos de cuja inteligência,
argúcia e vivacidade eu tenho me beneficiado, certamente sem retribuir à altura. São eles:
Alexandre Schwartsman, Amaury Gremaud, Andre Singer, Eugênio Bucci, Fabiana
Rocha, Fabio Jose Haddad, Jorge Almeida, Luis Gustavo Haddad, Maria Paula Dallari,
Maria Rita Kehl, Marcelo Coelho, Paulo Picchetti, Paulo de Tarso Venceslau, Renato
Seixas, Ricardo Azevedo e Ricardo Ribas. Last but not least, agradeço aos meus amores
Estela, minha mulher, e Frederico, meu filho, pelo apoio e compreensão.
Esse trabalho é dedicado ao meu pai, Khalil Haddad, um camponês libanês que,
aos 22 anos, por motivos econômicos, emigrou para o Brasil. Um homem que, com a
ajuda de minha mãe, Norma, nunca mediu esforços para dar a melhor formação aos seus
filhos.
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CAPÍTULO 1 - 1\1ATERlALISl\10 HISTÓRICO E PRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES PRELIA111VARES

Num certo momento de sua principal obra, Habermas afinna:
"(...) diante da pacificação do conflito de classes operada pelo Estado social e a
anonimização das estruturas de classe, a teQti.a da consciência de classe perde suas
referências empíricas. Já não pode aplicar-se a uma sociedade em que cada vez mais se
torna menos passivei identificar mundos da vida estritamente especiftcos de classe.
Horkheimer e seus colaboradores agiram, pois, muito conseqüentemente ao substitui-la
por uma teoria de cultura de massas" (f{abermas, l 990a: 497).
Esta passagem lacônica da Teoria do Agir Comunicativo é, por três motivos,
digna de nota. Em primeiro lugar, o Estado de Bem-Estar, quando a passagem veio a
público ( l 981 ), já apresentava visíveis problemas de gerenciamento, fazendo prever uma
retornada de al_gumas teses do liberalismo clássico. Com efeito, os principais trabalhos de
Robert Lucas, um dos pais da nova economia clássica, datam da década de 70. Em
segundo lugar, Horkheimer e seus colaboradores não substituíram. a teoria da consciência
de classe por uma teoria de cultura de massas em virtude da pacificação do conflito de
classes operada pelo Estado social, mas, como bem sabe Habennas, porque eles
abandonaram, a partir dos conceitos de "indústria cultural" e "mundo administrado", o
pressuposto teórico lukacsiano de um limite ao processo de coisificação. Finalmente, e
este é o ponto que nos interessa particularmente, a passagem citada parece relegar ao
relicário da história do pensamento as dezenas de teses que, de um século para cá (desde
a publicação do Livro III de O Capital) esforçam-se por compreender a estrutura de
classes das sociedades contemporâneas: da sociologia alemã do começo do século aos
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recentes trabal_hos do m_arxlsmo analítico, passando pelo austro-marxismo, pelo
pensamento francês da década de 60, pelos trabalhos dos teóricos anglofônicos, pela

produção leste-européia, etc.

Talvez a existência destas dezenas de teses sirva mesmo para fortalecer o

argumento de Habermas. Afinal. o fato de que nenhuma delas tornou-se hegemônica a
ponto de gozar do prestígio que a teoria de classes marxista conheceu, indica que as

visíveis deficiências desta última no que diz respeito à explicação da dinâmica do

capitalismo recente possam ser insuperáveis a partir de um ponto de vista centrado n_o

comportamento das classes sociais. É bem verdade que os progressos no campo de

estudo das classes não são, de maneira nenhuma, negligenciáveis. Conceitos como os de
"nova classe média" (Lederer), "setor terciário ou de serviços" (Clark), "sociedade pós

industrial" (Bell), etc. são referências obrigatón_as para o estudioso que ousar entrar para

o debate, ainda que para rejeitá-los. Contudo, as divergênci _as entre os teóricos são
apreciáveis, desencorajando aquele que pretenda apresentar uma nova alternativa para o
problema. Não obstante, é isso o que neste capitulo se propõe.

Antes de mais nada convém ressaltar que o envelhecimento da teoria de classes

marxista se deveu a premissas teóricas cujas debili_dades já são plenamente identificáveis.

No âmbito da economia política, pois é disso que se trata quando o assunto é classe
social (veremos a seguir por que}, são de duas ordens distintas os problemas que

enxergo nas forrnulações de Marx. Uma delas encontra-se logo no prefácio da sua obra

máxima, onde se lê: "o país mais desenvolvi_do não faz; mais do que representar a imagem
futura do menos desenvolvido"_ Esta afirmação, ainda que lida com a maior boa vontade,

está sujeita a tantas restri_ções e observações que não sei mesmo se houve um dia em que

ela pudesse ter sido proferida. Ouso dizer que um motivo forte pelo qual Weber

en_can_tou alguns teóricos que preteriram Marx encontra-se no raciocinio subjacente
àquela afirmação. A idéia de que as nações iriam cair uma a uma na órbita capitalista.,

seguindo mais ou menos o mesmo padrão de desenvolvimento, estava presente mesmo
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nos escritos de Marx que tratavam do avanço da empresa capitalista em regiões do
planeta nas quais o capitalismo não florescia a partir das condições de produção locais,
mas era imposto de fora, destruindo as antigas relações sociais e estabelecendo outras
relações pela força (veja-se os artigos sobre o domínio britânico na Índia). Não se
cogitava seriamente, pelo menos os escritos de Marx e Engels não tornam esta hipótese
como objeto de estudo, que as nações menos desenvolvidas poderiam reagir de uma
forma inusitada não só à influência direta das mais desenvolvidas (corno no caso
Inglaterra-Índia). mas também ao simples exemplo das mais desenvolvidas que
eventualmente viessem a representar uma ameaça futura. A famosa advertência de Marx
aos alemães sobre o fato de tomar o caso inglês como típico ("de te fabula narratur",
alertava ele) deve ser relativizada. O exemplo inglês possibilitou não só aos alemães,
como também aos japoneses, aos russos, aos chineses, etc. tomarem seus destinos
enquanto nações autônomas nas mãos e escreverem suas histórias de uma maneira
própria. Como cada um desses povos, seus líderes carismáticos à frente, enfrentou o
desafio capitalista não é objeto deste estudo. Contudo, o que deve ficar claro, é que o
Estado, em todos estes casos, ajustou-se de uma forma imprevisí_vel às novas tarefas de
modernização e racionalização dos proce�sos produtivos e das relações de produção
com o intuito de alcançar a nação que comandava a revolução burguesa. Não é preciso
di�er que este esforço rnodernizador exigiu das demais nações a constituição de uma
poderosissima burocracia estatal que a nação pioneira, a Inglaterra, jamais conheceu. O
segundo Reich alemão, a restauração Meiji no Japão e a Revolução Russa eram
experiências fortes demais para que alguém da acuidade de Weber não percebesse que,
passado o furor revolucionário, novos atore� entrariam em cena, os burocratas, e que, na
Rússia, a mera abolição da propriedade privada não seria um em_pecitho que pudesse
refrear o processo de racionalização, podendo inclusive fortalecê-lo.
Portanto, se designarmos por "intervenção estatal ordenadora" aquela que diz
respeito à atividade estatal que visa constituir os alicerces de uma moderna sociedade
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capitalista, cabe-nos distinguir a intervenção ordenadora fonnal da intervenção
ordenadora material. A primeira distingue-se pelo fato de que o Estado não intervém
como um agente econômico propriamente dito, mas como suporte da atividade privada
que leva a cabo o processo de acumulação primüiva. A segunda fonna distingue-se pelo
fato de o Estado intervir na condição de agente que promove essa acumulação primitiva.
Ilustrativamente, descreverei sucintamente como o Estado age em cada uma
dessas situações, começando pela intervenção ordenadora formal* . Tomemos, para
tanto, o berço do capitalismo moderno: a Inglaterra dos séculos XVI a XIX.. Com o
desaparecimento da servidão, é lançado ao mercado de trabalho um_ contingente
significativo de mão de obra. Como parte expressiva da população era constituída de
camponeses proprietários ou camponeses que, mesmo despossuídos, dispunham_ de terras
comuns para lavrarem, a demanda por mão' de obra assalariada excedia a oferta.
Enquanto esses camponeses não foram simplesmente ex:propriados pelos senhores
feudais, o Estado se viu obrigado a intervir no mercado de trabalho para garantir o
processo de acumulação. Assim, estabeleceu-se uma tarifa legal de salário.
Curiosamente, aquele que recebesse um salário superior ao fixado em lei era punido com
rnais severidade do que quem o pagasse. Além disso, o Estado não reconhecia o direito
dos trabalhadores à associação ou à greve. Toda a legislação referente à quebra do
contrato de trabalho por parte do trabalhador foi subtraída à órbita do direito comum e
colocada sob o domínio de um direito penal de exceção, E quem se recusasse a trabalhar
era condenado como escravo da pessoa que o tivesse denunciado corno vadio.
O Estado, ainda, lançava mão de alguns expedientes que favoreciam a
acumulação privada. A dí_vida pública, por exemplo, permitia aos afortunados que
emprestassem ao Estado multiplicar seu dinheiro sem a necessidade de expô-lo aos riscos
da atividade privada. O sistema tributário, contrapartida do sistema da divida publica,
cumpria a função de corroer o poder de compra dos salários, já que os impostos em
t) Os próxímos parágrafos foram estraídos de Haddad. F. (1992) com leves modificações.
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geral recaiam sobre os gêneros de primeira necessidade. Do ponto de vista internacional,
o Estado favoreci.a a acumulação privada através do protecionismo e do colonialismo.
Vê-se claramente, pelos exemplos citados, que a moderna sociedade capitalista não
brotou da ação espontânea dos agentes econômicos, como quer o liberalismo, mas
dependeu de intensa atividade estatal.
De outra parte, o século XX, devido ao fato de ver submetidos paises
tecnologicamente atrasados à convivência com paises tecnologicamente amadurecidos,
conheceu duas formas radicais de intervenção estatal na economia, ambas objetivando a
constituição dos alicerces de uma sociedade moderna num ambiente econômico adverso.
Neste sentido, este tipo de intervenção pode ser classificado como "intervenção
ordenadora material". De um lado, o sistema soviético, que consistiu na centralização
total dos meios de produção nas mãos do Estado e, claro, através desse e�pedien_te, na
capacidade de dispor de toda mão de obra existente. Evidentemente, sua adoção
implicou o aniquilamento da burguesia enquanto classe. De outro lado, o bonapartismo
econômico, adotado pelos países desenvolvimentistas, num momento em que o capital
internacional demonstrava não estar apto a promover o desen_volvimento econômico em
escala mundial e o capital nativo não havia adquirido a faculdade de fazê-lo em escala
nacional. Essa forma de gestão econômica pressupôs uma autonomia econômica relativa
do Estado em relação à burguesia nacional privada, que não é eliminada, como no caso
do sistema sovi_ético, mas assume um papel subordinado e subsidiário. Nessas
circunstâncias, o Estado, enquanto único agente capaz de concentrar o volume de
recursos exigidos pelo padrão tecnológico internacional, promove o desenvolvimento
econômico, permitindo que, a reboque, desenvolva-se a burguesia nacional, e criando, ao
mesmo tempo, a infra-estrutura que pennite ao capital estrangeiro, em alguns casos,
estabelecer-se em território nacional. Um dos países precursores na adoção deste modelo
talvez tenha sido o Japão, no periodo conhecido como restauração Meiji, entre o periodo
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T okugawa e a I Guerra Mundial, embora a Alemanha a partir de Bismarck tenha
conhecido algumas de suas caracteristicas.

Do ponto de vista político, o Estado econômico-bonapartista assumiu formas

variadas Na América Latina, por exemplo, assumiu a fon:na populista e ditatorial militar:

enquanto a acumulação se pôde fazer às custas de um campesinato numeroso, o Estado,

apoiado pelas 'esquerdas', estabeleceu um acordo tácito entre os latifundiàdos, a
burguesia nacional e as massas urbanas; esgotada esta fonte de acumulação, o Estado,

apoiado pela 'direita', voltou-se contra as massas em geral, perdendo a forma populista e

assumindo a forma ditatorial. E, mesmo sendo gerido pelos que hoje batem no peito
proclamando-se liberais, levou a lógica de Üttervenção às últimas conseqüências.

Essa primeira objeção que faço à economia politica marxista está de certa forma

superada pelo curso da História. O processo de acumulação primitiva está esgotado em

escala mundial e é esta a essência última do movimento que se convencionou chamar de

globalização. A globalização só é possível, não porque as nações estejam satisfeitas com
o seu nível de desenvolvimento e, a partir disso, interessem-se por inserir suas economias

nas tramas do mercado mundial, mas, mais propriamente, porque não há mecanismos
propulsores da acumulação disponíveis nos limites nacionais. E um dos fatores pelor

acontece, normalmente negligenciado é o fato de que a escala economicamente ótima de

produção de uma quantidade enon:ne de bens transborda o tamanho de qualquer

mercado emergente. Curiosamente, embora Marx_ tenha errado quanto ao percurso das

nações na rota da modernização capitalista, acertou quanto ao destino comum que lhes
aguardava: o do mercado global.

Passemos à frente. Até aqui, o que se discutiu refere-se ao com_portamento

ordenador do Estado nos periodos de transição de uma sociedade feudal ou asiática para

uma sociedade capitalista. Contudo, minha segunda objeção à economia política marxista

(e aqui se notará o impacto que essas reflexões terão no estudo das classes sociais) diz

respeito ao advento da "intervenção estatal reguladora", ou seja, ao adveo_to do Welfare

r
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State Keynesiano. A intervenção reguladora ( que pode ser igualmente formal ou
material) difere substancialmente da ordenadora tanto quanto aos fins como quanto aos
métodos Enquanto essa última assumiu urna forma violenta, visando o estabelecimento
das relações sociais vigentes, a primeira quer pacificar ou arrefecer os conflitos sociais
gerados pelas contradições do processo de acumulação, a fim de repor as condições de
sua reprodução. Assim., todo o aparato social assistencial e educacional desenvolvido e
mantido pelo Estado moderno dos paises mais desenvolvidos vem atender a esta
finalidade fundamental.
Nesse ponto, vale a pena uma especulação sobre a relação entre política e
economia nas sociedades pré-capitalistas e nas sociedades capitalistas maduras, uma
relação nem sem.pre bem entendida. Com isso talvez atinjamos, tomando o tem.a do
Estado moderno como paradigmático, o cerne do problema metodológico que, na minha
opinião, tem sido a fraqueza das análises marxistas da dinâmica capitalista de uma
maneira geral.
Em História e Consciência de Classe, Lukács, discorrendo sobre as diferenças
que marcam a organização das sociedades pré-capitalistas da organização econômica do
capitalismo, afirma que "qualquer sociedade pré-capitalista forma uma unidade
incomparavehnente menos coerente que a sociedade capitalista� em que a autonomia das
partes é nela muito menor, sendo as suas interdependências econõm_i_cas mais limitadas e
menos desenvolvidas que no capitalismo". ( ... ). "Ao caráter mais frouxo da coesão
económica na sociedade - continua Lukács - corresponde, tanto objetiva como
subjetivam.ente, uma função completamente diferente da do capitalismo, das forro.as
juridicas e estatais que constituem. aqui as estratificações em estados, pri.vi.légi.os, etc. Na
sociedade capitalista, estas formas são simplesmente uma fixação de interconexões cujo
funcionamento é puramente económico ( ... ). Pelo contrário, nas sociedades pré
capital.istas, as formas juridicas têm necessari_amente de intervi_r de form_a constitutiva nas
conexões econômicas". E, Lukács conclui: nas sociedades pré-capitalistas "a economia
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não atingiu, nem mesmo subjetivamente, o nível do ser-para-si (... ). É certo que isso não
suprime de maneira nenhuma o fundamento econômico objetivo de todas as formas de
sociedade" (Lukács, 1974: 69/72).
Ora, se recusarmos a dialética, podemos deduzi.r que o ma_ teri_alismo histódco
baseado no paradigma da produção simplesmente não é apli.cável às formas pré
capital.istas, uma vez que a forma de apropri_ação do sobretrabalho social nessas
sociedades opera por mecanismos de coerção extra-econõmicos. Entretanto, talvez valha
a pena mostrar como, para Marx, a base econômica no pré-capitalismo, de certa fonna,
está "lá". Numa nota de O Capital, Marx responde à objeção de um critico que teria
questionado a tese, por ele defendida, de que a estrutura econômica é a base real sobre a
qual se eleva uma superestrutura juridica e política. Para o critico, esta tese vale para "o
mundo atual, em que dominam os interesses materiais, mas não para a ldade Média em
que dominava o catolicismo, nem. para Atenas e Roma em que dominava a política". Ao
que Marx responde: "é claro que nem a Idade Médi.a podia viver do catoli.cismo nem o
mundo antigo da política. O modo como eles ganhavam a vida explica pelo contrário
porque lá a política e aqui. o catolicismo desempenha o papel principal" (apud Fausto,
1987: 33). A anterioridade da base econômica se faz através do conceito de "ganhar a
vida"·. Essa interpretação pode ser reforçada se nos lembrarmos do discurso de Engels
diante da sepultura de Marx, quando ele diz: "Marx descobriu ... o fato simples, mas que
até ele se mantinha oculto pelo ervaçal ideológico, de que o homem precisa, em primeiro
lugar, comer, beber, ter um_ teto e vestir-se [ ou seja, ganhar a vida- o que remete ao
intercâmbio material, mediado pelo trabalho, entre o homem e um.a natureza que lhe é
imediatamente inadequada, e é o que permite falar em "base real"- FH] antes de fazer
política, ciência, arte, religião, etc." (Marx & Engels, l980: Tomo II, 351 ). Isso permite
·) E não através do conceito de "vida". como pensa Ruy Fausto. que observa corretamente que o conceito
de '\ida" bloquearia a dialetização do materialismo histórico. uma vez que o seu desdobramento
negativo num predicado oposto exigiria sua passagem a um conceito como o de morte, estranho ao
disctuso de Marx
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caracterizar o marxismo como sendo mais do que uma simples apresentação da história.
mas corno uma teoria da história em sentido fraco- fraco entre outras coisas porque há
uma certa descontinuidade lógica dos modos de produção. Sendo assim, a base
económica. quando não é (pré-capitalismo). de certa. fo@a está "lá" (pressuposta).
Como o 'econômico' passa no n_ão-econômico, a economia não é (posta). Enquanto isso,
por paradoxal que pareça, é a superestrutura juridica e poHtica que está, de certa fo@_a,
"posta na base". Mas o fato da economia não ser primeira não significa que ela não esteja
pressuposta enquanto base.
Ora, segundo o marxismo, a posição da base material é dada sob o capitalismo
clássico, quando a economia se autonomiza, condicionando o todo. É só a parir daí que,
a rigor, permite-se falar em base e superestrutura, valor e trabalho abstrato, etc. Se,
contudo, levarmos em conta a intervenção estatal reguladora nas economias
contemporâneas (Welfare State Keynesiano), perceberemos que, se no pré-capitalismo a
superestrutura estava "posta na base" e a economia estava pressuposta enquanto base,
no capitalismo recente, ao contrário do que previa a teoria marxista original, a economia
está "posta na superestrutura".
A imprevista "posição da base na superestrutura" é o evento que vai determinar
uma ruptura dos teóricos de Frankfurt e de Habennas, com o pensamento de Lukács.
Numa passagem marcante de História e Consciência de Classe, numa clara referência
crítica à tese weberi_ana da racionalização, lê-se: "esta racionalização do mundo, que é
aparentemente total e penetra até ao mais fundo do ser fisico e psíquico do homem, é
porém limitada pelo caráter formal da sua pi:-ópria racionalidade. Isto é, apesar de que
para um observador superficial, a racionalização dos elementos isolados da vida, os
conjuntos de leis forro.ais que dai resultam se articulam imediatamente num sistema
unitário de 'leis' gerais, o desprezo pelo elemento concreto na matéri_a das leis, desprezo
em que assenta o seu caráter de lei, manifesta-se na incoerência efetiva dos sistemas de
leis, no caráter contingente das relações dos sistemas parciais entre si, na autonomia
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relativamente grande de que dispõem esses sistemas parciais uns em relação aos outros.
Esta incoerênGi.a manifesta-se mais cruamente nas épocas de cri_se (.. )" (Lukács, 1974:
115/6). Para Lukács, portanto, o processo de racionalização encontra um limite na
própri_a racionalidade, meram.en.te formal, do sistema capitalista, e a cri_se, mais_ do que
tudo, é o momento em. que esse caráter da racionalidade capitalista é posto a nu,
desvelando-se o efeito simplesmente coisificador e, no fundo, irracional da lógica do
capital. Diante, disso Lukács vai recorrer a Hegel para questionar uma das teses mais
importantes de Weber: a tese da perda de sentido. Segunda essa tese (que será estudada
no capítulo terceiro), o processo de racionalização havia provocado uma dissolução da
universalidade da razão em três esferas autônomas de valor (a cognitiva, a nonnati_va e a
expressiva), cada qual guiada por uma lógica própria, que não manteriam entre si uma
unidade a não ser formal, destmindo-se com isso a unidade da razão. Como bem
observou Haberrnas, "Lukács toma de Hegel o conceito de totalidade de uma vida
organizada racionalmente e o utiliza como critério da irracionalidade da racionalização
social. Com esse recurso a Hegel, Lukács, implicitamente, pretende oferecer um
desmentido à afirmação central de Weber (... ) de que essa unidade [da razão- FH] não
pode ser reccmstruída sequer dialeticamente" (Haberrnas, 1989: 454).
Pois bem. a posição da base na superestrutura subverte, em várias direções, a
análise de Lukács. Para Adorno e Horkheimer, por exemplo, o processo de
racionalização continua sendo visto, na esteira de Lukács, como urn processo de
coisifi.cação- que Adorno e Horkheimer estendem aos pri_mórdios da civilização (cfr.
Habermas, 1989: 480ss. )- e como tal irracional.� só que, se para Lukács, seus limites
ficavam aquém do que a teoria de Weber fazia supor, para Adorno e Horkheimer esse
processo vai muito além do que prognosticava Weber, invadindo, inclusiv. e, a esfera
cultural. Numa referência à mesma tese weberiana da perda de sentido, Adorno e
Horkheimer afütnam: "n.a opinião dos sociólogos, a perda de apoio que a religião
objetiva fornecia, a dissolução dos últimos resíduos pré-capitalistas, a diferenciação
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técnica e social e a extrema especialização levaram a um caos cultural. Ora, essa opinião
encontra a cada dia urn desmentido. Poi_s a cultura contemporânea confere a tudo um ar
de semelhança" (Adorno & Horkheimer, 1991: 113). Adorno e Horkheimer estão
atentos para o processo de fusão do aparato estatal com a grande empresa capitalista que
acaba por dar origem a um.a monstruosidade que tudo administra. Nesse sentido,
esposam. uma outra tese weberiana, a da perda de liberdade (que será estudada no
capítulo terceiro), segundo a qual os bens exteriores, sob o capitalismo, alcançaram um
poder inesistivel sobre os bornen.s, transfonnando-se num invólucro férreo que descansa
sobre urn fundamento mecânico. Adorno e Horkheimer, entretanto, a partir do conceito
de "mundo administrado" extrapolam o argumento de Weber: por meio da indústria
cultural que compõe esse mundo administrado, as próprias consciências são objeto de
manipulação. Dessa fonna, o limite ao processo de racionaliz;ação dado pelo caráter
formal da racionalidade capitalista, limite esse que pennitiu a Lukács associar uma teoria
da coisificação à uma teoria da consciência de classe, é rompido, e é no bojo desse
processo que Adorno e Horkheimer abandonam essa última teoria por uma teoria da
cultura de massas. A partir dessa análise, a própria tese da perda de senti.do ganha um
novo colorido: o caos cultural que se poderia esperar da perda de unidade da razão é
suplantado por um movimento de forças que dá a tudo, não um novo sentido, mas um ar
de semelhança. Como observa Habermas, "Adorno e Horkheimer radicalizam a crítica
lukacsiana da coisificação. Não consideram que a racionalização integral do mundo seja
só aparente e necessitam, em conseqüência, de uma conceituação [que será estudada no
capitulo segundo] que lhes permita nada menos do que qualificar o 'todo' de falso"
(Habermas, 1989: 481).
Outro é o caminho adotado por flabennas. Habermas, como Adorn_o e
Horkheimer, está atento para os fenômenos de manipulação das massas, tendo dedicado
sua tese de livre-docência à "Mudança Estrutural da Esfera Pública". Percebe uma
interpenetração progressiva da esfera pública com o setor privado que, por sua vez,
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assume funções públicas ou semi-públicas: nasce um setor intennediário que combina
setores estatizados da sociedade e setores socializados do Estado sem a mediação de
pessoas que pensem politicamente. Habermas observa, nesse processo, a transformação
de um público restri_to pensador de cultura em um público amplo consumidor de cultura,
distante dos processos de ex.ercício do poder, embora requisitado a todo instante para
fins de aclamação. Assim, para Habennas, tanto quanto para Adorno e Horkheimer, a
idéia partilhada por Marx- de que as classes despossuídas e incultas, mesmo não
preenchendo, à sua época, as condições de admissibilidade na esfera pública burguesa,
justamente propriedade e educação, ainda assim nela penetravam., sendo-lhes possível
transform.ar os conflitos econômicos numa política revolucionári _a e,ç_itosa- essa idéia não
perdura na realidade contemporânea porque a imbricação do Estado e da sociedade
"retira à esfera pública a sua base, sem lhe dar uma nova". Dai Habermas sugerir a perda
de referência de urna teoria da consciên.cia de classe, adotando a perspectiva sociológica
de um.a teoria da cultura de massas. Contudo, na minha opinião. apesar de Habermas
acompanhar Adorno e Horkheimer nesse movimento, perdura na sua teoria um resíduo
lukacsiano, transposto, é verdade, para o plano superestrutura!: "não excluo, diz
Habermas, a possibilidade de que as crises econômicas possam ser permanentemente
evitadas, embora apenas num modo tal que imperativos contraditórios de condição, que
se afirmam na pressão em favor da realização do capital, viessem a produzir uma série
doutras tendências de crise. A contínua tendência rumo ao distúrbio do crescimento
capitalista pode ser processada administrativamente e transferida. por estágios, através
do sistema político e sociocultural" (Habermas, 1994: 55). Contra Adorno e
Horkheimer, Habermas vai afirmar que "não há produção administrativa de significados"
(ibidem, 92). Em outras palavras, se as crises sistêmicas, econômicas e politico
administrativas, podem ser evitadas ou contornadas, o mesmo não se pode dizer das
crises de legitimação e de motivação. Com a reacoplagem, nas sociedades avançadas, do
sistema econômico ao sistema político, as relações de produção, antes mediatizadas pelas
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coisas, são po]i.tizadas- perdem sua aura natural-. cri_ando, dessa maneira, um.a crescente
necessidade de legitimação. Com essa refeudalização das relações sociais, o sistema
econômico perde seu caráter auto-regulativo e os conflitos distributivos podem ter agora
uma solução administrativa, sendo a inflação e a cri_se pennanente nas contas públicas o
preço pago pela sociedade contemporânea para garantir a lealdade das massas e manter o
processo de acumul_ação. Apesar disso tudo, Habennas aponta uma séri_e de condições
restritivas para a solução do problema da crescente necessidade de legitimação: 1) o
contlito entre uma politica de estabilidade e uma politica de refonnas; 2) a
internacionalização de capital e trabalho como fator limitante da ação dos Estados
nacionais� 3) a perda de prestígio do nacionalismo corno recurso restaurador de
identidades, e finalmente; 4) a difusão da instrução como obstáculo à uma planificação
da ideologia. "Se, sob essas condições restriüvas, o Estado não consegue manter os
efeitos disfuncionais do processo econômico capitalista dentro dos limites que ainda
podem ser aceitos pelo público dos eleitores; e se não consegue tampouco diminuir o
nível mínimo de aceitabilidade, então são inevitáveis fenômenos de deslegitimação"
(Haben:n.as. 1983: 237). Essa possibilidade de crise apontada pela teoria de Habermas
permite à ele manter, num outro plano. a crítica de Lukács à Weber. Corno a crise
econômica é neutralizada pela posição da base na superestrutura, Habermas não mais se
refere, como Lukács. ao caráter meramente formal, negligenciado por WebeL da
racionalidade da economia capitalista; antes ele prefere criticar a idéia weberiana de
conceber a "dominação legal com administração burocrática" corno o tipo puro racional
de dominação legítima: "o apelo do monopólio do Estado na criação e aplicação de leis,
obviamente não basta. O próprio processo se encontra sobre pressão em favor da
legitimidade. Pelo menos, urna posterior condição precisa por coriseguinte ser cumprida:
os fundamentos para força legithnante desses processos formais precisam ser dados"
(Habermas, 1994: 125). Isso significa que o legal não coincide com o legitimo, sendo
que a própria condição de validade de um ordenamento jurídico depende do processo de
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fonnação, sem coação, de um consenso entre agentes capazes em tomo da construção
de uma realidade normativa.
Apesar das diferenças, tanto Habermas quanto Adorno e Horkheimer foram
obrigados a se reposicionar em relação à teoria marxista original diante da nova relação
que se estabelece, no marco das sociedade avançadas, entre economia e poUtica. Como,
por enquanto, falta-nos os elementos que fariam desse momento o mais oportuno para
nos alinharmos frente a um ou outro desses reposicionamentos, proponho que deixemos
de lado a questão do Estado e tomemos um outro exemplo que nos ajudará a entender o
que, agora, está em. jogo: o caso das sociedades por ações. No Livro TU de O Capital,
Marx afinna: "no sistema de ações existe oposição à antiga forma em que o meio. social
de produção se apresenta como propriedade individual: mas, a mudança para a forma de
ações ainda não se liberta das barreiras capitalistas, e em vei de superar a contradi_ção
entre o caráter social e o caráter pri_vado da riqueza, limita-se a desenvolvê-la em nova
configuração". E mais radicalmente, ele sugere: "é a negação do modo capitalista de
produção dentro dele mesmo, por conseguinte uma contradição que se elimina a si
mesma, e logo se evidencia que é fase de transição para nova forma de produção
(Marx, l 980: 507/9� grifo meu- FH).
No caso específico da empresa capitalista, a prnpriedade indi_vidual é vista pelo
marxismo como a /orma adequada ao modo capitalista de produção, sua mais bem
acabada expressão. O sistema de ações, embora não represente n_enhuma ruptura com o
capitalismo, limitando-se a desenvolvê-lo em nova configuração, é a forma negada, do
modo capi.talista dentro dele mesmo, ou seja, uma forma que evidencia uma fase de
transição para fora da órbita capitalista. Da mesma maneira, há quem enxergue no
Welfare State Keynesiano a negação do Estado capitalista clássico e, portanto, uma
forma de organização estatal que sugere uma fase de transição para o sociali.sm.o. O que,
contudo, não ocorreu aos marxistas ortodoxos, e essa é a mais severa critica que se lhes
pode fazer no àmbito da economia política, é que a forma adequada ao capitalismo
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simplesmente

4 sua forma negada.

É a negação continuada da sua forma que expande

seus limites, de modo que, se esses limites existem, eles são móveis e nunca estão no
mesmo lugar.
Isso traz conseqüências preocupantes para aqueles que são simpáticos à causa
socialista. Coloquemos as coisas em termos lógicos. Marx faz uma importante distinção
entre o sentido da noção de "limite" (Grenze) e o sentido da noção de "barreira"
(Schranke). Marx. vê as fonnações pré-capitalistas como sociedades essencialmente

limitadas por barreiras que lhes são própri_as e se lhes apresentam desde o inicio. Essas
barreiras inerentes aos modos de produção pré-capitalistas são todavia impostas desde
fora, urna ve:z; que não é o desenvolvimento do próprio modo que as engendra. Mas essas
barreiras só aparecem_ enquanto tais uma vez ultrapassadas, sendo que para os antigos
elas se apresentam inicialmente com.o limites. O limite é o ponto além do qual é
impossível a autoconservação do sistema, sendo que, uma vez rompido, momento em
que ele se transfonna no que realmente é (barreira), prnvoca a morte do sistema. A
passagem para o capitalismo se define como a passagem do finito (reprodução simples)
para o infinito (reprndução ampliada). O capital, por sua vez, já encontra certos limites
postos como barreiras, mas ele as ultrapassa ao mesmo tempo em que as repõe. O
movimento aparece corno um mau infinito. Até aqui a análise marxista é de uma precisão
admirável. Contudo, Marx supõe que, a partir de certo ponto, os limites internos do
capital se transfonnam em barreiras, emergentes de seu próprio desenvolvimento interno,
que ele não poderá mais ultrapassar. O sistema capitalista morre, na visão de Marx, não
por ter ultrapassado certas barreiras, mas do fato de não mais poder ultrapassá-las. O
capital é então o infinito que operou a primeira negação do finito e na qual_ o finito deve
emergir de novo. Nos Grundrisse, Marx nomeia esta barreira intransponível: "constata
se que ( ... ) o desenvolvimento das forças produtivas suscitadas pelo próprio capital no
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seu desenvolvimento histórico, chegando a um certo ponto suprime a autovalorização do
capital em lugar de pô-la".·
Perceba-se que a análise marxista do capi.talismo se com.põe de dois momentos.
Num primeiro momento Marx sugere que o capital que supera barreiras repõe novas, o
que faz do sistema uma contradição em. processo. Num segundo momento, Marx sugere
coisa bem diferente: que os limites internos do capital se transformarão em barreiras
intransponíveis, o que provocará sua crise final. Se é verdade, todavia, a hipótese (contra
Marx) de que a forma negada é a forma adequada do modo capitalista de produção, o

que na minha opinião é possí.vel provar historicamente, tem-se que a tal barreira
intransponível pode até existir, mas nunca se terá elementos que indiquem com
segurança se a barreira em questão é uma das que será ultrapassada ou não.
Sabiamente, no plano econômico, Marx não anuncia uma única lei do seu modelo
(pauperiz.ação, proletarização, queda da taxa de lucro, etc.), sem que enumere uma série
de cootratendências (pauperização: O Capital vs. Salário, Preço e T,ucro� proletariz.ação:
O Capital vs. Teorias da Mais Valia; tax.a de lucro: O Capital- natureza da lei vs. O
Capital-fatores contrários à lei). No plano institucional, no entanto, o modelo marxista

é inflexível. Marx enxerga as fonnas díspares e dialeticamente negativas que as relações
sociais assumem como sinais de seu esgarçamento. Esse é o único critério que os
marxistas ortodoxos tinham para distinguir o tipo de barreira que o sistema enfrentava,
se transponível ou não. Essa rigidez de concepção, contudo, fê-los, ao longo deste
século, passar pela situação desconfortável de identificar todas as crises cíclicas do
capitalismo como sua crise final e todas as transformações institucionais importantes
como a evidência das suas previsões apocalípticas. Mas mesmo importantes teóricos
não-marxistas incorreram no erro simétrico de considerar as transformações
institucionais como manifestações de urna já estável era pós-capitalista.

·, Estes dois últimos parágrafos. bem corno a citação de Marx, encontram-se em Fausto. 1987: 75/80.
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Essas digressões sobre formas institucionais, tomar-se-á claro, ajudarão mui.to na
elucidação de algumas imponan.tes questões relativas ao estudo sobre classes sociais e
suas tendências históricas. Preliminarmente, porém, é obrigatório explicitar os motivos
que me fazem considerar o assunto "classe social" com.o objeto próprio da economia
política ( e secundariamente da sociologia ou da ciência pol_í_tica). Diga-se, antes de mais
nada, que esse era também o entendimento de Mane Com efeito, rigorosamente falando,
o conceito de classe social em sentido pleno é definido, dentro do discurso de Marx,
pelas relações de distribuição que são expressão imediata das relações de produção. Isto
significa que quando Marx se refere às três grandes classes, a dos trabalhadores
assalariados, a dos capitalistas e a dos proprietários fundiários, não está ele querendo
dizer que existam outras "pequenas camadas" dignas do nome "classe". Embora Marx
use esta denominação para se referir a outros grupos distintos dos "três grandes", tudo
leva a crer que, do ponto de vista da dinâmica do sistema, a ele só interessava estudar as
tendências relativas ao comportamento daqueles grupos imediatamente ligados ao
processo de reprodução material da sociedade. De resto, esta é a única posição
compatível com um materialismo histórico fundado numa ontologia social baseada no
trabalho. Esse é o motivo pelo qual Marx, por exemplo, apesar de prever (como
veremos) o aumento numérico relativo dos serviçais domésticos ou dos funcionários de
Estado, não lhes dedica atenção especial. Se a palavra "grande" da expressão "grandes
classes" dissesse respeito ao aspecto numérico da questão, este grupo, decerto maior do
que o grupo dos capitalistas ou proprietários fundi_ári_os, mereceria uma maior
consideração.
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A mim, portanto, cabe esclarecer por que mantenho este entendimento. Caso
consiga provar ser possível a compreensão da dinàmica capitalista a partir de uma análise
centrada no conceito de classe social, nessa acepção de Marx, estarei não só
contraditando aquela citação inicial de Habermas, mas também questionando pelo menos
uma das premissas básicas de seu projeto de reconstrução do materi_alismo histórico a
partir de uma ontologia social baseada exclusivamente na li.nguagem. Para tanto, partirei
da teoria marxista clássica das classes, sem perder de vista, obviamente, a contribuição
dos estudiosos que se debruçaram sobre o assunto.
Deixando de lado a caracterização e distinção da classe dos capitalistas e dos
proprietários fundiários, questões menos problemáticas, comecemos pelo que nos
interessa imediatam_ente: o conceito de "classe dos trabalhadores assalariados". No que
se segue contaremos com o apoio dos estudos de Ruy Fausto, particularmente o ensaio
"Sobre as Classes", publicado em "Marx: Lógica e Política", Tomo TI. Fausto propõe
duas questões sobre o tema, às quais acrescento um_a terceira. A primeira questão rem_ete
ao problema de saber até que limite um trabalhador qualificado pertence à classe dos
trabalhadores assalariados. A segunda questão consiste em saber se este conceito de
trabalhadores assalariados compreende tanto os trabalhadores improdutivos, interiores e
exteriores à prndução, quanto os trabalhadores produtivos. A terceira questão consiste
em_ pesquisar até que ponto o proletário despossuído dos meios de produção, do ponto
de vista da sua atividade ou inatividade, ou seja, do seu emprego ou desemprego,
mantém sua condição de trabalhador. A partir das respostas a estas três perguntas
coloca-se o problema, que é o que particularmente nos interessa, sobre as tendências do
sistema no que se refere à estrutura de classes.
Passemos à primeira questão, talvez a mais espinhosa e à qual daremos0 por
enquanto, apenas uma resposta preliminar: a questão da qualificação. Até que ponto um
nivel superior de salário ou algum tipo de poder numa organização capitalista são
atributos incompatí_veis com a condição de membro da classe dos trabalhadores

!
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assalariados? Fausto, inspirado na lógica hegeliana, en.sma que as situações possiveis
podem ser representadas por três niveis que correspondem à identidad�, à d{ferença e à
contradição "No primeiro nivel, ensina Fausto, diriamos 'o trabalhador assalaria. do é o

possuidor da força de trabalho simples'; ou 'o trabalhador assalariado é pura e
simplesmente subordinado à autoridade do capitalista'; ou 'o trabalhador assalariado
recebe um salário que pemúte a conservação do indivíduo que trabalha na sua condição
normal de vida'. Nos três casos, o predicado corresponde ao sujeito, temos juízo de
inerência. Num segundo nível, continua Fausto, não é mais a identidade que é posta, mas
a diferença. Diriam.os: 'o trabalhador assalariado é o trabalhador qualificado'; ou 'o
trabalhador assalariado está submetido ao capitalista, mas, por sua vez, submete em tal
ou qual grau (intensivo ou extensivo) outros trabalhadores assal.ariados'; ou 'o
trabalhador assalariado recebe um salário (bem) superior ao necessário à conservação e
reprodução do individuo enquanto trabalhador assalariado'. Nesse caso, o sujeito está
pressuposto, só o predicado está posto. O juízo é de reflexão, mas não há contradição,
só diferença, contrariedade se se quiser entre sujeito e predicado. No terceiro caso,
conclui Fausto, temos um enunciado que corresponde a um juízo do devir (embora não
expri_ma um devir efetivo). Não só o sujeito é pressuposto e o predicado posto, rnas o
segundo contradiz o primeiro: 'o trabalhador assalariado é o manager · .. I' (Fausto,
1987: 228ss). Essa passagem do ensaio de Ruy Fausto ajuda a evitar muita confusão
conceitual. Repare-se que, num primeiro momento ela distingue trabalho simples de
trabalho qualificado não gerencial. Num segundo momento, entre trabalho (qualificado
ou não) e gerência (manag�ment).
Subjacente ao problema da diferença (e não contradição) entre trabalho simples e
trabalho qualificado está a questão, que consumiu mui�/ tinta, da redução, operada pela
teoria marxista do valor, deste àquele. Com efeito, Marx estabelece que o trabalho
quali.ficado não é senão urna potência do trabalho simples, acrescentando que, na grande
indústria capitalista mecanizada, ao contrário da manufatura, há uma tendência a reduzir
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e igualar todos os tipos de trabalho a um mesmo nível. Esse rac10c1mo (que Marx
compartilha com Ure e Proudhon contra Smith e Babbage) dividi_u os estudiosos. Por um_
lado, houve quem (por exemplo, Ralf l)ahrendort) questionasse a tendência à
homogeneização da classe trabalhadora, propondo, justamente, o movimento inverso: o
de diferenciação progressiva e conseqüente decomposição do trabalho. Por outro lado,
houve quem (por exemplo, Harry Bravennan_, baseado nos estudos er:npiricos de James
8righ_t) defendesse a tendência originalmente proposta por Marx.
Contudo, tenho para mim que o problema da redução do trabalho qualificado ao
trabalho simples não passa pela questão objetiva da tendência à desqualificação ou não
_ respeito, mais
da força de trabalho (que não dei,ca de ser interessante), mas diz.
propriamente, à questão do caráter da reprodutibilidade da força de trabalho, seja qual
for a sua utilização. A força de trabalho, qualificada ou não, reproduz-se, sob o
capitalismo, de urna maneira totalmente distinta do virtuose medieval. A pessoalidade
cede lugar à impessoalidade. Essa verdadeira anonimização do processo de reprodução
da força de trabalho (independente da qualificação) operada pelo capi_talisrno, expressa
se, com uma clareza absoluta, na placa de "Procura-se ... " exposta nas fachadas das
empresas ou nos anúncios de jornal. Por raro que seja o profissional procurado, o
próprio mercado de trabalho, em condições normais, cuida de produzi-lo sem_ a
interferência do capitalista que, em geral, só tratará de treiná-lo para conformá-lo às
peculiaridades da sua organização. Essa tendência de anonimização só se modifica
quando a Ciência passa à condição de fator de produção e fundamento da riqueza, tema
que abordarem.os oportunamente; neste caso, como veremos, já se ultrapassa o debate
sobre qualificação do trabalho porque se ultrapassa, no fundo, o próprio conceito de
trabalho. Aqui, não se trata da mera negação da forma, mas da negação da própria
essência do modo capitalista. É esta negação da essência que, como se estudará,
fundamenta todas as negações da forma aparentemente adequada ao sistema ou, se se
quiser, faz da fonna negada a forma adequada ao modo de produção capitalista,
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Deixando de lado, por ora, esta problemática, passemos adiante. Quanto ao
problema da contradição ( e não simples diferença) entre trabalho e gerência, as
divergências entre os teóricos não são menores Essas divergências derivam do caráter
contraditório do trabalho diretivo do gerente. Por um lado, o gerente é um trabalhador
assalariado. Enquanto tal, sua remuneração deve ser o salário de rnercado pago por urn
certo tipo de trabalho qualificado. Mas, por outro lado, no que se refere às funções que o
gerente desempenha, tem-se que o seu trabalho é um_ tipo de trabalho ligado à
exploração. Este trabalho de comando, na medida em que resulta da forma específica da
produção capitalista, produz valor e, por conseguinte, mais-valia, mas, ao mesmo tempo,
está ligado à função de aprnpriar-se do trabalho alheio. Há contradi_ção, portanto, tanto
em relação ao trabalhador quando em_ relação ao capitalista. Os gerentes pertencem a
uma categoria que está fora das grandes classes, mas está próxima da classe dos
propri_etári_os do capital. Sua existência, contudo, pressupõe a separação entre
propriedade e função do capital, o que de certa forma neutraliza a classe dos capitalistas.
Marx e os marxistas supuseram que esta condição prenunciava um periodo de transição
para fora da ordem capitalista. Outros teóricos (Burnham, Dahrendorf, Galbraith, etc.)
preferiram acreditar que a camada dos gerentes já representava a classe dominante de
urna ordem pós-capitalista. Não obstante, a separação de função e propri_edade do capital
revelou-se tão-somente a forma "mais adequada" que potencializa o processo da sua
reprodução ampliada.
Quanto à segunda questão, sobre a abrangência do concei.to de trabalhadores
assalariados relativamente à produtividade ou improdutividade do trabalho executado,
há, pri_meiramente, que se fazer uma distinção entre trabalhadores improdutivos
exteriores à produção e trabalhadores improdutivos que se situam no interior do
processo global de produção. No primeiro caso, o trabalhador vende sua força de
trabalho em troca de um "salário", mas não a vende ao capital. Deste grupo fazem parte,
basicamente, os assalariados do Estado e os domésticos. O "salári_o" que estes
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trabalhadores recebem, na verdade, é o resultado de uma redistrib_ uição dos rendimentos
percebidos pelas três grandes classes do sistema, os proprietários da força de trabalho
que a vendem_ ao capital_ os proprietários do capital e os proprie. tários da terra. cujos
rendimentos são o salário, o lucro e a renda da terra, respectivamente. Feita essa
distinção, tomado o conceito de classe na acepção proposta, segue-se que estes
trabalhadores i.lnprodutivos exteriores à produção, embora trabalhadores assalari_ados,
não pertencem à classe dos trabalhadores assalariados.
No segundo caso. o dos trabalhadores improdutivos que se situam no interior do
processo de produção, isto é, assalariados que vendem sua força de trabalho ao capital,
seja capi.tal comercial, capital "a juro" ou capital industrial (mas para executar tarefas
comerciais ou financeiras), passa-se algo diferente. Apesar de iro.produtivos, estes
trabalhadores, pelo fato de o serem no interior da esfera do processo global de
produção, fazem parte da classe dos trabalhadores assalariados. Seu rendimento deriva
imediatamente das relações de produção.
Em todos esses casos, os problemas teóricos a enfrentar são grandes. Os
trabalhadores improdutivos interiores ao processo de produção foram apelidados pela
literatura sociológica de "trabalhadores em escritório". Essa categoria compõe, agregada
à outras, o que alguns teóricos chamam de "nova classe média" (Lederer) ou "classe de
serviços" (Renner). O vertiginoso aumento numérico desta cam_ada, absoluto e relativo,
serviu de munição preciosa aos críticos da teoria marxista. A situação agravou-se,
ademais, porque os críticos não raramente somavam o número dos "trabafüadores em
escritóri_o" ao número, também. crescente, dos "funcionári_os públi_cos". Certamente,
inspiraram-se em Weber para quem "constitui um erro supor que o trabalho ,ntelectual
da oficina se distinga, no mínimo detalhe, daquele do despacho estatal. Antes, ambos são
essencialmente homogêneos. Do ponto de vi_sta da sociologia, o Estado moderno é uma
'empresa' com o mesmo título que urna fábri_ca" (Weber, 1992: 1061). Contudo, se
adotada a tenninologia até aqui defendi.da, os funcionários públicos sequer poderiam ser

29

considerados membros da classe dos trabalhadores assalariados ou de qualquer outra
classe.
Oe fato, Mane. jamais 1J1anifestou a crença de que poderia haver um aumento
relativo destes trabalhadores em escritório em relação ao conjunto dos assalariados,
embora tivesse previsto um aumento absoluto que pudesse até ensejar uma certa divisão
de trabalho no escritório. Essa previsivel divisão do trabalho associada à esperada
urüversalização do ensino público que faria com que essa camada perdesse alguns de
seus privilégios originais (status, remuneração, poder) por conta do conseqüente
aumento de oferta desse tipo de trabalho, sugeria um. quadro em que o problema não
tinha relevância.
As coisas, porém, tiveram outra evolução. Ainda no século passado (1896),
Charles Booth criticava o conceito marxista de "força de trabalho média indiferenciada"
na qual, segundo ele, Mane. baseava sua gigantesca falácia, justamente apela_ ndo para o
exemplo dos "trabalhadores em escritório". Contudo, os dados estattsticos indicam que,
se Marx estava errado em relação ao aspecto numérico do problema (houve, como
salientou Weber, um aumento relativo expressivo do número dos improdutivos interiores
à produção), estava parcialmente certo em_ relação ao problema do status ( só um_a
parcela diminuta destes trabalhadores goza, devido à intensa divisão do trabalho que o
escritório moderno experimen_tou, dos privilégios que essa camada detinha, no seu todo,
originalmente).
No século XIX, a meia dúzia de "trabalhadores de escti_tório" que só as maiores
empresas possuíam_, ern _ termos de função, poder, remuneração e estabilidade, estavam
muito mais próximos do empregador do que do trabalhador da fábrica. Em geral_. esses
trabalhadores executavam típicas funções empresariais como contabilidade, compra de
força de trabalho, de matéria-prima e de bens de capital, venda do produto acabado,
abertura de crédito junto a instituições financeiras, aplicações financeiras, concessão de
crédito a clientes, etc. Cabe observar que nenhuma dessas funções, no jargão marxista.
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produz valor, distinguindo-se, portanto, do trabalho de gerência, estudado acima,
enquanto trabalho de comando do trabalho produtivo, embora a divi_são do trabalho de
escritório faça surgir a figura do improdutivo gerente de escritório.
Todavia0 todas essas funções improdutivas ganham importância considerável no
capitalismo contemporâneo. Urn fato inquestionável é que, em 1970 nos EU A, mais de
30% do total da força de trabalho empregada pelas indústria compunha-se de
"empregados de escritório". Se considerarmos que a indústria, naquele ano, empregava
cerca de 25% do total dos assalariados (incluindo os exteriores à produção), temos que
mais de 8% da força de trabalho total daquele país empregava-se nos escritórios das
indústrias. Somando-se a isso os cerca de 25% dos trabalhadores no comércio e nas
finanças, chega-se à conclusão de que cerca de 1 /3 da força de trabalho total era
composta de "empregados em escritório". Se acrescentarmos a este número (como faz
Renner, adotando urna conceituação de classe imprecisa) o total de funcionários públicos
(portanto, os trabalhadores improdutivos exteriores à produção, com exceção dos
domésticos), chegamos aos 50%. Um número impressionante se comparado ao número
de operários: cerca de 35%.
1-{á, contudo, um outro lado da questão. Como observou 1-{ans Speier, já em
1934, "o nível social do empregado assalariado [de escritório- FH] baixa com a extensão

crescente do grupo" (apud Braverman., 1_987: 295). Aqui também não poderia deixar de
vigorar o "princípio de Babbage" que foi quem primeiro percebeu o fato simples, mas
que passou despercebido por Adam Smith, de que dividir o trabalho não apenas aumenta
sua produtividade (efeito destacado por Smith), mas pri.nci.palmente barateia suas partes
(fato tão ou mais importante que o primeiro numa sociedade baseada na
in_dividuais
_
compra e venda da força de trabalho).
Assim, a partir de 1,917, com ós trabalhos de Leffi_ngwell e Galloway, os
princ{pios do sistema taylori.sta de gerência científica começam a ser aplicados na
gerência de escritório. O trabalho em escritório, inicialmente
_
associado à idéia de
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trabalho m_entat contrapunha-se, até então, ao trabalho meramente manual. Mas logo se
percebeu, sem dúvida graças a Taylor, que o trabalho mental quase necessari_arnente
assume forma num produto externo, além de exigir uma série de operações manuais
prévias. É pois possível e desejável que se separe as funções de concepção e execução.
Pode-se escrever uma carta ou ditá-la a uma estenodatilógrafa. Pode-se, pessoalmente,
entregar um memorando a um colega de trabalho ou contar com uma equipe que
funcione como correio interno. Pode-se ter que arquivar documentos, apontar lápis,
digitar os números de um telefone, comprar um lanche ou servir-se café, etc. etc. etc. ou
ter alguém que faça isso tudo, liberando alguém qualificado para compor um grupo cada
vez mais reduzido de pessoas que exercem as funções de pensamento e planejamento. Se
assim é, a aplicação dos princípios tayloristas ao trabalho de escritório deveria provocar
uma queda considerável dos ganhos médios dessa camada de assalariados, o que as
estatísticas confirmam ser o caso (cfr. Bravennan, 1987: 253). Diante disso, Wright
Mill.s, por exemplo, muito à maneira das análises de James Bright sobre mecanização do
processo de produção, conclui, em seu White Cal/ar (1951), que o efeito inicial de
especializar mais os indivíduos quando da introdução de uma nova divisão do trabalho
em escritório é posteriormente anulado pela fragmentação e m_ecanização de todé!.s as
tarefas que, afinal, estreitam-se.
A partir dessas considerações, duas tendências teóricas verificaram-se. A
primeira, representada por Dahrendorf e Braverman, buscou recolocar na ordem do dia
a visão dicotõmica de sociedade de classes: este. através da defesa da teoria marxista
original, recuperando a oposição clássica entre capital e trabalho� aquele, recusando esta
oposição em virtude da decomposição do capital (função vs. propriedade) e da
decomposição do trabalho (heterogeneidade da força de trabalho) e, na esteira dos
trabal_hos de Djilas e Burnham, reformulando a teori_a dicotômica de classes através dos
conceitos de classe dirigente e classe dirigida (corte que, no seu entender, passa tanto
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pela fábrica quanto pelo escritório, bem corno por qualquer "associação irnperativarnente
coordenada" [HerrschaftsverbandJ- uma categoria weberiana).
A segunda tendência. mais interessante, mas ainda insatisfatória,. representada,
por exemplo, por Giddens e pelo marxista analítico E. O. Wright , buscou recolocar mais
uma vez, não sem trazer novos elementos para o debate, o conceito de "classe média"
(aparentem.ente comprometido n_o âmbito da oposição entre trabalho produtivo na
fábrica e trabalho improdutivo no escritório), para o âmbito da oposição entre trabalho
qualificado e trabalho não-quali_ficado. Giddens abandona a posição dicotômica centrada
na propriedade ou não dos meios de produção, introduzindo o conceito weberiano de
"habilidade vendável". Segundo Giddens, Marx fracassou em reconhecer o significado
potencial das diferenciações de possibilidade de mercado, o que inclui habilidades
reconhecidas que podem ser vistas como "proprie_ dades" que se trocam no_ mercado. A_
partir daí, Giddens faz urna interessante distinção entre estruturação mediata e
estruturação imediata de classes. "Pelo primeiro tenno, diz Giddens, refiro-me a fatores
que intervêm entre a existência de certas possibilidades de mercado e a formação de
classes como grupamentos sociais identificáveis" (Gidden_s, 1975: 128). Giddens
identifica três tipos de possibilidades de mercado: a propriedade dos meios de produção,
a posse de qualificações técnicas ou educacionais e a posse de força de trabalho manual.
Isso produz o fundamento para um sistema de três classes: alta, média e baixa (ou classe
trabalhadora). Mas, há ainda três fontes de estruturação imediata de classes que se
referem a fatores que condicionam ou moldam a formação de classes. São eles: a divisão
do trabalho, as relações de autoridade e a i.ntluência de grupamentos distributivos. A
primeira fonte de estruturação tende a produzir uma separação entre as condições de
trabalho de trabalhadores manuai_s e não-manuais. A isso, sobrepõe-se o sistema de
autoridade típico das empresas (segunda fonte de estruturação). Uma terceira fonte
refere-se ao padrão de consumo como uma influência adicional na estruturação de
classes (ainda que Giddens concorde com Marx sobre a idéia de que classe seja um
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fenômeno da produção e não de consumo). Quando as estruturações de classes mediata
e imediata se sobrepõem, como é o caso da socie_ dade capitalista, as classes existem
como formações distinguíveis. Essa análise, segundo Giddens, tem a vantagem adicional
de ex:plicar a situação intermediária de algumas camadas sociais, corno o da pequena
burguesia: "se for o caso de que as chances de mobilidade da pequena para a grande
posse de propriedade (..) sejam pequenas, é provável que se isole o pequeno
proprietário da filiação da classe mais alta como tal. Mas, o fato de desfrutar o controle
diretivo de uma empresa, por menor que seja, atua no sentido de diferençá-lo daqueles
que são parte de urn_a hierarquia de autoridade num.a orga11i2":ação maior. Por outro lado,
a rend. a e outros beneficias econômicos da pequena burguesia talve2'. sejam semelhantes
aos do trabalhador white-collar e, portanto, podem pertencer a grupamentos
distributivos semelhantes" (Giddens, 1975: 132).
Wright, por seu turno, abandona a posição dicotômica entre trabalho e capital da
seguinte maneira. A exemplo de outro marxista analítico, John Roemer, Wright baseia
seu conceito de exploração nas iniquidades de distribuição de ativos produtivos. Com
uma diferença: aos dois ativos considerados por Roemer, ativos fisicos (alienáveis) e
ativos de habilidades (inalienáveis), Wright acrescenta outros dois- ativos de força de
trabalho e ativos de organização. As iniquidades na di_stribuição de ativos nsicos (meios
de produção) caracterizam a sociedade capitalista. As iniquidades na distribuição de
ativos de força de trabalho caracterizam a sociedade feudal (um senhor dispõe de vários
servos que, por sua vez, dispõem, individualmente considerados, de menos do que uma
unidade de força de trabalho, no caso, parte da sua própri_a). As iniquidades em ati_vos de
organização, baseadas em diferentes posições dentro de uma hierarquia de autoridade,
caracterizam o socialismo burocrático-estatal. Por nm, as iniquidades na distribuição de
ativos de habilidades (ski.lls) caracteriiariam as sociedades socialistas futuras.
Como as sociedades. segundo Wri.ght, dificiJmente podem ser caracterizadas por
um único modo de produção, há posições que, no que diz respeito a uma dimensão de
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exploração, são ex.ploradoras e, no que diz respeito à outra, são exploradas. Neste
contexto, temos o caso dos profissionais altamente bem remunerados: "they are
capitalistically exploited because they lack assets in capital and yet are skill-exploiters"
(Weight, 1977: 126). É esta condição dúplice que faz deles uma classe média dentro do
sistema.
O problema da posição de Giddens e Wright diz respeito ao conceito de
habilidades (skills) vendáveis. Wright tenta defini-lo: " 'skill' in this context is not a
trivial con_cept. The mere possession of enhanced labouring capabilities acquired through
training is not sufficient to generate relation_s of ex.ploitation, since the income of such
trained labour may simply reflect the costs of acquiring the training. ln such cases there is
neither a transfer of surplus, nor would the untrained be better off under the game
theoretic specificati.on of explota.tion if skiUs were redistributed. For a skill to be the basis
of exploitation, therefore, it has to be in some sense scarce rela.tive to its demand, and
th ere must be a rnechanism through which individual owners of scarce skills are able to
translate that scarcity into higher incarnes" (ibidem, 125 ). Ora, o que fica claro é que,
estas habilidades não estão sujeitas às regras do mercado de trabalho convencional. Nem
mesmo estão sujei.tas ao padrão de reprodutibilidade da força de trabalho nos marcos do
capitalismo clássico. Porém., ainda que a intenção de Giddens e Wright seja, ao que
parece, tentar estabelecer uma diferença importante entre estas habilidades e o trabalho
qual.ificado na forma tratada originalmente por Marx, eles não enfrentam o desafio de
frente.
Por ora. de tudo o que se falou, só podemos concluir, mantendo-nos fiéis ao
conceito de classe de Marx, que a classe dos trabalhadores assalariados compreende os
trabalhadores improdutivos, mas não todos os trabalhadores improdutivos: os
improdutivos exteriores à produção (funcionários públicos e domésticos) estão
exclLúdos. Quanto a estes últimos, há um comentário de Marx sobre o aumento relativo
do seu número que merece destaque. Marx esclarece: "se os trabalhadores produtivos
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são os que são pagos pelo capital e trabalhadores improdutivos, os que são pagos pelo
rendim_ento, é evidente que a classe produtiva se relaciona com_ a improdutiva como o
capital com o rendimento. Entretanto, o crescimento proporcional das duas classes não
dependerá somente da relação existente entre a massa de capitais e a m _assa de
rendim.entos. Ele dependerá da proporção em que o rendimento (lucro) crescente se
transforma em capital ou é gasto enquanto ren.dimen_to. Embora originalmente a
burguesia fosse muito econômica, com a produtividade crescente do capital, isto é, dos
trabalhadores, ela imita o sistema de retainers dos feudais". Ao que Marx acrescenta:
"que bela organização que faz suar uma jovem operária durante 12 horas numa fábrica,
para que o dono da fábrica possa empregar, com uma parte do trabalho não pago dela,
para o seu serviço pessoal, a irmã dela como criada, seu irmão como valet de chamhre e
o seu primo como soldado ou policial" (apud Fausto, 1987: 269).
Quanto à qualificação tem.os algo parecido. A classe dos trabalhadores
assalariados compreende os trabalhadores qualificados, mas não todos os trabalhadores
qualificados: o trabalho do manager é caracterizado como função de exploração; ele é
"trabalhador", mas trabalhador enquanto capitalista, o que, se não o toma um capitalista,
o aproxima da classe dos proprietários do capital. Haverá, contudo, no capitalismo
avançado, alguma outra categoria qualifi_cada que não está compreendida no conceito de
classe trabalhadora, embora se venda ao capital?
O problema permanecerá, por enquanto, em_ aberto. Antes de enfrentá-lo
definitivamente, tornemos uma última questão sobre a abrangência da classe dos
trabalhadores assalariados, agora no que diz_ respeito ao emprego ou desemprego da
força de trabalho. Em primeiro lugar, é preciso notar que a acumulação de capital se
caracteriza por um_ processo de concentração e centralização. Como corolário, temos o
crescimento de um. contingente da população, denominado exército industrial de reserva,
cuja dimensão depende das fases dos ciclos econômicos. mas que, tendencialmente,
aumenta em termos absolutos, mas também relativamente ao conjunto do proletariado.
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Com o aumento do exército industrial de reserva, que a rigor, pertence à classe
trabalhadora, uma vez que se caracteriza pela expectativa de se ver reincorporado ao
contingente dos trabalhadores em atividade, aumenta também o contingente da
população desclassificada, o lumpemproletariado, que se distingue do exército industrial
de reserva porque, neste caso, não há a possibilidade desse contingente ser reabsorvido
pelo mercado de trabalho. Essa condição coloca o lumpemproletariado fora do conceito
de classe trabalhadora, entre outras coisas porque, corno Marx notou no Manifesto e no
!8 Rrumário, "sua condição de vida o predispõe mais a vender-se à reação". A. relação

entre proletariado, exército industrial de reserva e lumpemproletariado pode ser mais
bem focalizada se nos utilizarmos das mesmas categorias lógicas que aplicamos à
questão do "nível de salário e poder" entre os assalariados produtivos, quais seJarn,
identidade, diferença e contradição, e as aplicarmos à questão do emp
. rego (Fausto não
faz esse desenvolvimento). Percebe-se que no juizo "o proletário é o lum.pem" não só o
predicado está posto e o sujeito pressuposto, como também o predicado contradiz o
sujeito. Não é o que acontece com o juízo "o proletário é o desempregado", onde há
die
f rença entre sujeito e predicado, uma vez que a condição de proletári_o exige que este
venda sua força de trabalho; mas não há contradição, em virtude da expectativa de que
isso ocorra na fase de expansão econômica. Já no juízo "o proletário é o empregado" só
há identidade. Aqui também, tem-se que a classe dos trabalhadores assalariados
compreende os despossuídos, mas não todos os despossuídos: o lumpemproletariado
está excluído.
Sobre este tema ainda, seria importante lembrar o conceito de "não-classe dos
não-trabalhadores" proposta por Gorz em Adeus ao proletariado. Sob essa
denominação, Gorz parece inclui_r o exército de reserva e o lumpem_proletariado. Nos
seus próprios termos: "essa não-classe engloba, na realidade, o conjunto dos indivíduos
que se encontram expulsos da produção pelo processo de abolição do trabalho, ou
subempregados em suas capacidades pela industrialização ( ou seja, pela automatização e
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pela infon:natização) do trabalho intelectual. Engloba, continua Gorz, o conjunto desses
extra-numerários da produção social que são os desempregados reais e virt
_ uais,
permanentes e temporários, totais e parciais. É o produto da decomposição da antiga
sociedade fundada no trabalho: na dignidade, na valorização, na utilidade social, no
desejo do trabalho. Estende-se a quase todas as camadas da sociedade, e abrange muitos
além daqueles que os Panteras Negras, no final da década de 1960, chamavam nos
Estados Unidos. os lumpem [conceito usado por eles num sentido já mais amplo que o
marxista -FH] , e, com uma antevisão notável, opunha-se à classe dos operários estáveis,
sindicali_zados, protegidos por um contrato de trabalho e por uma convenção coletiva"
(Gorz, l 987: 87/8)
Esses trabalhadores acidentais que ocupam empregos precários para os quais
podem_ até mesmo ser superqualificados, estando condenados ao desemprego dos seus
conhecimentos muitas vezes aprendidos em escolas e faculdades, não se sentem
pertencer à classe dos operários ou à qualquer outra. Ao contrário destes, esses não
trabalhadores são subjetivamente liberados: procuram conquistar sua autonomia para
além. do gerenciamento dos aparelhos, subtraindo-se à lógica produtivista da sociedade
capitalista. Num contexto onde se produz para trabalhar ao invés de se trabalhar para
produzir, o trabalho ele mesmo, é atingido de não-sentido. Para Gorz, essa lógica levou a
humanidade ao limiar da liberação, mas que só será transposto pela decomposição da
ética do trabalho, pela recusa da ética da acumulação e pela dissolução das classes.
A_penas a não-classe dos não-trabalhadores, segundo Gorz, é capaz desse ato fundador.
É curiosíssimo notar que esta tese de Gorz visava, entre outras coisas, refutar um
outra tese defendida por ele próprio, em E.stratégia Operária e Neocapitalismo e por
Serge Mallet, em /,a Nouvelle Classe Ouvriere. Mallet, num instigante estudo sobre a
indústria automatizada, observou a existência de dois tipos de trabalhadores assalariados
dentro dessa organização. 1) De um lado, dois gn.ipos, "les surveil. lants, chargeurs,
opérateurs, affectés aux unités de production automatisées et les ouvriers d'entretien,
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chargés de la réparation et de la surveillance des mécanisrnes de l'outiUage". A
automação exige dos primeiros um conhecimento completo do setor do processo de
produção no qual estão inseridos, enquanto exige dos últimos uma visão global de todos
os setores. Não obstante essa diferença, dentro da nova unidade de produção
automatizada, os trabalhadores são integrados de uma forma inédita. Observa-se ainda,
segundo Mallet, uma hierarquização entre eles, só que desta vez no interior de um
mesmo grupo social. Há uma homogeneização do trabalho, mas nivelado por cima. A
automação destrói a parcelizaçào do trabalho e constitui, ao nível da equipe, a visão do
trabalho polivalente. 2) De outro lado, devotados à pesquisa e ao estudo, à
comercialização, etc, encontram-se os "techniciens des bureaux d'études". Apesar da
separação física destes trabalhadores dos operários da fábrica e apesar do sentimento de
superioridade que anima os primeiros, as condições de trabalho nas unidades intelectuais
de produção, com a mecanização do escritório, a rotinização das tarefas e a submissão
dos talentos à lógica da acumulação, assemelham-se às condições experi_mentadas pelos
operários. Ao que o primeiro Gorz acrescenta: "técnicos, engenheiros, estudantes,
pesquisadores, descobrem que são assalariados como os outros ( ...). Descobrem que a
pesquisa a longo prazo, o trabalho cri_ador de soluções originais, a paixão pela profissão,
são incompatíveis com os critérios de lucratividade capitalista ( ...). Descobrem-se
subordinados à lei do capital, não somente no trabalho, mas em todas as esferas da vida
( ...)" (Gorz, 1968: l l l). Além disso, voltando a Mallet, as diferenças que eventual.mente
persistem entre as duas categorias, como remuneração diferenciada, não transformam os
técnicos de escritóri_o em uma ari_stocraci_a do trabalho, mas em modelos para os demais
trabalhadores. Estas condições permitem a Mallet abrigar as duas categorias por ele
observadas sob a mesma rubrica de "nova classe operária".
O segundo Gorz rompe com esta doutrina. E com o seguinte argumento: "[Marx]
acreditava ter finalmente encontrado, no operário politécnico, a figura do proletário
reconciliado com o proletariado, do sujeito da história encarnado em um indivíduo de
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carne e osso. Ora, Marx enganou-se E, na sua esteira, enganaram-se todos os que [Gorz
inclui a si próprio numa nota de rodapé- FH] pensavam que o aperfeiçoamento das
técnicas de produção e sua automatização iriam suprimir o trabalho não-qualificado,
deixando subsistir apenas trabalhadores técnicos de nivel_ relativamente elevado, com
uma visão global dos processos técnicos e capazes de autogerir a produção. Sabe-se,
conclui Gorz, que ocorreu exatamente o contrário" (Gorz, 1987: 39).
O pobre Marx, outrora criticado por ter previsto a desqualificação do trabalho
com o desenvolvimento da indústria, é agora acusado de ter previ_sto uma qualificação
que não aconteceu. I nfelizm_ente, não ocorreu a Gorz ( ou a Mallet) uma hipótese
bastante verossím_el defendida, por exemplo, por Daniel Bell: a de que houve uma cisão
irrevogável no seio da classe assalariada. Divirjo de Bell, não obstante, no que concerne
à natureza dessa cisão. Para elucidar de6-nitivamen.te esta questão da qualificação,
tomarei os próprios textos de Marx, analisados com brilho por Fausto ( 1989), para
oferecer uma alternativa.
Antes de mais nada, como está
em jogo as próprias premissas ontológicas da )f,.é,
I
1

teoria marxista (como se verá), convém_ relembrar a apresentação clássica do movimento
do capital. Até um certo ponto da apresentação de Marx, capitalistas e trabalhadores
encontram-se livremente no mercado dispostos a trocar aquilo que cada um dispõe, o
primeiro, uma determinada quantidade de dinheiro, o segundo. a mercadoria força de
trabalho. E o fazem_, respeitando estritamente o princípio geral da troca de equivalentes,
pelo qual as mercadorias se trocam pelo trabalho socialmente necessário à sua
reprodução. No entanto, quando se passa à análise do processo de acumulação, o
movimento contínuo do capital perde seu caráter aparentemente fortuito e a própria
liberdade de contrato se reduz a simples aparência. Perde-se, assim, a própria noção de
troca de equivalentes e, o que assim parecia, se revela apropriação sem equivalente do
trabalho alheio. Pelo menos até a grande indústria, o fundamento da riqueza continua
-

sendo a massa de tempo de trabalho utilizado na produção. Assim, Marx estabelece: "a

troca do trabalho vivo contra trabalho objetivado, isto é, a posição do trabalho social na
forma da oposição entre capital e trabalho - é o último desenvolvimento da relação valor,
e da produção que repousa sobre o valor. Sua pressuposição é e permanece - a massa de
tempo de trabalho imediato, o quantum de trabalho utilizado como fator decisivo da
produção da riqueza" (apud Fausto, l 989: 50)
Contudo, a continuação deste trecho dos Grundrisse é surpreendente. Marx
prossegue: "mas à medida em_ que a grande indústria se desenvolve, a criação da riqueza
efetiva se torna menos dependente do tempo de trabalho e do quantum de trabalho
utilizado, do que da força dos agentes que são postos em movimento durante o tempo de
trabalho, poder que por sua vez- sua poderosa efetividade- não tem mais nenhuma
relação com o tempo de trabalho imediato que custa à sua produção, mas depende antes
da situação geral da ciência, do progresso da tecnologia, ou da utilização da ciência na
produção" (ibidem). Em seguida, Marx acrescenta: "a riqueza efeti_va se manifesta (... )
numa desproporção monstruosa entre o tempo de trabalho empregado e seu produto,
assim como na desproporção qual.itativa entre o trabalho reduzido a uma pura abstração
e o poder do processo de produção que ele vigia". Finalmente, concl_ui: "o trabalho não
aparece mais até o ponto de estar incluído no processo de produção, mas o homem se
relaciona antes como guardião e regulador do próprio processo de produção" (ibidem).
Ora, se assim é, o desenvolvimento da superindústria · capitalista, definida como
aquela que incorpora a ciência como fator de produção (o que rigorosamente só
acontece décadas depois de Marx ter escritos essas linhas), representa a negação do
trabalho no interior do próprio sistema. É da ciência posta em movimento durante o
tempo de produção, e não mais do tempo de trabalho socialmente necessário na
produção, que a criação da riqueza efetiva depende cada vez m_ai_s. Essa negação
progressiva do trabalho ainda no seio do capitalismo traz muitas conseqüências. Em
·) prefiro o termo "superindústria" à "pós-grande indústria" para e,itar confusão com o termo "pós
industrial".
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primeiro lugar, a distinção entre trabalhadores produtivos, reduzidos a v1gtas, e
trabalhadores improdutivos interiores à produção se toma tênue, ou antes, o trabalho
produtivo se aprox_ima morfologicamente do improdutivo, sem com ele se confundir.
Mas só o trabalho produtivo do vigia se aproxima do trabalho improdutivo. O "trabalho"
portador do conhecimento científico, executado primordialmente nos Departamentos de
Pesquisa e Desenvolvimento, não.
Marx não conheceu o exército de homens de ciência (cientistas, engenheiros e
técnicos) recrutado pelo capital, Não podia, portanto, prever as conseqüências da
internalização e mecanização do processo de inovação tecnológica promovido pela
superindústria (fato so descrito por

Schumpeter em

1942).

Entre outros

desdobramentos. na superindústria, o "trabalho" portador do conhecimento científico já
não é mais trabalho simples potenciado. Se na grande indústria a redução do trabalho
qualificado à trabalho simples já era complexa, ainda que se estabelecesse que a lei do
valor antes exigia esta redução do que a pressupunha, na superindústria, esta redução,
dada a negação progressiva do trabalho como fundamento da riqueza, está excluída. A
rigor, na superindústria, o "trabalho" portador do conhecimento cientifico não é sequer
trabalho. É, preferencialmente, atfridade.
É como se a posição da ciência estabelecesse uma segunda "diferença" entre
trabalho simples e trabalho qualifi_cado (que deixa de ser trabalho e passa a ser atividade),
determinando uma contradição entre eles. Por certo, uma contradição diferente daquela
que existe entre o trabalho simples e o trabalho (na verdade, função e não trabalho) de
gerência, pois o último está ligado com a exploração, o que não é o caso de uma
atividade inovadora. Pode até continuar existindo, no interi_or da superindústria, o
clássico trabalho qualificado enquanto trabalho simples potenciado, como parece ser o
caso dos trabalhadores toyotistas, mas o que estamos discutindo nesse momento é a
incorporação da atividade científica (que passa a fator de produção) para o interior do
universo produtivo, atividade que não se confunde com trabalho.

E os critérios para distinguir uma atividade inovadora de um trabalho qualificado
são os seguintes. l) Em primeiro lugar, a atividade inovadora não tem relação com o
tempo de trabalho, embora exercida "durante" o tempo de trabalho. Em outras palavras,
o agente inovador, ao contrári_o do trabalhador qualificado, não temjomada de trabalho.
Ele pode até ser obrigado a "bater o ponto", para efeitos legai_s, mas, a rigor, não tem
jornada fixa. Isto só é possível porque os agentes envolvidos com o processo de
inovação exercem atividades de cunho teórico abstrato, dos técnicos até os cientistas,
passando pelos engenheiros. Suas atividades incomodam-lhes o sono, perturbam suas
férias, etc., o que não significa necessariamente que elas não lhes sejam prazerosas. Não
se aplica aqui o velho chavão "levar trabalho para casa", no sentido de levar material
para manusear, sejam fichas, livros contáveis, registros, cálculos, etc. Esses agentes
inovadores não levam trabalho para casa. O "trabalho", de certa maneira, os acompanha.
Se o trabalhador simples, regra geral, vende ao capital sua força fisica e o trabalhador
qualificado, sua força mental, os agentes inovadores vendem sua força anímica. 2) Em
segundo lugar, o padrão de reprodutividade dessa força produtiva guarda rnais relação

com o antigo virtuose medieval do que com o trabalhador moderno. O processo de
reprodução já não é anônimo. A rigor, o tipo ideal de agente inovador é o pós-graduado
que se submeteu à uma orientação pessoal de alguém que detém uma parcela de
conhecimento não totalmente socializado (saber de fronteira), seja por conta do nível de

profundidade, seja por conta do grau de especialização. Há, por certo, mui.tos agentes
inovadores auto-didatas ou que não contaram com um apoio pessoal à moda da relação
mestre-aprendiz medieval ou, ainda, que não contaram com nenhum apoio institucional,
estatal ou privado. Esses casos, não obstante, tendem a se tomar cada vez mais raros. 3)
Em terceiro lugar, o rendimento de um _ agente inovador, apesar da forma que assume,
não é, a rigor, salário. Esse rendimento, aliás, guarda algumas semelhanças com a renda
fundiária. Da mesma forma que a propriedade fundiária é o outro do capital (seu
pressuposto) e a renda fundiária é a contrapartida do monopólio da classe proprietária da

.n
terra, a ciência é o outro do trabalho (posto pelo capital) e a "renda do saber" é a
contrapartida da posse (oligopolistica) de conhecimento relativamente ex.clusivel
(exc/udahle), para usar um jargão dos economistas (sobre isso, diremos um pouco mais,

abaixo) Tecnicamente, um bem exclusivel é aquele cujo proprietário pode evitar que
outros o usem. Um bem relativamente exclusível é um conceito análogo aplicável ao
caso de uma situação oligopolistica, O que toma o saber de fronteira, incorporado na
tecnologia de ponta, um bem relativamente exdusível é o fato de que o acesso a ele e,
portanto, sua oferta

são, por definição, limitados, Em outras palavras, está-se se

defendendo a hipótese de que, sob a superindústria capitalista, a fronteira do saber move
se numa velocidade superior àquela do processo de socialização do saber 4) Em quarto
lugar, a atividade inovadora, ao contrário do trabalho qualificado, não produz valor,
Marx, corretamente, nas citações acima, declara a ciência fundamento da riqueza, e não
do valor, e identifica a posição do trabalho social na forma da oposição entre capital e
trabalho, e não qualquer outra oposição, como o último desenvolvimento da relação
valor, O fato de o capital intemalizar a ciê_ ncia ao processo produtivo, contratando
agentes inovadores com esse objetivo, fato estranho ao século XIX, não muda esse
aspecto da questão. Sem dúvida, o resultado da atividade de pesquisa e desenvolvimento
se incorpora às mercadorias. Mas, ela não é uma atividade produti_va, no sentido exato
da palavra. Fia não produz mercadorias, embora funcione como promotora do
aperfeiçoamento do processo de produção de mercadorias. Podemos até utilizar aqui,
num sentido muitíssimo menos amplo, o conceito de "meta-trabalho" ou "trabalho
reflexivo" de Claus Offe (cfr. Offe, 1989� Offe, 1991). Habennas se dá conta da
complexidade do problema, sem, contudo, resolvê-lo: "o trabalho reflexivo, diz ele, não
é produtivo num sen.tido da produção direta da mais valia. Mas não é também
improdutivo� pois então não teria efeito líquido na produção de mais valia" (Habermas,
l 994: 75/6)_

Quanto a mim, prefiro afirmar que, embora a intemalização da Ciência ao
universo produtivo não comprometa a teoria do valor trabalho, o mesmo não se pode
dizer da teoria dos preços, pelo menos dos preços daqueles novos produtos que o
capitalismo despeja diariamente no mercado. O processo de inovação tecnológica que,
nos tempos de Marx, podia ser visto como uma sucessão de pontos discretos
relativamente visíveis, tomou-se, com a intemalização da ciência como fator de
produção, um processo continuo. Quando um certo quantum de conhecimento
relativamente exclusivel incorpora-se numa nova mercadoria, ela goza do mesmo grau de
irreprodutibilidade daqueli fator de produção que a concebeu. Até que esse
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conhecimento i;á'lativamente exclusivel deixe de se-lo, os preços das novas mercadorias
sofrem uma distorção na exata medida da excludibilidade do saber que elas comportam.
Dessa "distorção"- que representa uma segunda negação da lei do valor, e não uma
perda de medida, como quer J. A. Giannotti (cfr. Giannotti, 1990)- apropriam-se os
capitalistas proprietários dos "meios de produção da ciência" e os agentes inovadores
que os põem em marcha. E a forma da divisão entre eles atende mais à critérios extra
econômicos que econômicos: ex.pectacionais, idiossincráticos, pessoais etc. Isso vem
confirmar a tese de que "renda do saber" não é salário.
Por certo, a inovação tecnológica e o lucro extraordinário dela decorrente são
velhos conhecidos da teoria marxista. Entretanto, o novo na superindústria é que o lucro
extraordinário toma-se um "fluxo ordinário" e, i.sso, graças à ação de pessoas
contratadas diretamente pelo capital para essa função. Assim, o extraordinário toma-se
"ordinário", mas só como contrapartida de ser compartilhado: o capital paga o preço,
certamente inferior ao ganho, de não mais se apropriar dele exclusivamente� em
compensação, sente o aconchego da sua presença permanente.

-

-

Essas considerações deixam claras as divergências que mantenho com alguns dos
teóricos já mencionados. O conceito de "habilidade vendável", que Giddens empresta de
Weber, e o conceito de "skill", tal como usado por Wright, tomam-se mais rigorosos,
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diria até compreensíveis, a panir do conceito de "conhecimento relativamente
exclusível", uma variante do conceito utilizado pelos economistas·. Ao contrário desses
teóricos, porém, não vejo razão para definir a classe que detém esse conhecimento como
uma classe média. A totalidade dos agentes inovadores merece a denominação de classe
por deter aquilo que deixa de ser simples produto social para se tomar mais um fator de
produção. Como as demais classes, ela são a expressão imediata de (novas) relações de
produção (postas pelo capital). Mas essa classe é simplesmente outra classe e, à título
nenhum, encontra-se no meio de quaisquer outras duas.
Disso tudo decorre também minhas divergências com Mallet e o primeiro Gorz.
Não se pode classificar essa classe como uma das categorias que compõe uma suposta
nova classe trabalhadora. Para mim, essa classe é distinta da classe dos trabalhadores
assalariados pelo simples fato de não vender propriamente força de trabalho, como
espero ter deixado claro. A natureza do contrato que esta classe estabelece com a classe
dos capitalistas é de natureza distinta. Se, por um lado, a relação entre agentes
inovadores envolve o conceito de alienação (tanto quanto a relação entre capitalistas e
trabalhadores)- esses agentes têm tanto controle sobre a utilização de sua força anímica
quanto os trabalhadores sobre a utilização de sua força fisica e mental-, por outro, a
relação entre agentes inovadores e capitalistas não envolve a noção de exploração (tanto
quanto a relação entre capitalistas e proprietários fundiários)- a "renda do saber" é
extraída do fluxo de lucro extraordinário proveniente das inovações tecnológicas..

·) Veja-se. por exemplo, o elegante modelo matemático neo-clássico, desenvolvido pelo economista
neo-schumpeteriano Paul Rorner (cfr. Romer, 1990).

4-6

Aspectos Dinâmicos da Teoria de Classes

Das tendências até aqui apresentadas, podemos inferir que o trabalho é negado
em pelo menos quatro níveis distintos: l) o crescimento do lumpemproletariado
representa a negação do trabalho numa esfera que é exterior ao sistema; 2) o crescimento
do número de trabalhadores improdutivos exteriores à produção representa a negação do
trabalho numa esfera que embora e,..1erior ao sistema, pertence à exterioridade no
sistema; 3) o crescimento do número de trabalhadores improdutivos que se vendem ao
capital representa uma negação parcial do trabalho produtivo já no interior do sistema; e
4) com a posição dos homens de ciência como agentes da produção, o trabalho perde
centralidade no interior do próprio paradigma da produção.
Os sociólogos dividem-se em relação à atenção que dedicam a cada um desses
fenômenos. Há quem prefira privilegiar o primeiro fenômeno, como recentemente Gorz,
alargando o conceito de lumpem, por meio do conceito de "não-classe de não
trabalhadores". Outros preferem dedicar a este aspecto particular somente alguns
comentários sobre os programas de renda mínima garantida para os excluídos da
sociedade do trabalho. Alguns mesclam o segundo e o terceiro fenômenos para cunhar o
conceito de "classe de serviço" (Renner). Outros, o terceiro e o quarto, para cunhar o
conceito de "nova classe operária" (Mallet). Alguns chegam a mesclar os três últimos
para caracterizar a chamada sociedade pós-industrial (Bell, Touraine, Offe). Para mim,
tratam-se de fenômenos distintos e igualmente importantes, não obstante estarem os três
primeiros fundamentados exclusivamente no último. É isso que eu queria dizer quando
afirmei que todas as mudanças de forma do sistema assentavam-se numa mudança de
essência: a ciência, e não mais o trabalho, como fundamento da riqueza. Essa mudança
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de essência é que faz da forma negada a forma adequada ao modo capitalista de
produção.
Para perceber melhor esse movimento, vejamos, ainda no âmbito da discussão
concernente ao conceito de "classe em si", corno as coisas se passam do ponto de vista
dinâmico. As tendências estudadas na seção anterior foram analisadas do ponto de vista
de estática, comparativamente à teoria marxista tradicional. Discutiu-se, particularmente,
os aspectos lógicos da questão. Contudo, não se descreveu o processo por meio do qual
se chegou à estrutura de classes contemporânea.
O primeiro ponto a abordar, num contexto dinâmico, diz respeito à questão
distributiva. Sabe-se que nos textos de .Marx há uma diferença de abordagem dessa
questão. Em O Capital, Marx analisa o problema do ponto de vista da tendência objetiva
do sistema, estando as classes em inércia. Em Salário, Preço e Lucro, Marx estuda a
distribuição, já considerando os efeitos da luta de classes. É verdade que em O Capital
há pelo menos uma exceção a esta regra, concernente à determinação da jornada de
trabalho. Neste caso, a luta de classes é inserida no plano do discurso de O Capital. Mas
isso é feito por uma razão particular. "O capitalista, diz Marx (apud Fausto, 1987: 119n)
afirma o seu direito como comprador, quando procura fazer a jornada de trabalho tão
longa quanto possível, e quando possível, de uma jornada de trabalho, duas. Por outro
lado, a natureza específica da mercadoria vendida contém uma limitação de seu consumo
pelo comprador, e o trabalhador afirma seu direito como vendedor, quando quer limitar a
jornada de trabalho a uma grandeza normal determinada. Assim, há uma antinomia,
direito contra direito, ambos igualmente legitimados pelo intercâmbio de mercadorias.
Entre dois direitos iguais, conclui Marx, decide a violência". Ora, aqui não há
propriamente luta de classes, uma vez que é a própria lógica do intercâmbio de
mercadorias que coloca o trabalhador frente ao capitalista de igual para igual. A "luta"
aparece para resolver uma antinomia das leis do sistema.
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Com o salário, ou seja, o preço da mercadoria força de trabalho, as coisas não se
passam assim. O preço da força de trabalho é determinada por uma lei geral: como
qualquer mercadoria, seu preço é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua
reprodução. A luta que almeja um aumento do preço da força de trabalho para além do
estabelecido pela lei geral não vem resolver uma antinomia do sistema, mas subverter
essa lei geral. "Sem dúvida, como ensina Fausto, essa lei introduz um 'elemento histórico
e moral'. Mas, este é à sua maneira também inerte, porque remete ao 'nível de civilização
de um país' inclusive e essencialmente aos 'hábitos e exigências vitais com que se formou
a classe dos trabalhadores livres "' (Fausto, 1987: 121).
Assim, o discurso de O Capital contempla, a partir do progresso técnico, dois
vetores (exclusive a luta de classes) na determinação do salário: por um lado, barateia as
mercadorias que garantem a reprodução da força de trabalho, o que aumentaria o poder
de compra do salário real; por outro lado, aumenta a oferta da mercadoria força de
trabalho, o que provocaria sua desvalorização. Respeitada a lei geral do sistema,
entretanto, não há dúvida de que a acumulação de riqueza, de um lado, implica
acumulação de pobreza, de outro. Mas isso, do ponto de vista da tendência objetiva.
Quando Marx introduz, em Salário, Preço e Lucro, o elemento "luta de classes" na
discussão sobre salário, ele, aparentemente, abre espaço para a possibilidade de que a
luta entre trabalhadores e capitalistas pudesse não ser inglória para os primeiros. Marx
vislumbra, como caso limite, a hipótese do trabalhador conseguir um aumento do salário
real. Num contex1o em que as mercadorias são barateadas pelo progresso tecnológico,
isto representaria um enriquecimento do trabalhador. Esse caso limite proposto por Marx
foi realmente o que aconteceu nos países capitalistas avançados. E o que parece ter
tomado o caso limite um caso padrão foi a velocidade do progresso por meio da
transformação da ciência em fator de produção. A partir daí, a luta distributiva passou a
ser muito mais custosa para o capital, e sua contrapartida, a pacificação dos conflitos
distributivos, tomou-se um bom negócio.
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Com isso, muitas hipóteses inverossímeis nos tempos de Marx tomaram-se
realidade. Mesmo no começo do século, dificilmente poderia se imaginar uma sociedade
de consumo de massa nos moldes das atuais. Discutiam-se teses como as de crise por
insuficiência de consumo (Rosa Luxemburgo) ou a de produção de máquinas por
máquinas (Tugan-Baranowsky). A revolução keynesiana que concebeu a insuficiência de
demanda por conta da volubilidade do investimento ( e não do consumo) só aparece em
1936 (data da publicação da Teoria Geral de Keynes).
Sociedade de consumo, em geral, todas são. A expressão é aqui utilizada para
caracterizar uma situação inédita na história na qual o rendimento da classe dominada
compra cada vez mais valores de uso. Isso evidentemente não implica necessariamente
maior satisfação, já que nada se disse a respeito do que o salário não compra; isto quer
dizer: a satisfação só aumentaria indubitavelmente caso o nível de necessidades
permanecesse constante ou aumentasse menos do que o poder de compra do salário
medido em valores de uso. Como veremos, esse não parece ser o caso. Mas ainda assim,
nada disso modifica a novidade histórica dessa situação.
Na sociedade de consumo, o trabalhador, como em todas as sociedades, utilizará
seu rendimento para dispor daqueles bens, ditos de primeira necessidade, que garantem a
reprodução da sua capacidade de trabalho: habitação, vestuário, alimentação. Mas,
diferentemente das outras sociedades, o trabalhador dos países capitalistas avançados
pode vestir-se melhor, comer mais e melhor, morar melhor, comprar supérfluos, investir
no seu próprio lazer ou ainda poupar. As conseqüências óbvias desse aumento de
disponibilidade material das massas trabalhadoras só poderiam ser uma hipertrofia do
setor comercial e financeiro, uma hipertrofia do escritório da indústria e o fortalecimento
igualmente imprevisto da produção capitalista de mercadorias imateriais.
Uma sociedade de consumo de massa requer, em primeiro lugar, meios de
distribuição de massa. E dada as defasagens de racionalização do setor de distribuição
em relação ao setor de produção, o primeiro experimenta uma hipertrofia em relação ao
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último. O progresso técnico na indústria e principalmente na agricultura propiciaram uma
poupança significativa do fator trabalho na produção da maioria dos bens materiais. A
produção agrícola por habitante aumentou significativamente ao mesmo tempo em que a
parcela da população empregada no campo caiu drasticamente. Na indústria, embora a
proporção dos trabalhadores em relação ao total da força de trabalho tenha se mantido
constante (cerca de 1/3), o aumento da produtividade do trabalho também foi estupendo.
Do lado da distribuição, entretanto, o progresso nesta área tem sido bem mais lento.
Apesar de que até alguns economistas schumpeterianos, numa crítica ao mestre, têm
despertado a atenção para o fenômeno da inovação nas áreas administrativas em geral, o
fato inquestionável é que este tipo de inovação tem um menor alcance que o progresso
técnico na produção propriamente dita, embora a revolução patrocinada pela informática
esteja mudando o rumo das coisas. Ainda assim, o setor comercial enfrenta um tipo de
problema menos frequente no àmbito da produção. O industrial, em condições normais,
planeja o volume a ser produzido num determinado período de tempo e distribui a
produção por esse período de uma forma regular, considerando, é claro, descanso
remunerado, férias, adicional por horas extras trabalhadas, etc. Dessa forma, o industrial
procura dimensionar otimamente a planta e, principalmente, o emprego, mesmo sabendo
que as encomendas do setor de distribuição, composto de uma rede de varejistas e
atacadistas, podem flutuar ao longo do tempo. Quando o industrial não pode impor ao
setor distribuidor um regime qualquer de cotas, obrigando os comerciantes a manterem o
ritmo de compras, ele, preventivamente, reserva um montante adequado de capital de
giro, para quando as encomendas diminuem, e conserva um volume razoável de
estoques, para quando elas crescem. Já o comerciante, por seu turno, não pode proceder
exatamente da mesma maneira. Ele depende de uma variável que ele não pode controlar:
o comportamento do consumidor que é quem decide o momento e o lugar da compra.
Sendo assim, ainda que ele preveja os períodos de pico e de baixa de vendas, ele é
obrigado a manter, para prestar um bom serviço ao público, um aparato de atendimento
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superdimensionado. Pelas razões apontadas, uma sociedade de consumo de massa não
poderia deixar de observar um aumento importante do emprego no setor comercial
relativamente ao total dos assalariados.
No setm financeiro da economia, as c01sas não se passam de forma muito
diferente. Quando se diz que, na sociedade de consumo, o trabalhador compra cada vez
mais valores de uso, diz-se implicitamente que o trabalhador tem uma capacidade cada
vez maior de poupança. O trabalhador, pode agora, ou seja, é-lhe facultado, poupar. O
salário fixado no nível de subsistência não permitiria essa possibilidade. E diante dessa
faculdade, o setor financeiro, cujo crescimento Marx havia previsto, conhece uma
instituição com a qual Marx não sonharia: o banco de varejo. Erige-se um sistema
bancário de dimensões enormes, lançando "produtos" os mais exóticos no mercado
financeiro, com o fim de captar a eventual poupança do trabalhador (e da pequena
burguesia que não sai de cena). Os bancos administram fundos de pensão, fundos de
ações, fündos de renda fixa, intermedeiam o lançamento de debêntures de sociedades
anônimas, vendem apólices de seguros os mais variados, criam sofisticados mecanismos
de crédito ao consumidor, fundos de capitalização, planos de previdência privada, além
de um notável sistema de pagamento e recebimento de contas, carnes, duplicatas, etc. O
número de agências cresce e elas distribuem-se pelos bairros residenciais, incluindo os
periféricos. Cresce também, como conseqüência óbvia, o número de trabalhadores
assalariados do setor financeiro relativamente ao número total de trabalhadores
assalariados.
Outro fenômeno a destacar é a hipertrofia do escritório da indústria. O brutal
desenvolvimento tecnológico ao mesmo tempo que elimina, cria novos postos de
trabalho, o que exige um departamento pessoal e de treinamento ágil. Novas matérias
primas são continuamente lançadas no mercado, bem como mais modernos bens de
capital, o que exige um departamento de compras. O sistema bancário, como vimos,
cresce. Com ele, fortalece-se os mercados de ações, o de renda fixa, as movimentações
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interbancárias, o mercado creditício, etc. exigindo da empresa produtiva um atento
departamento financeiro que otimize o retorno de seu portjolio de investimentos. Cresce
o comércio, nacional e internacional, muitas vezes confiado à pequena burguesia (em
virtude dos baixos ganhos de escala neste setor e em virtude do enorme sistema
tributário e previdenciário estatal que favorece a pequena empresa sonegadora): erije-se
um poderoso departamento comercial dentro das empresas produtivas. Evidentemente,
parte dessas funções podem ser terceirizadas, o que, em absoluto, muda a natureza do
fenômeno.
Mas há ainda outro setor da economia que cresce com a sociedade de consumo
de massa: o setor de produção de mercadorias imateriais, muitas vezes erroneamente
chamado de setor de serviços· (em sentido estrito). Se aumenta o poder de compra de
bens materiais e o poder de poupança do trabalhador, é claro que aumenta o poder de
compra de bens imateriais, abrindo-se assim mais um espaço para a exploração de típo
capitalista. Neste caso em especial, vale a pena uma análise mais detida dos textos de
Marx. Numa passagem ilustrativa das possibilidades de produção imaterial, Marx
declara: "uma cantora que canta como um pássaro é um trabalhador improdutivo. Se ela
vende seu canto é nessa medida trabalhadora assalariada ou vendedora de mercadorias.
Mas a mesma cantora, contratada por um empresário que a faz cantar para ganhar

) O setor de seniços. rigorosamente falando. não produz bens materiais ou imateriais. É o caso de
ser\'iços médicos. serviços de segurança. serviços de esteticismo etc.. prestados por profissionais
autônomos que. regra geral. detêm os meios necessários para oferecê-los. Essas atividades. desde
sempre. puderam também ser exploradas de forma capitalista. ··proletarizando"" aquele profissional
autônomo que. ainda nessa situação. continua um prestador de seniço. Contudo. um fato que merece
destaque é a recente conversão de alguns desses serviços em "mercadorias··. Exemplificando: um spa.
urna academia de ginástica. uma rede de hotéis etc. não mais oferecem serviços propriamente. mas
vendem como mercadoria aquilo que por natureza jamais poderia ser concebido como tal: Saúde. Beleza..
..
Bem-Estar etc. Essas empresas. com suas dezenas de "operários . funcionam quase que como
··indústrias··. nas quais o corpo é um dos insumos e esse insumo. depois de transformado por operações
as mais variadas. um novo produto. Mas não só os "bens terrenos·· podem ser. por assim dizec
··industrializados··. ··sens soteriológicos··. que sempre foram oferecidos pelos ·'serviços religiosos..'.
passam a ser ··produzidos··. Não estamos vendo surgir. ante nossos olhos. uma verdadeira ··indústria da
salvação'· que suplanta os --serviços de salvação'· e compete com a "'indústria do entretenimento"? Aqui,
porém. é o espírito- que também passa pelas mais exóticas experimentações- um dos insumos do
processo. e um novo destino. o produto prometido.
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dinheiro é um trabalhador produtivo, por que produz diretamente capital" (apud Fausto,
1987: 247). Dissecando os momentos constitutivos da passagem, percebemos quatro
possibilidades distintas. A primeira, de pouco interesse, trata da produção não
propriamente econômica: uma cantora que canta enquanto se banha, ou enquanto
cozinha, ou para os amigos, numa festa de aniversário etc., sem dúvida produz o canto,
mas numa forma não econômica. Numa segunda possibilidade, a cantora poderá cobrar
para cantar, caso em que vende seu canto como um produto imaterial diretamente para o
consumidor. Mas a cantora pode também (terceira possibilidade), ao invés de vender o
canto como produto imaterial, vender sua força de trabalho para alguém que a utiliza
improdutivamente como valor de uso, tomando-se, nesse caso, um assalariado
improdutivo ( exterior à produção). Por fim, a cantora pode vender sua força de trabalho
a alguém que explorará seu talento com objetivo de lucro. Às três últimas possibilidades
correspondem as figuras do trabalhador autônomo, do empregado doméstico e do
trabalhador produtivo de mercadoria imaterial, respectivamente.
Dessas três possibilidades econômicas, interessa-nos, a princípio, a última. A
produção não material, explorada pelo capital, pode resultar em mercadorias que existem
separadamente do produtor, podendo inclusive circular entre o ato da produção e o ato
do consumo, como livros , quadros, CDs etc. (caso que oferece poucas dificuldades
teóricas porque se assemelha ao caso clássico de produção material); ou pode resultar
em mercadorias cujo consumo se dá no ato da produção: quando o capitalista explora o
trabalho de atores teatrais, cantores, artistas de circo etc. No caso da produção
capitalista não material ( deixe ou não um resultado material, como na produção literária)
o trabalhador contratado pelo capital é um trabalhador produtivo porque troca sua força
de trabalho por uma parte do capital variável, produzindo mais-valia para ele. O caráter
material ou não do produto é irrelevante para a caracterização do trabalho produtivo
enquanto tal. Marx inclusive critica Adam Smith por ter considerado a materialidade do
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produto uma segunda determinação necessária do trabalho produtivo, atribuindo essa
sua postura à uma concepção fetichista própria ao modo capitalista de produção.
Contudo, o próprio Marx reconhece que, como a produção imaterial na maior
parte dos casos não produz um resultado material, ela teria pouca importância no modo
capitalista de produção. O produto imaterial, ainda que possua valor de uso e valor de
troca, não podendo servir de suporte para o último, revela-se inadequado ao sistema por
exigir consumo simultâneo à produção. Com efeito, das três categorias mencionadas, a
do autônomo, do doméstico e do assalariado produtor de mercadoria imaterial, a teoria
marxista só previu o aumento relativo da segunda (que de fato ocorreu). Quanto aos
primeiros, os autônomos, que caracterizam-se basicamente pela propriedade dos meios
de produção ( o barbeiro proprietário do salão, a costureira proprietária da máquina de
costura, o médico proprietário da clínica, etc.), Marx previu sua diminuição por meio de
um processo de assalariamento (que também ocorreu) que operou de forma muito
variada e muitas vezes velada (caso dos planos de saúde que proletarizam os médicos
sem lhes desincumbir do encargo de manter seus consultórios; caso da costureira que é
"presenteada", em sua casa, com uma máquina nova em troca de uma remuneração por
peça que lhe rende mais que um salário, mas poupa o capitalista dos encargos
trabalhistas, etc.)
Não obstante os acertos de Marx quanto aos autônomos e domésticos, a
sociedade de consumo, no que toca à produção capitalista de mercadorias imateriais,
mudou um pouco o rumo das coisas. O maior poder de compra do trabalhador, medido
em valores de uso, aumentou a demanda por esse tipo de mercadoria, dando ensejo à
exploração de tipo capitalista de uma "indústria" de lazer e entretenimento sem
precedentes na História. O impacto dessa "adequabilidade do inadequado" elevou muito
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o número de trabalhadores assalariados nessas atividades exploradas pelo capital. Mas,
esse resultado está longe de ser o mais importante. Mais do que sobre a teoria de classes,
a chamada "indústria cultural" teve um efeito perturbador sobre a teoria da consciência
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de classe, obrigando Adorno e Horkheimer, seguidos por Habermas, a modificar a teoria
de Lukács.
Além dessas alterações na composição interna da classe dos trabalhadores
assalariados (pois como vimos, essa classe é formada, não só pelos operários, mas
igualmente pelos trabalhadores empregados pelo capital comercial e financeiro ou pelo
capital industrial para a execução de tarefas comerciais ou financeiras, bem como os
trabalhadores empregados pelo capital para a produção de bens imateriais), temos uma
outra alteração importante concernente a uma das categorias que compõem a camada
dos trabalhadores assalariados exteriores à produção, qual seja, a dos funcionários
públicos.
Com a sociedade de consumo nasce a figura do contribuinte. Tanto quanto a
palavra "consumo" ou "consumidor", a palavra "contribuinte" está sendo usada aqui
numa acepção particular. No capitalismo clássico, os impostos que recaíam sobre os
salários o faziam de uma forma sempre indireta. Geralmente, o Estado taxava os gêneros
de primeira necessidade, encarecendo-os. Imposto direto sobre o contra-cheque era
coisa, salvo engano, inexistente. Com o advento da sociedade de consumo, contudo,
criaram-se as condições políticas para que o imposto de renda afetasse uma parcela
significativa da classe trabalhadora. Quem pode se dar /o luxo de consumir supérlluos ou / :\
mesmo poupar, pode igualmente pagar impostos. Nesse sentido, se, de um/ lado, o/
trabalhador virou consumidor, de outro, o cidadão virou contribuinte. A contrapartida
disso foi que o Estado passou a assumir uma série de tarefas que, ou não eram rentáveis
para a iniciativa privada, ou não deviam sê-lo, aos olhos da opinião pública. Além dos
gastos de defesa externa (exército), manutenção da ordem interna (polícia),
administração da justiça, relações exteriores, e outras funções clássicas, o Estado criou
uma estrutura para prestar serviços públicos, especialmente nas áreas de educação e
saúde, áreas que consomem cerca de 50% do orçamento público (federal, estadual e
municipal) de um país como os Estados Unidos, orçamento que consome cerca de 30%
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do PIB! Como conseqüência, verificou-se um notável aumento do número de
funcionários empregados pelo Estado, sendo que em 1970, esse número já chegava a
quase 1/6 da força de trabalho total.
Todas essas mudanças de forma por que passou o capitalismo avançado
assentam-se, como já disse, numa mudança essencial: a intemalização e rotinização do
processo de inovação tecnológica. A pacificação da questão distributiva, o crescimento
do comércio e do sistema financeiro, o aparecimento da "indústria" do lazer e do
entretenimento, bem como o advento e estabilização do Welfare State, explicam-se a
partir daquele fenômeno, descrito pela primeira vez por Schumpeter. Mas a
operacionalização dessa mudança só foi possível graças a drásticas medidas de cunho
material. As empresas passaram a investir um volume enorme de recursos em pesquisa e
desenvolvimento. Os departamentos de P&D criados para esse fim acolheram um
contingente expressivo de cientistas, engenheiros e técnicos incumbidos de transformar o
outrora discreto processo de destruição criativa num processo contínuo e rotineiro. "Em
1920, conta-nos Braverman, havia [nos Estados Unidos] talvez 300 desses laboratórios
[de pesquisa] de empresa, e em 1940, mais de 2200. Daí por diante, empresas com um
ativo tangível acima de 100 milhões de dólares tinham um pessoal de pesquisa de 1 70 em
média, e as que possuíam ativo acima de um bilhão de dólares empregavam em média
1.250 pesquisadores. Os laboratórios da Bell Telephone, empregando acima de 5.000
era, longe, a maior organização de pesquisa do mundo" (Braverman, 1987: 144). Hoje,
os Laboratórios Bell contam com cerca de 30.000 pesquisadores espalhados pelos 5
continentes.
Os dados de 1960 do recenseamento americano revelam que cerca de 3% da
população era composta por cientistas, engenheiros e técnicos, metade dos quais
empregados pela indústria manufatureira, sendo que desses, 30% estavam diretamente
envolvidos com atividades de pesquisa e desenvolvimento. Tomando-se a população
economicamente ativa, tem-se que mais de 1,5% da força de trabalho total era composta
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por agentes inovadores contratados exclusivamente pelo capital, ou seja, excluindo-se o
"exército científico de reserva" empregado pelo Estado e pelas universidades (cfr. Bell,
1977: 24l ss.) Isso significa uma proporção de mais de 1 agente inovador para cada 25
operários ou para cada 7 "trabalhadores em escritório" empregados pela indústria!

Revolução Ética e Dialética da Necessidade

Mas será o padrão de reprodutividade desses agentes inovadores que provocará a
maior revolução pela qual o capitalismo já passou. Os primeiros economistas políticos
(Smith, Stuart Mill, etc.), desde logo, mostraram-se favoráveis a investimentos em
educação. O próprio Marx previu a universalização do ensino, ainda sob o capitalismo.
Mas. sem dúvida, o que estava por vir sobrepujaria os prognósticos (não utópicos) mais
otimistas.
No ano de 1964, nos EUA, 60% da população entre 18 e 21 anos estava
matriculada em alguma instituição de ensino, sendo que desse número, 44% pertencia a
corpos discentes de instituições de ensino superior (portanto, 26,4% do totaJ). Em l 970,
dos l .025.400 títulos conferidos por instituições de ensino superior (para um total de 7,6
milhões de matriculados), quase 1/4 correspondia a graus de mestre e doutor (211.400 e
29.000, respectivamente).
É dificil negar o papel que a transformação da ciência em fator de produção
exerceu nessa revolução educacional. Evidentemente, a pressão social pelo ensino
universal sempre existiu e só tem crescido. Mas, sem dúvida, o principal fator que
motivou essa revolução foi a necessidade ensejada pela própria lógica de acumulação
capitalista. Digo isso, porque tenho dúvidas de que o movimento pela acesso universal
ao ensino superior mantenha-se com o mesmo vigor na hipótese

da
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científica aceitar ou "comprovar" argumentos como os defendidos em "Bell Curve", por
exemplo. Ou, numa hipótese mais remota, caso a ciência crie, finalmente, inteligência
artificial (nesse caso, não demoraria a ir para o prelo o livro "O Papel da Ciência na
Transformação do Homem em Macaco"). Enquanto isso não se dá, há uma parcial
coincidência, nesse ponto, entre os interesses do capital e da massa da população. Isto se
dá porque não é possível, por enquanto, determinar com antecedência quais meninos e
meninas darão os melhores cérebros. Com raríssimas exceções, os talentos manifestam
se após a adolescência. Portanto, uma política educacional ótima, em termos de
custo/beneficio, dada a natureza do processo de reprodução dos agentes inovadores, não
poderá furtar-se a levar um contingente significativo dos escolares até as portas de uma
universidade.
Temos, então, um quadro social global no qual o trabalho é negado em várias
dimensões do sistema (e fora dele) ao mesmo tempo em que o conhecimento é afirmado
em outras tantas. O trabalho é negado numa esfera exterior ao sistema (lumpem), numa
esfera exterior, mas pertencente à exterioridade no sistema (funcionários públicos e
domésticos), numa esfera interior ao sistema, mas pertencente à ex1:erioridade da
produção (trabalhadores em escritório) e na própria esfera da produção (ciência como
fündamento da riqueza e trabalho como vigilância do processo produtivo). E como
vimos, é essa última transformação que enseja as demais. Mas se isto é assim, o
"processo de trabalho" já não determina o curso do desenvolvimento social. O que,
agora determina esse curso é o "processo de produção da ciência" (o que inclui a
produção do cientista) e a aplicação da ciência como fator de produção (o que significa o
"assalariamento" desses cientistas pelo capital). Essa transformação implicou, ou antes
exigiu, uma revolução no plano da interação social: a "lógica do trabalho" deu lugar à
"lógica da ciência". Evidentemente, não se está falando da lógica da ciência em geral,
mas da lógica da ciência correlata à superindústria, ou seja, está-se falando da "lógica da
ciência moderna".
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Estas considerações nos remetem ao trabalho do filósofo amencano Ch. S.
Peirce·, especialmente os seus estudos no âmbito da filosofia da ciência. Naquilo que é
essencial para esse ensaio, diria que as contribuições de Popper, Kuhn, Lakatos, etc. têm
pouco a acrescentar e, de fato, encontram implicitamente na obra de Peirce um pano de
fundo comum. Peirce foi o primeiro a descrever, com propriedade, na série de papers
intitulada Ilustrações da Lógica da Ciência, como se desenvolve o processo de
produção da ciência moderna.
Em How to A,fake Our ldeas Clear, segundo paper da série, Peirce sugere que
seu método já havia sido intuído por Descartes, quando este distingue o conceito de
"idéia clara" do conceito de "idéia distinta". O primeiro conceito cartesiano estabelece
que uma idéia clara é aquela que é apreendida de tal maneira que não pode ser tomada
por qualquer outra. Como a experiência demonstrava que homens claros e positivos
divergiam sobre princípios fundamentais, Descartes, segundo Peirce, teria concluído que
este conceito, por si só, não garantiria a validez do conhecimento, o que o fez
estabelecer o conceito de idéia distinta, definida como aquela que não contém nada que
não seja claro. Esse segundo conceito sugeria, segundo Peirce, que as idéias claras
deveriam submeter-se ao teste de exame dialético, de tal maneira que, ela só seria
considerada uma idéia clara se a discussão a seu respeito não trouxesse à tona nenhum
ponto obscuro com ela conectado. Se esta tivesse sido a interpretação dada à obra de
Descartes, de um só golpe, se teria superado o "método da autoridade", entendido como
aquele que vê na autoridade a última fonte de verdade, e o "método a priori" dos grandes
pensadores, entendido como o que vê na autoconsciência a fonte do saber. Contudo,
como a noção de distinto foi interpretada, simplesmente, como a apreensão clara de tudo
o que está contido na definição, o cartesianismo representou meramente a passagem do
·) Antes de mais nada. deixo claro que concordo com as críticas de Horkheimer ao pragmatismo. feitas
em "Eclipse da Razão" (cfr. Horkheimer. 1976: 51). Com uma ressalva: efeito e significado. certamente.
não são idênticos. como quer o pragmatismo. a não ser quando dizem respeito à História. Negar essa
identidade no plano histórico corresponde. feitas as contas, a aceitar uma visão teleológica: essa é a
premissa teórica de que parto em meu livro "O Sistema Soviético" (cfr. Introdução).
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método da autoridade ao método a priori. De qualquer forma, o próprio Peirce afirma
que essas distinções deveriam ser relegadas ao relicário da Lógica e, será a partir de uma
reconstrução crítica da Crítica da Razão Pura, de Kant, que ele procurará descrever seu
próprio método.
Para tomar compreensível a validez objetiva da ciência ( o que implica, por
exemplo, poder afirmar que um corpo é pesado, e não, simplesmente, que, quando se o
carrega, sente-se uma pressão de peso), Kant recorre ao que ele denomina "unidade da
consciência" na "síntese transcendental da apercepção". "As múltiplas representações que
são dadas numa certa intuição - ensina Kant - não seriam todas representações minhas se
não pertencessem todas a uma autoconsciência, isto é, como representações minhas ( ... )
precisam conformar-se à condição unicamente sob a qual podem reunir-se numa
autoconsciência universal, pois do contrário não me pertenceriam sem exceção. Dessa
ligação originária pode-se inferir muitas coisas. A saber, esta identidade completa de um
múltiplo dado na intuição contém uma síntese de representações( ...)". Assim, "a unidade
sintética da consciência - continua ele- é, portanto, uma condição objetiva de todo
conhecimento (...) pois sem essa síntese o múltiplo não se reuniria numa consciência".
Esta unidade sintética - conclui Kant- denomina-se unidade objetiva e distingue-se da
subjetiva que "é uma determinação do sentido imerno, mediante o qual aquele múltiplo
da intuição é dado empiricamente(...)" (Kant, 1987: 8lss.).
O que faz Peirce, então? Ao introduzir a dimensão pragmática na "lógica da
ciência", ele substitui a unidade sintética da apercepção pela possibilidade de alcançar um
acordo intersubjetivo entre as consciências através da interpretação dos signos. Neste
sentido, Apel estabelece, com razão: "a dimensão pragmática representa na moderna

"logic of science" o análogo semiótico da 'síntese transcendental da apercepção'
postulada por Kant. Do meu ponto de vista, da mesma forma que Kant, como analítico
da consciência, se viu obrigado a postular, com anterioridade a toda crítica do
conhecimento que é possível alcançar, algo semelhante à unidade do objeto (e da
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autoconsciencia), os modernos lógicos da ciencia, que partem de uma base semiótica ou
análitico-linguística, teriam que postular a possibilidade de alcançar mediante a
interpretação dos signos algo semelhante a uma interpretação do mundo,

intersubjetivamente unitária" ( Apel, 1985: Tomo II, 152). Mas isto implica que a lógica
da ciencia moderna aparentememe pressupõe uma ética: o próprio Peirce teria
percebido, segundo Apel, "que não poderia derivar a racionalizaç:ão moralmente
relevante da conduta humana a partir da normatização tecnológica para 'aclarar as

idéias' no sentido da 'máxima pragmática', senão que, pelo contrário, teria que pressupô
la inclusive para fundamentar uma lógica normativa da ciencia" (ibidem).
Até esse momento, há vários elementos a observar. Em primeiro lugar, é preciso
colocar a análise que Peirce faz dos métodos da ciencia, quais sejam, o da tenacidade, da
autoridade, o a priori e o pragmático, em perspectiva histórica. Todos esses métodos,
implicam, mal ou bem, a idéia de um processo dialético envolvendo os indivíduos
responsáveis pelo desenvolvimento científico. Em todos os tempos, todos os dogmas,
incluindo os mais arraigados à tradição, como os de caráter religioso, estão sujeitos,
ainda que muito restritamente, ao exame dialético crítico. Não fosse assim, seria
impossível, por exemplo, o surgimento de novas religiões, ainda que para tanto tivesse
que se contar. como ensina Weber. com a força do carisma dos grandes profotas. O que
muda, não obstante, é a natureza desse processo dialético.
No pré-capitalismo, dado o grau de desenvolvimento da ciencia, esse processo,
para usar uma imagem durkheimiana, é de natureza mecânica. Nesse caso, o processo
dialético acontece entre aqueles indivíduos que promovem o saber por força do
sentimento mútuo que os faz sentirem-se membros de uma mesma comunidade científica.
No capitalismo, particularmente nos tempos da grande indústria, a ciência se toma
ciencia moderna. Com a divisão do trabalho científico, fruto da acumulação do saber, a
dialética entre os cientistas deixa de ser simplesmente mecânica e passa a ser condição
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orgànica· do próprio desenvolvimento da atividade científica. A natureza da dependência
de um cientista em relação aos demais muda completamente. O que une um cientista a
outros membros da comunidade científica passa a ser menos a semelhança do seu oficio e
mais o grau de complementaridade. Além disso, a pesquisa científica passa por uma
mudança adicional. Os cientistas não só dividem o trabalho, como também são obrigados
a compartilhar os cada vez mais custosos "meios de produção da ciência", que tem seu
uso otimizado com a sua utilização por um coletivo. Claro que, antes mesmo da
transformação da ciência em fator de produção, já se tinha produzido, como notou
Weber, "uma separação entre a massa dos investigadores ( ...) e seus 'meios de
produção', análoga à que tem lugar na empresa capitalista entre os trabalhadores e os
mesmos meios" (Weber, 1992: 738).
O que acontece, porém, no quadro do capitalismo superindustrial? Com a
superindústria capitalista, a ética subjacente à ciência moderna, que nos tempos da
grande indústria ainda se encontrava restrita a uma esfera particular, toma-se, por assim
dizer, social. Com efeito, é só a situação geral da ciência moderna como fator de
produção que socializa uma nova ética, ética que Habermas, com razão, chama de "Ética
do Discurso". A lógica normativa da ciência moderna, como já foi dito, surge com o
acúmulo descomunal de conhecimento que, mesmo num nível profundo de
especialização, não pode ser possuído por um indivíduo isoladamente, ensejando a
"divisão do trabalho". Quando a superindústria capitalista põe a ciência moderna,
inapreensível individualmente. como fundamento da riqueza ( o que é um outro lado do
acúmulo de conhecimento), esta ética do discurso extrapola os limites da própria ciência,
como outrora a ética do trabalho extrapolou os limites da fábrica. Os mecanismos que
·) Note-se que não estou pressupondo nenhuma solidariedade entre os cientistas. como poderia sugerir o
uso dos conceitos (mecânico e orgânico) da escola de Durkheim. O ato de compartilhar uma idéia. sem
dúvida. pode ser \isto como uma atitude altruísta. já que aquele com quem se compartilha a idéia se
beneficia dessa ação. mas pode ser visto também como uma atitude egoísta se se considera o fato de que
quando se compartilha uma idéia. o sujeito da ação faz da idéia tornada pública uma idéia sua. Esse tipo
de ambiguidade. como se verá quando se tratar do fenômeno da interação, no capítulo 3. só se resolve
dialeticamente.
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operam essa verdadeira revolução são o moderno sistema educacional que ela requer, as
instituições públicas de pesquisa, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das
empresas etc. Pode-se argumentar que a abordagem aqui proposta aparentemente
apresenta o mesmo viés cientificista observado na obra de Peirce. Mas isto seria assim,
se essa abordagem não reivindicasse o "cientificismo" do próprio objeto em estudo: o
capitalismo da superindústria.

1\r 1
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Mas, que significa dizer que a ética do trabalho dá lugar à ética do discurso?
Significa, por acaso, dizer que o paradigma da produção fundado no trabalho deve dar
lugar ao paradigma da compreensão mútua fundada na linguag�m? A situação é
ambígua. Por um lado, o trabalho parece perder o estatuto ontológico que lhe reservava
a teoria marxista. Nesse sentido, parece plausível uma teoria que visa reconstruir o
processo de autoconstituição do gênero a partir de uma outra categoria. Como a
produção científica aparece, desde sempre, como o resultado de um processo
linguísticamente mediado que persegue o _consenso, tudo sugere que essa reconstrução
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possa ser feita a partir do paradigma da compreensão mútua baseada na linguagem. Além
disso, se postularmos que o gênero humano aprende não só na dimensão cognitivainstrumental, mas também na dimensão prático-moral, essa reconstrução pode ser feita
com base em duas categorias correspondentes que pressupõem a linguagem. quais sejam,
trabalho e interação, respectivamente. Mas, por outro lado, tudo o que até aqui foi dito
parece caminhar no sentido do fortalecimento do paradigma da produção, pelo menos no
sentido de sublinhar a importância ainda atual do intercâmbio entre homem e natureza
para a explicação dos fenômenos sociais. Na nossa argumentação, a ética do discurso
aparece com o resultado do desenvolvimento do próprio capitalismo na fase da
superindústria. É o próprio capital que põe a ética do discurso no lugar da do trabalho.
Como se vê, a questão é complexa e uma solução satisfatória só poderá ser vislumbrada
depois de resolvermos intrincados problemas filosóficos (capítulo 2) e sociológícos
(capítulo 3). Não obstante, penso que, no caminho de uma solução, a economia política
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ainda tem algo importante a nos dizer no que diz respeito à relação dos homens com as
coisas; e isso, tanto no que diz respeito à produção dessas coisas pelos trabalhadores
como no que diz respeito ao consumo dessas coisas pelos consumidores.
Antes de atingir o núcleo do problema, permito-me uma pequena digressão sobre
o projeto de reconstrução de Habermas. Como se sabe, a Teoria do Agir Comunicativo
põe, de um lado, os sistemas que garantem a reprodução material da sociedade, de
outro, o mundo da vida, onde se dá a reprodução simbólica; de um lado, o trabalho, de
outro, a interação; etc. Mas o próprio Habermas reconhece a "colocação privilegiada que
atribui às estruturas normativas no àmbito da evolução social" (Habermas, 1983: 35), ou
seja, o privilégio que atribui aos segundos termos daquelas dualidades. E fazendo isso,
reconstrói o materialismo histórico a partir do desenvolvimento daquelas estruturas
normativas que funcionam como abridoras de caminho para a evolução social.
Mas por que Habermas adota a estratégia de privilegiar essas estruturas
normativas? Relembremos, num primeiro momento, como Marx descreve a crise de um
modo de produção: "num determinado momento do seu desenvolvimento- diz Marx no
seu famoso Prefácio...-, as forças produtivas materiais da sociedade entram em
contradição com as relações de produção existentes, ou seJa, com as relações de
propriedade (que são apenas sua expressão juridica) no interior das quais tais forças
haviam desenvolvido até esse momento. Essas relações, de forma de desenvolvimento
das forças produtivas, convertem-se em entraves. E emerge assim uma época de
revolução social". À isto Habermas acrescenta: a partir dessa descrição da crise
"podemos entender a explicitação das forças produtivas como um mecanismo que cria
problemas e que, decerto, abre caminho para a subversão das relações de produção e
para a renovação evolutiva do modo de produção: mas que não as produz" (ibidem:
127). "Evidentemente, continua Habermas, permanece a questão do modo pelo qual essa
passagem [de um modo de produção a outro] se realiza. A resposta descritiva do
materialismo histórico diz: ela se realiza através de conflitos sociais, através da luta,
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através de movimentos sociais e choques políticos (...). Mas só uma resposta analítica
pode explicar por que uma sociedade dá um passo evolutivo ( ... ). A resposta que
gostaria de propor soa assim: o gênero aprende não só na dimensão (decisiva para o
desenvolvimento das forças produtivas) do saber tecnicamente valorizável, mas também
na dimensão ( determinante para as estruturas de interação) da consciência prático-moral.
As regras do agir comunicativo desenvolvem-se, certamente, em reação a mudanças no
âmbito do agir instrumental e estratégico; mas, ao fazê-lo, seguem uma lógica própria"
(ibidem: 128; grifos meus- FH). Esta lógica própria do agir comunicativo é a lógica da
ação orientada para o acordo, lógica que, segundo Habermas, pressupõe o alargamento
teórico do conceito de razão para além da razão instrumental.
Nesse sentido, é interessante indicar como Habermas, baseado em novos
conhecimentos antropológicos, descreve o surgimento do homem. Para Habermas, já os
homínidas trabalhavam socialmente, os machos agrupados em hordas dedicados à caça,
as fêmeas coletando frutos e cuidando dos filhos. Esse primeiro modo de produção, o da
caça feita em cooperação, era incompatível com o sistema que, de um modo geral,
governava as relações sociais, qual seja, um sistema de status, fundado, exclusivamente,
na capacidade de ameaça daquele que em cada circunstância detinha determinada
posição. Esse problema sistêmico foi resolvido com o surgimento de um sistema de
parentesco baseado na exogamia. Com o aparecimento da família, um homem adulto
poderia unir um status no grupo masculino de caça e outro no sistema das mulheres e
crianças. Nasce o sistema social de papéis, fundado em um conjunto de normas que
pressupõe a linguagem. Assim, só se pode falar de homem, propriamente, quando o
sistema de ação está estruturado em termos convencionais, isto é, quando a ação é
orientada para papéis fixos e para a conservação da ordem social, e não para a satisfação
instrumental das próprias necessidades. Se considerarmos somente um dos níveis de
integração social propostos por Habermas, precisamente o nível das estruturas gerais de
ação, pode-se dizer que esse sistema convencional de ação se mantém até a época
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moderna, quando, só então, o sistema de ação é estruturado em termos pos
convencionais, ou seja, quando os princípios éticos são escolhidos autonomamente, isto
é, independentemente da autoridade de grupos ou pessoas.
Dessa perspectiva, vale a pena realçar o lugar que as instituições, particularmente
as modernas, ocupam na reconstrução habermasiana. No curso da evolução social,
Habermas observa um processo de desacoplamento de sistema e mundo da vida, e
compreende a formação dos subsistemas empresa capitalista e Estado (regidos pelos
meios dinheiro e poder, respectivamente) da seguinte perspectiva: "a racionalização do
mundo da vida torna possível que a integração social da sociedade se polarize por meios
de controles independentes da linguagem, permitindo com isso um desgarre de âmbitos
de ação formalmente organizados, os quais reagem agora, por sua parte, como realidade
objetivada, sobre os contextos de agir comunicativo e opõem ao mundo da vida
marginalizado seus próprios imperativos" (Habermas, 1990a: 451 ).
Assim, na sociedade burguesa, segundo ele, os âmbitos de ação integrados
socialmente adquirem, perante os subsistemas Estado moderno e empresa capitalista, a
forma de esfera da opinião pública que compreende as redes sociais de comunicação, e a
esfera da vida privada que compreende as famílias. Assim, se de um lado, temos o
Estado e a empresa privada (subsistemas regidos por meios), de outro, temos a "praça"
pública e a família (ordens institucionais do mundo da vida); se de um lado, temos
contribuintes e trabalhadores, de outro, temos cidadãos e consumidores. Embora o
próprio Habermas observe que "é bem verdade que a autonomia dos consumidores,
supostamente independentes ao decidir suas compras, e a autonomia dos cidadãos,
supostamente soberanos no ato de votar, são só postulados da economia burguesa e da
teoria burguesa do Estado", ele não deixa de afirmar que "mesmo nestas ficções se toma
patente a circunstância de que os padrões culturais de legitimação tem uma estrutura que
obedece a uma lógica própria; permanecem ligados aos contextos do mundo da vida e
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não estão abertos aos ataques da economia e da política como estão as magnitudes mais
abstratas que são a força de trabalho e os impostos" (ibidem: 456).
Dessas citações, são vários os elementos a destacar. 1) A racionalização do
mundo da vida permite que dele se desgarre meios de ação formalmente organizados, a
empresa privada e o Estado, controlados por meios independentes da linguagem, a saber,
os meios dinheiro e poder, respectivamente. 2) Diante dos subsistemas empresa privada e
Estado, encontram-se, ligadas a contextos do mundo da vida, as figuras do consumidor e
do cidadão, cuja "autonomia" encontra-se constantemente ameaçada pelos imperativos
próprios dos subsistemas. 3) Não obstante essa ameaça, não se pode deixar de
reconhecer a circunstância de que o consumidor e o cidadão encontram-se numa esfera
própria, independente daqueles subsistemas, fato que se toma patente se sua situação for
comparada à situação do trabalhador e do contribuinte. 4) A partir daí, Habermas
entende como patologias (anomalias), os desequilíbrios que os subsistemas podem causar
ao processo de reprodução simbólica da sociedade. Nesse contexto, a coisificação não é
um estado permanente da sociedade capitalista, mas um fenômeno que ocorre quando
quer que a racionalidade instrumental sistêmica sobreponha-se à racionalidade prático
moral do mundo da vida.
Aqui, o rompimento com o marxismo e a tradição de Frankfurt toma-se patente.
Geralmente, as análises marxistas têm dedicado muita atenção ao relacionamento
homens/coisas sob o ponto de vista exclusivo da denúncia das condições alienantes de
trabalho. Mas, se acompanharmos Marx em sua crítica da economia política burguesa,
descobriremos também uma penetrante análise que enfrenta de maneira decidida a
relação dos consumidores frente aos seus objetos de desejo. Com efeito, Marx, no que se
pode chamar de dialética da necessidade, ensina que, nos estágios pré-capitalistas, o
homem era o objetivo da produção enquanto, no capitalismo, a produção é o objetivo do
homem, e a riqueza, o objetivo da produção. À luz da inversão promovida pelo
capitalismo, aqueles estágios passados adquirem uma aura de superioridade moral que só
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se esvai quando consideramos o enorme incremento que ele representou no intercàmbio
universal entre homem e natureza. Contudo, tamanho incremento se deu à custa da total
alienação dos fins, os homens, em beneficio da própria acumulação. E isso porque a
ordem estabelecida, para sobreviver, se apóia num padrão tecnológico que cria mais
necessidades do que satisfaz.
Vejamos como isto se dá. Se é verdade que "o consumo põe idealmente o objeto
da produção como necessidade", não é menos verdade que "quando o consumo se liberta
da sua rudeza primitiva e perde seu caráter imediato, o próprio consumo é mediado pelo
objeto" e "a necessidade que sente deste objeto é criada pela percepção do mesmo".
Assim, "a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito
para o objeto" (Grundrisse). Contudo, sob o capitalismo, dada a gestão sistêmica do
processo de inovação tecnológica, a correspondência entre percepção e fruição não
acontece. Rigorosamente, a correspondência entre percepção e fruição não está
completamente desaparecida, ela permanece confinada na dimensão estética (diante de
uma obra de arte, percepção e fruição coincidem, a necessidade da obra é simultânea ao
prazer que ela proporciona). Já no âmbito da reprodução material da vida, muitos
percebem e são carentes daquilo de que só alguns usufruem. O gozo de poucos tem
menos a função de saciá-los e mais a finalidade de acender o desejo dos muitos outros,
dos carentes.
Diz a economia política burguesa que o mercado dará conta de tudo equilibrar.
As necessidades serão satisfeitas, ela promete. Mas, a promessa é tão antiga quanto o
capitalismo. Quando o liberalismo defende a tese da soberania do consumidor através da
metáfora de que o dinheiro, no mercado, representa um voto para conseguir que sejam
feitas as coisas que se desejam (Samuelson), deve-se concordar, mas com uma ressalva:
a de que a "democracia econômica" dos liberais se completará não só quando os
consumidores "votarem" no que querem ver produzido, mas também quando os
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trabalhadores puderem decidir quais serão os "candidatos", ou seJa, o que querem
produzir e perceber como carência.
Enquanto isso não acontece, o capitalismo e o remo da insatisfação. Numa
passagem

dos

Grundrisse,

Marx

estabelece:

"os

antigos

[pré-capitalismo]

proporcionaram satisfação limitada, enquanto o mundo moderno [capitalismo) deixa-nos
insatisfeitos". Subjacente a esse raciocínio está o padrão de relacionamento entre homem
e natureza no pré-capitalismo e no capitalismo. Enquanto no pré-capitalismo era limitado
o controle do homem sobre a natureza, a economia não podia satisfazer as necessidades
humanas senão de uma forma limitada. Quando o homem submete a natureza aos seus
desígnios, o faz a partir da sua própria alienação, sacrificando o fim, sua satisfação, em
proveito das forças de acumulação, os subsistemas. O sistema, mantido pelo homem,
sobrevive mais às custas da expansão das necessidades do que da sua satisfação. Assim,
é perfeitamente possível um quadro social em que o trabalhador possa comprar um
número crescente de valores de uso ao mesmo tempo em que o grau da sua insatisfação
aumenta ou permanece constante. Basta que a expansão das necessidades se dê a uma
velocidade maior que sua satisfação. Para Marx, portanto, a mercantilização de todas as
esferas da vida não é uma mera patologia induzida sistemicamente. mas um fenômeno
essencial e incontornável da própria lógica de acumulação capitalista.
Nesse momento, mostra-se muito instrutiva a polêmica entre Habermas e
Marcuse acerca da suposta neutralidade ou não da tecnologia. Em O Homem

Unidimensional. Marcuse nos oferece algumas reflexões a princípio temerárias. "Sem
dúvida, diz Marcuse, a racionalidade da ciência pura é livre de valores e não estipula
quaisquer fins práticos, é 'neutra' a quaisquer valores estranhos que lhe possam ser
impostos. Mas essa neutralidade é um caráter positivo. A racionalidade científica
favorece uma organização social específica(... )"(Marcuse, 1978: 152). E acrescenta: "o
método científico que levou à dominação cada vez mais eficaz da natureza forneceu,
assim, tanto os conceitos puros como os instrumentos para a dominação cada vez maior
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do homem pelo homem por meio da natureza. A razão teórica, permanecendo pura e
neutra, entrou para o serviço da razão prática. A fusão resultou benéfica para ambas.
Hoje, a dominação se perpetua e se estende não apenas através da tecnologia, mas como
tecnologia, e esta garante a grande legitimação do crescente poder político que absorve
todas as esferas da cultura" (ibidem: 154 ).
O contra-argumento de Habermas a essa tese reza assim: "se, pms, se tem
presente que a evolução técnica obedece a uma lógica que corresponde à estrutura da
ação racional teleológica e controlada pelo êxito- e isto significa: à estrutura do trabalho
então, não se vê como poderíamos renunciar à técnica, isto é, à nossa técnica,
substituindo-a por uma qualitativamente distinta (... ) enquanto houvermos de manter a
nossa vida por meio do trabalho social e com a ajuda dos meios que substituem o
trabalho" (Habermas, 1987: 52).
Embora eu reconheça que Marcuse não tenha sido muito feliz na sua exposição,
penso ser possível uma outra leitura das idéias desse grande espírito. Para tanto, bastaria
estabelecer uma distinção, que Marcuse não explicita, mas acredito que tenha em mente,
entre "tecnologia" e "padrão tecnológico". Se não parece plausível a idéia de que
possamos abrir mão da tecnologia, não vejo razão para não acatar a hipótese da
possibilidade de uma mudança no padrão tecnológico vigente que, no fundo, sustenta a
lógica de acumulação de capital. Se submetermos o processo de inovação tecnológica a
um controle social ( que pode até se utilizar de meios sistêmicos- como um imposto sobre
a superfluidade dos bens- para inibir inovações que expandam as necessidades em
beneficio daquelas que satisfaçam as necessidades atuais mais prementes), poderíamos
conceber uma sociedade que reinverte aquela relação entre homem e produção, estudada
por Marx, mas recolocando-a num outro plano. No pré-capitalismo, tínhamos uma
situação em que o homem era o objetivo da produção, mas essa produção, em virtude da
tecnologia primária que a movia, garantia apenas uma satisfação limitada. No
capitalismo, o sofisticado padrão tecnológico que submete a natureza é o mesmo que
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inverte a relação entre homem e produção, colocando esta como objetivo daquele, e isso
em virtude do fato de que um processo de inovação tecnológica, operado
sistemicamente, tem como objetivo a maximização do lucro, ou seja, a própria
acumulação, e não a satisfação: assim, o padrão tecnológico capitalista garante apenas
insatisfação. Numa sociedade pós-capitalista, não vejo por que esse padrão não poderia
ser revolucionado, em grandes linhas, subtraindo-o parcialmente, através de estímulos
institucionais democraticamente determinados, da órbita sistêmica, numa direção na qual
se invista recursos naqueles projetos tecno-científicos que tragam beneficias, do ponto
de vista da satisfação de necessidades, para um maior número de pessoas.
Penso ser esse o sentido das reflexões de Marcuse. Curiosamente, é numa
procedente crítica à Marx que esse sentido se faz mais notar. "No capitalismo avançado,
diz Marcuse, a racionalidade técnica está personificada, a despeito de seu uso irracional,
no aparato produtivo. (...). Nem a nacionalização nem a socialização alteram por si essa
personificação fisica da racionalidade técnica. ( ... ). Na verdade, Marx era de opinião que
a organização e a direção do aparato produtivo pelos 'produtores imediatos'
introduziriam uma modificação qualitativa na continuidade técnica: a saber, produção
visando à satisfação de necessidades individuais livremente desenvolvidas. Contudo, a
modificação qualitativa compreende uma modificação na própria estrutura tecnológica
( ...)" (Marcuse, 1978: 41). Pergunto: a passagem acima denota tecnofobia. ou sugere a
modificação qualitativa de um padrão tecnológico que cria necessidades para um padrão
tecnológico que as satisfaz?
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Luta de Classes?

Antes de finalizar este capítulo, resta-nos uma última tarefa no âmbito da
economia política. Voltando à questão que me motivou a escrevê-lo, não nos basta,
evidentemente, apresentar uma nova configuração de classes para questionar aquela tese
de Habermas de que a teoria da consciência de classe perdeu suas referências empíricas.
É preciso provar que a dinâmica social, os movimentos contestatórios, etc. continuam
centrados num comportamento caracterizado como de classe. Como esse movimento
sugere uma recuperação do pensamento de Lukács, faz-se mister determinar com clareza
o que permanece atual na sua abordagem e o que deve ser superado.
Num primeiro momento, Lukács aceita o argumento defendido por Weber de que
a modernidade se caracteriza pela "dissolução da unidade substancial da razão e a sua
diferenciação em momentos abstratos, em princípio irreconciliados (aspectos de validez,
esferas de valor), ficando excluída a possibilidade de uma reconstrução teórica da razão
objetiva no plano do pensamento filosófico" (Habermas, 1989: 462). Dessa maneira,
Lukács rompe com o objetivismo da teoria de Hegel para quem "os momentos nos quais
a razão se dissocia só voltam a ficar unificados na teoria, mantendo-se a filosofia como o
lugar em que se cumpre e consuma a reconciliação dessa totalidade que se tomou
abstrata(... )"(idibem). Contudo, Lukács, contra Weber, sugere a tese de que, ainda que
os momentos dissociados da razão não possam constituir uma totalidade, "não por isso
têm que enfrentar-se irreconciliavelmente no plano dos sistemas de ação racionalizados".
Com isso Lukács quer dizer que, sob o capitalismo, "o complexo de racionalidade
cognitivo-instrumental se impõe à custa da racionalidade prática, coisificando os âmbitos
comunicativos da vida. Por conseguinte, tem sentido perguntar-se se a crítica ao caráter

incompleto dessa racionalização que se apresenta, com efeito, como coisificação não nos
põe ante a consciência a possibilidade de uma relação de complementação entre a
racionalidade cognitivo-instrumental, de uma lado, e a racionalidade prático-moral e
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estético-expressiva, de outro, e isso como critério imanente a um conceito não mutilado
de práxis" (idem: 4ó3). É aqui Lukács rompe com Weber. Na trilha de Marx, Lukács vai
conceber a práxis como a realização revolucionária da filosofia, o que, do ponto de vista
lógico, obriga-o a complementar sua teoria da coisificação com uma teoria da
consciencia de classe que vai identificar os sujeitos que hão de estabelecer praticamente a
forma e o caminho pelos quais a unidade dos momentos dissociados da razão será
recuperada.
Ora, a análise que empreendemos até aqui acerca do capitalismo superindustrial
põe em cheque a teoria lukacsiana que exalta a consciencia de classe do proletariado
como sujeito-objeto da história. A perda de centralidade do trabalho no interior da
produção, a emergencia de uma nova classe social, a dos agentes inovadores, detentora
do fator de produção chave, e a pacificação dos conflitos distributivos entre as classes
nas economias centrais, ainda que operada, deve-se reconhecer, por mecanismos cada
vez mais complexos e menos eficientes, leva-nos a crer que a conexão afirmativa que
Lukács restabelece com o idealismo objetivo de Hegel, transpondo-o para a práxis
histórica, não mais se justifica: o complemento da teoria lukacsiana da coisificação, ou
seja, a teoria lukacsiana da consciencia do proletariado, está definitivamente
comprometido. Não obstante, não vejo motivo para abandonar o núcleo da teoria
lukacsiana da coisificação: a tese de que "a forma de objetividade dominante na
sociedade capitalista prejulga as relações com o mundo, a maneira como os indivíduos
dotados de linguagem e de ação se referem a algo no mundo objetivo, no mundo social e
no mundo subjetivo próprio de cada um" (Habermas, 1989: 453). A tese oposta
implicaria a expectativa de que, sob o capitalismo, os indivíduos possam vir a argumentar
no plano do mundo da vida, abstraindo-se os papéis que exercem no âmbito da
reprodução material. Essa perspectiva revela-se uma perspectiva idealista, ainda que se
tente enquadrá-la, como Habermas, no campo do materialismo. Minha análise, ao
contrário, pretende enfrentar a questão de como os indivíduos, em virtude de
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constrangimentos

sistêmicos,

carregam consigo

uma visão

muito

fortemente

condicionada por sua situação de classe, seja qual for a esfera cultural de valor em que se
pronunciem. Este núcleo da teoria da coisificação de Lukács deve ser mantido. No meu
entender, aí reside a possibilidade de uma teoria crítica da emancipação. Evidentemente,
a recuperação da análise centrada nas classes sociais nos impõe uma tarefa árdua: ter que
explicar a estabilidade da ordem capitalista a partir de premissas teóricas diferentes das
esposadas por Adorno e Horkheimer,

que preferiram explicá-la,

exclusivamente ao conceito de cultura de massa.

recorrendo

Penso que, hoje, essa estratégia

frankfurtiana, embora ainda pertinente, é insuficiente e precisa ser complementada.
Gostaria. então, de propor algumas considerações provocativas e bastante
aventureiras de como vejo as relações de classe desenvolverem-se nas três esferas
culturais de valor. Da análise das classes, aprendemos que as tendências indicam que, na
sociedade superindustrial, seria legítimo agrupá-las em quatro grupos importantes: l) a
classe dominante, constituída pelos proprietários e funcionários do capital e pelos
proprietários fundiários (por motivos que não foram tratados aqui, as diferenças entre a
classe dos capitalistas e dos proprietários fundiários se tomaram desimportantes); 2) a
classe dos agentes sociais inovadores, portadores do conhecimento científico
tecnológico aplicado à produção. Aqui uma observação se faz necessária. Muito
freqüentemente. essa classe está envolvida num processo de inovação tecnológica, em
geral, executado em departamentos específicos. Mas, com o crescimento do trabalho em
escritório, não raramente encontram-se, dentro das empresas, agentes inovadores
atuando na área de inovações administrativas ( esse fenômeno recente foi observado até
por discípulos de Schumpeter, que o criticam nesse particular): esses elementos,
evidentemente, compõem a classe em questão. Além disso, temos o "exército científico
de reserva", composto por professores universitários, pesquisadores de instituições
públicas e privadas, e afins. Note-se que, diferentemente do caso dos trabalhadores
assalariados, não há membros da classe tecno-científica exteriores à produção. Do ponto
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de vista teórico, inclusive econômico, importa menos a natureza de seu rendimento do
que a função social que exercem. E só uma teoria ingênua poderia enfocar instituições
como, por exemplo, a Universidade do ponto de vista exclusivo da reprodução simbólica
da sociedade; 3) a classe dos trabalhadores assalariados interiores à produção, sejam eles
produtivos ou improdutivos,

qualificados ou desqualificados,

empregados ou

desempregados. Relembro o leitor de que os trabalhadores assalariados exteriores à
produção, funcionários públicos e domésticos não pertencem, rigorosamente, à uma
classe social, no sentido aqui empregado; e 4) os "desclassificados", ou seja, a "não
classe dos não-trabalhadores" (num sentido mais restrito que o de Gorz) composta pelos
elementos heterônomos da sociedade. Aceito de Gorz, como se vê, a sugestão de tratar
uma não-classe como classe porque, com efeito, o não-rendimemo dessa categoria é
também uma conseqüência imediata das relações de produção, tanto quanto o salário ou
o lucro.
Das quatro classes sociais, a que mais tem despertado o interesse dos cientistas,
pelo sua posição peculiar, é a classe dos agentes inovadores. Mallet, o primeiro Gorz,
Galbraith, Touraine, Bell, Konrád e Szelényi, Bahro, etc. são alguns dos nomes de
cientistas que tem tentado apreender a natureza social desse grupamento. O que é
comum a todas essas abordagens é a constatação de que essa classe está imersa em
algum tipo de contradição. Ou se trata da contradição entre o talento criativo desses
agentes e os imperativos da acumulação a que servem (Mallet, o primeiro Gorz, e num
tom menos agressivo, Galbraith e Touraine), ou da contradição inerente ao grupamento
científico, a um só tempo sociedade (Gesellschaft) e comunidade (Gemeinschaft) (Bell),
ou da contradição entre a posição histórica-genética de membro da intelligenl",ia e a
posição transcendente-genérica do intelectual (Konrád e Szelényi), ou da contradição
entre interesses de compensação e interesses de emancipação (Bahro)". De qualquer

·) Para uma análise das teses de Galbraith. Konrád e Szelényi, e Bahro. ver meu "Sistema Smiético".
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forma, o importante é salientar que essa classe. dada a centralidade do fator de produção
que ela manipula, desperta as maiores atenções.
Porém, o que tem faltado a estas análises de uma maneira geral, é a percepção de
que o comportamento das classes, e particularmente dessa classe, varia muito com a
esfera cultural de valor em jogo. É possível observar empatias que agrupam as quatro
classes, duas a duas, de maneiras distintas, dependendo da esfera em que se movem.
No nível cognitivo-instrumental, há uma empatia entre a classe dominante e a
classe dos agentes inovadores, de um lado, e a classe dos trabalhadores e dos
desclassificados, de outro. As duas primeiras se beneficiam imediatamente do avanço
tecnológico nos moldes capitalistas: a primeira, através da apreensão do lucro
extraordinário e a segunda, através da estabilidade e dos privilégios (status, maior renda,
etc.), que o processo contínuo de inovação lhe garante. É muito comum, também, que
muitos agentes inovadores não se encontrem exclusivamente nos departamentos de
pesquisa e desenvolvimento, podendo ocupar, inclusive, postos de gerência, seja na área
administrativa, seja na área produtiva. As outras duas categorias vêem nesse mesmo
processo de inovação tecnológica, ou um estranhamento ou uma ameaça: quantos
empregos uma nova máquina substituirá?; que novos produtos serão dados à percepção,
mas não à fruição?; etc.
No nível prático-moral, há uma empatia entre a classe dos agentes inovadores e
dos trabalhadores assalariados, de um lado, e entre a classe dominante e os
desclassificados, de outro. No que se refere à liberdade, tanto os agentes inovadores
quanto os trabalhadores, especialmente os internos à produção, estão subsumidos
intelectualmente aos imperativos da acumulação de capital. A atividade criativa do
cientista e do técnico não está livre desses imperativos. Muito menos o trabalho de
vigilância do processo de produção. Ao contrário, tanto a classe dominante quanto a dos
desclassificados gozam de uma certa liberdade. Estes últimos, por não terem nada, não
tem nada a perder. Marx costumava dizer, com ironia, que o proletário é livTe em dois
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sentidos: livTe para vender sua força de trabalho e "livre" dos meios de produção. Mas
eles não estavam "livres" de um emprego. Os desclassificados estão "livres" até mesmo
disso. A classe dominante, num outro sentido, está igualmente livre de um emprego.
Trata-se de uma liberdade diferente, é claro. Não obstante, o resultado prático-moral da
liberdade que goza o lumpem e da liberdade que goza o burguês é o mesmo: um
descompromisso, tanto quanto possível, com a ordem jurídica e moral.
No nível estético-expressivo, há uma identidade entre a classe dos agentes
inovadores e os desclassificados, de um lado, e a classe dominante e a dos trabalhadores,
de outro. A positividade da atividade destes últimos (na superindústria, sua não
atividade) praticamente os exclue desta dimensão. A arte, como ensina Adorno, é
negativa "a priori em virtude da lei de sua objetivação: causam a morte do que
objetivizam ao arrancá-lo à imediatidade da sua vida. A sua própria vida alimenta-se da
morte"(... ). "Sem a adição do veneno, virtualmente a negação do vivo, o protesto da arte
contra a opressão da civilização seria uma consolação impotente (...)" (Adorno, I 982:
154 ). No caso dos agentes inovadores e dos desclassificados, sua posição está afetada de
negatividade. Os desclassificados são forças produtivas que se transformam em forças
destrutivas. Essas forças "mimetizam" os efeitos destrutivos da técnica sem considerar o
núcleo racional da mimese. Por outro lado, no caso dos agentes inovadores, a
negatividade da atividade técnica está, em primeiro lugar, no seu efeito destrutivo. A
inovação tecnológica foi descrito por Schumpeter como um processo de Destruiç.ão
Criativa. Mas não é só por esse caminho que os agentes inovadores aproximam-se dos
desqualificados. Essa relação é em grande parte mediada pela arte. Antes de mais nada, é
bom lembrar que arte e técnica não se confundem. "Anunciar a sua própria conversão
(da arte) em técnica, (é) desconhece(r) o valor posicional das ciências na realidade
empírica", ensina Adorno. Mas o próprio Adorno adverte: "não há que confundir ciência
e arte, mas as categorias que imperam nas duas não são absolutamente diferentes.
Inversamente, a consciência conformista incapaz, por um lado, de distinguir as duas, não
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quer. por outro, reconhecer que forças idênticas atuem em esferas não idênticas" (idem:
260). Na superindústria, esse vínculo entre arte e técníca fortalece-se. Os agentes
portadores da ciência, pela primeira vez na história, compõem uma classe, mas ao
mesmo tempo, enquanto classe, estão intelectualmente subsumidos ao capital. E se a arte
denuncia o caráter irracional da realidade capitalista, o comportamento dos
desclassificados é a expressão dessa irracionalidade. Essa irracionalidade, imediatamente,
amedronta e causa revolta em todas as camadas sociais, mas uma vez mediada pela arte,
ela aparece, aos olhos dos agentes inovadores, como uma espécie de reflexo no espelho.
Eles são capazes de se reconhecer nela.
O que tem dado estabilidade às economias capitalistas centrais e que o pacto
social-democrata inclui três das quatro classes sociais.

Exclui

somente

os

desclassificados. Do ponto de vista das esferas culturais de valor, a mutilação estética
decorrente dessa exclusão é compensada por urna hipertrofia da esfera prático-moral.
Ternos aqui, por um lado, urna explicação alternativa à de Haberrnas do fenômeno de
uma excessiva juridificação (Haberrnas, 1990a: 502ss. ). De outro lado, do ponto de vista
da mutilação estética, ternos o quadro surreal de um mundo cada vez mais feio produzir
mercadorias cada vez mais belas. Cria-se uma cultura estética da "feira de exposição",
onde a massa da população vai admirar, muitas vezes sem poder comprar, os belos
lançamentos da indústria automobilística, do vestuário, das utilidades domésticas, etc, o
que não deixa de ser uma forma sublimada de consumo- aquilo que não pode ser
comprado é "consumido" como "obra de arte"- e uma cultura estética "erudita", onde os
privilegiados vão se penitenciar, confrontando-se com o feio incorporado à grande arte·.
Um outro fator de estabilidade das economias centrais é justamente a
organização do planeta cm estados nacionais. A fronteira que separa centro de periferia
tende a funcionar como um filtro de poros minúsculos por onde só passam os
·) Não é preciso pensar muito para descobrir que o ponto de tangência dessas duas estéticas encontra-se
representado no cinema. que uns definem como arte, outros como entretenimento.
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"headhunts" e os "tycoons". A prédica liberal tolera a livre circulação de pessoas e
mercadorias, a prática liberal, só a livre circulação de mercadorias. Uma banana transita
com mais liberdade pelo planeta do que o primata que a come. Dessa forma, as
economias centrais podem dar uma gorjeta (salário desemprego, renda mínima, etc) para
amansar suas feras de dentro e chamam a isso "inclusão social". As feras de fora são
indomáveis e, aos olhos do liberalismo, são a contrapartida da incompetência que reina
na periferia. Portanto, são problema dela, periferia.
Até há pouco tempo, as economias periféricas tentaram superar seus problemas
apelando para a intervenção estatal, parcial ou total, de tipo ordenadora material. E
foram bem sucedidas nessa empreitada até se depararem com dois tipos de problemas
incontornáveis. Em primeiro lugar, observa-se uma defasagem entre o processo de
inovação tecnológica e o processo de inovação administrativa. Isto significa que o
Estado ordenador, a medida que a economia cresce, enfrenta dificuldades crescentes de
gerenciamento. Esse fenômeno acontece, inclusive, com empresas privadas que, muitas
vezes, não convivem com seu próprio gigantismo. Aconteceu também com o sistema
soviético e com os estados desenvolvimentistas clássicos. Em segundo lugar, observa-se
uma outra defasagem, desta vez entre a velocidade do processo de inovação tecnológica
no centro e a velocidade de crescimento dos mercados emergentes. Chega-se ao cúmulo
de, em alguns setores, uma única empresa do centro produzir de um determinado bem o
total consumido por um país periférico. Descartada a nacionalização, pelo problema
anteriormente examinado, resta a alternativa de transformar as economias periféricas em
plataformas de exportação. Esse é o padrão do desenvolvimentismo moderno dos
asiáticos. A esse novo paradigma de relacionamento entre centro e periferia deu-se o
nome de globalização. Os riscos para a periferia não são pequenos. De um lado, o centro
exige contrapartidas comerciais, submetendo a empresa periférica à concorrência com a
empresa central, o que pode resultar um processo de desindustrialização periférica. De
outro lado, a abertura do mercado de capitais periférico à entrada de capital central, fato
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que geralmente acompanha a abertura comercial, cria uma situação na qual um fundo de
investimento central, pelo volume de recursos que movimenta vis-à-vis o tamanho desse
mercado, pode causar uma crise financeira de proporções avassaladoras.
A questão que se coloca, portanto, é: diante desse quadro, há potencial
subversivo capaz de construir uma alternativa de superação positiva do capitalismo
superindustrial? Ou, o que dá na mesma: há como romper o pacto social-democrata
central, estabelecendo uma nova hegemonia que inclua os excluídos e isole a classe
dominante? Isso é assunto para outra ocasião, mas uma coisa é certa: como nenhuma das
classes, na sua particularidade, carrega consigo os interesses universais da humanidade, a
única forma de construção de um projeto alternativo de sociedade não pode deixar de
contar com um elemento fundamental: o diálogo. Eu, que ao longo desse capítulo me
afastei muito da abordagem de Habermas, tenho que concordar com ele num ponto
muito importante: "a perspectiva da emancipação não resulta de modo nenhum do
paradigma da produção [ dito de outra maneira: do desenvolvimento das forças
produtivas- FH], mas sim do paradigma do agir orientado no sentido do entendimento
mútuo. É a forma dos processos de interação que tem que ser modificada., se se quiser
descobrir no plano prático o que é que os membros de uma sociedade poderiam querer
em uma determinada situação, bem como o que é que eles deveriam fazer em prol de seu
interesse comum" (Habermas, 1990b: 87). Diante de uma tal proposição, muitas
questões ficam em aberto: não estávamos habituados a considerar o trabalho como fonte
de emancipação? Teria o trabalho perdido esse caráter ou ele, de fato, nunca o teve? E
quanto à linguagem? É ela que emancipa? Teria ela adquirido esse caráter ou ela, de fato,
sempre o possuiu? Ora, minha concordância com a proposição habermasiana acima
sugere que, pelo menos no contexto do capitalismo superindustrial, é a linguagem e
não o trabalho que emancipa (questão à qual retomarei no final do capítulo segundo).
Contudo, o que esse primeiro capítulo também sugere é que o paradigma da produção
tem pelo menos uma última serventia: ele ensina as pessoas realmente interessados num
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projeto de emancipação a distinguir, nessa perspectiva, com quais atores sociais se deve
buscar o entendimento e com qual se deve adotar uma postura estratégica.
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CAPÍTULO 2 - MATERIALISMO HISTÓRICO E METAFÍSICA

Seria possível (re)construir ( o)um discurso filosófico da modernidade a partir dos
fenômenos estudados no capítulo anterior? Creio que essa construção não apenas é
possível como a considero a única alternativa compatível com o materialismo histórico.
O cumprimento dessa tarefa, entretanto, exige um cuidado especial na eleição dos fios
condutores que perpassam o debate filosófico moderno, já que essa eleição
inevitavelmente excluirá certas escolas filosóficas contemporâneas.
Dos fenômenos estudados no capítulo anterior. três são fundamentais: 1) nas
sociedades superindustriais. com a transformação da ciência em fator de produção, o
trabalho perde centralidade fora e dentro da produção; 2) apesar do enorme incremento
na produção de bens ensejado por essa transformação, a problemática relação dos
homens com as coisas- a coisificação- está longe de ter sido resolvida e; 3) no bojo da
revolução científico-educacional exigida pelo capital superindustrial, observa-se uma
socialização, para além dos limites da produção, da ética do discurso imanente à ciência
moderna que, apesar de seu potencial emancipador, encontra-se sujeita aos imperativos
monológicos sistêmicos.
Desde logo, convém salientar que o vínculo estreito que o marxismo estabelece
entre trabalho e paradigma da produção leva Habermas a pensar que o enfraquecimento
do estatuto ontológico do trabalho obriga-nos ao seu abandono. Essa alternativa é
fortalecida pelo fato de que, na visão (equivocada) de Habermas, o trabalho, para Marx,
é regulado pelos imperativos da razão monológico-instrumental orientada ao êxito,
enquanto que a ciência, como tentei demonstrar, aparece regulada, desde sempre, pelos
imperativos da razão dialógica orientada ao consenso. Através dessa mudança de
paradigma Habermas pretende, a um só tempo, superar todo fundacionismo- a partir de
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um entendimento materialista do conceito de mundo da vida- e estabelecer ( ou
restabelecer) uma relação interna entre práxis e racionalidade - a partir da noção de agir
comunicativo -, conceitos dissociados com a recepção de Weber e Nietzsche, por um
lado, e Heidegger, por outro, dentro da tradição do marxismo ocidental.
Antes, porém, de me posicionar definitivamente em relação a essa proposta de
mudança de paradigma, gostaria de chamar a atenção para o fato de que aqueles três
fenômenos acima sublinhados determinam três possíveis trajetos. O primeiro, posto pela
perda de centralidade do trabalho, vai do conceito de "produtor" de Marx, passa pelo
conceito de "estimador" (Schátzende) de Nietzsche, pelo conceito de "estar-aí" (Dasein)
de Heidegger e culmina com o conceito de "agente comunicativo" de Habermas. O
segundo, posto pela atualidade dos problemas que evolvem a relação homem/coisa, vai
da teoria da coisificação de Marx e Lukács, passa pela crítica de Heidegger a Lukács
(implícita em Ser e Tempo), pela crítica de Adorno a Nietzsche e Heidegger (explícita na

Dialética Negativa), até a teoria da colonização sistêmica do mundo da vida de
Habermas. O terceiro, por fim, posto pela servidão da razão aos imperativos sistêmicos,
é o discurso da reflexão à segunda potência: ele vai da crítica radical da razão de
Nietzsche, passa por Heidegger e Derrida, de um lado, e por Bataille e Foucault, de
outro, e culmina com o diagnóstico habermasiano de que essa tradição padece de uma
contradição lógica performativa. Esse último trajeto já foi devidamente explicitado por
Habermas. Quanto aos outros dois- que, no fundo, respondem a uma só pergunta: como
entender a coisificação a partir de premissas outras que não a do trabalho alienado?-,
pretendo explicitá-los a seguir, alertando que, nesse percurso, não assumo, nem poderia,
o papel de comentador dos autores tratados ou o de historiador da filosofia. Quero,
simplesmente, no papel mais humilde de um jovem eletricista excêntrico, desencapar dois
fios condutores pelo simples prazer de presenciar um curto-circuito.

8-1-

MARX - J\-IATERIALISMO FORMALISTA

Essa tarefa, como ficará claro, exige uma discussão sobre a relação entre
materialismo histórico, no seu todo, e metafisica. No que diz respeito ao marxismo, de
onde devemos partir, esta discussão, até agora, só foi feita de forma parcial e dispersa. A
relação entre marxismo e metafisica foi descrita de diversas maneiras, mas o que nenhum
filósofo ou intérprete de Marx percebeu isoladamente é o fato de que há duas
metafisicas em Marx e de que, se ele pode ser ultrapassado teoricamente no que diz
respeito a uma delas, no que tange à outra, Marx só poderá ser ultrapassado
praticamente.
Comecemos, pms, por nos perguntar até que ponto o marxismo, ou mais
primordialmente, até que ponto a dialética, marxista ou hegeliana, está presa à noção de
fundação, ou seja, até que ponto o discurso da dialética rompe com o discurso da
tradição que concebe o ato de fundar como o movimento de uma fundação primeira.
Ruy Fausto salienta que a dialética aparece como o discurso que suprime o ato de fundar
à espera do transcurso do tempo. Diferentemente da tradição anterior, a dialética, de
certa forma, põe entre parênteses o ato de fundar para se apropriar do mundo, enquanto
os discursos do entendimento põem entre parênteses o mundo para proceder o ato de
fundar. Nesse ponto específico, é possível uma analogia entre Hegel e Marx: da mesma
forma que a fenomenologia do espírito não é uma história do espírito enquanto tal, mas
tão somente a história da constituição do espírito (ou seja, o espírito enquanto tal só se
apresenta no final da sua fenomenologia), em Marx, a história é pensada como o
processo de constituição do homem enquanto sujeito. Tanto o espírito quanto o homem
estão, no discurso dialético, no nível da sua pré-história e, como qualquer objeto nestas
circunstàncias, não estão postos, mas pressupostos. Isto significa que eles não podem ser
ditos enquanto tais, mas só existem nos seus predicados que são suas negações. Daí
Fausto afirmar, pensando no primeiro Wittgenstein, que "o objeto que assim se desenha
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não é um objeto de puras atualidades. A noção de pressuposição introduz um universo
em que não existe apenas ‘o que é o caso’ em que existe mais do que ‘o que é o caso’,

mesmo se pela expressão se entender tanto o existente como o. não existente. O mundo
contém também o existente/não-existente. E se tomarmos esses reais-possíveis como
aquilo de que ‘não se pôde falar’, isto é, aquilo que não se pode dizer claramente, pode-

se falar daquilo que ‘não se pode falar”’ (Fausto^ 1987: 155).
Ora, os conceitos de posição e pressuposição são comuns tanto à dialética
hegeliana quanto à marxista. Contudo, seria correto supor que a originalidade de Marx

consiste apenas em substituir (o'espírito^reio; homem no universo do discurso dialético?
Ou há algo mais? Qual o significado da inversão da dialética idealista? A substituição do
espírito pelo homem faz do marxismo um humanismo? Comecemos pela última questão.
Se se entende por humanismo a filosofia que põe o homem, o marxismo não é um

humanismo. Tão poüco-é um anti-humanismo. O marxismo, entendido como a filosofia
que apresenta-a-história como processo de constituição do homem, não pode aceitar nem
as filosofias que, desde já, declaram-se pela posição dp homem, nem as filosofias que

(

simplesmente negam essa posição, sem atentar para o fato de que, se o homem não está

. /

posto na sua pré-história, ele está, todavia, pressuposto. A solução, portanto, não está

em recusar toda e qualquer referência ao homem, como fazem as filosofias anti-

humanistas. O anti-hümanismo se mete numa tautologia sem saída ao negar a

humanidade num mundo inumano. O marxismo opta pela negação dialética do
humanismo que se traduz pela negação da posição do homem e não pela_negação do

próprio homem.
Tomemos uma outra questão. Nó que consiste a virada de Marx em relação a

Hegel? Resume-se à substituição do espírito pelo homem a grande obra de Marx? Até

que ponto Marx segue Hegel e até que ponto Marx recupera, por exemplo, Kant? E em
que medida? De fato, Marx se apropria-.da critica de Hegel a Kant. Tanto para Hegel
quanto para Marx a posição é uma determinação; ou seja, um objeto plenamente
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determinado sem posição é diferente do mesmo objeto posto. Isto permite a Hegel, por

exemplo, a recuperação critica do argumento ontológico da existência de Deus. Hegel
ensina que o argumento, na forma tradicionalmente apresentada, toma por dada a

identidade do ser perfeito e do ser real ao passo que deveria sugerir que esta identidade
não está presente desde o início, mas é posta. Da mesma forma, Marx se vale da

distinção entre pressuposição e posição para, por exemplo, explicar o lugar histórico da

categoria valor. Mas, se tanto para Marx como para Hegel, a posição é uma
determinação, para o primeiro, e nisso reside sua originalidade, a posição objetiva não é

uma determinação. Essa é, por exemplo, a razão pela qual Aristóteles chega às
determinações do valor, quando analisa a troca de uma coisa por outra, sem chegar à

idéia de valor. Aristóteles não concebe a idéia de valor, não por uma limitação do seu
pensamento, mas porque na sociedade antiga não havia objetivamente valor, ou seja, o
valor não estava posto objetivamente.

Dizer que a posição objetiva não é uma determinação implica reabilitar, de certa

forma, a noção de adequação, ou seja, implica afirmar que a posição objetiva depende do
objeto. A noção de adequação, decerto, não é estranha à dialética hegeliana. Contudo,

para Hegel, a idéia objetiva, adequada à subjetiva, não está submetida a nenhuma
limitação de ordem material. Já para Marx, "a posição do objeto no pensamento

permanece como posição subjetiva, se o próprio objeto não passar da pressuposição à
posição" (Fausto, 1987: 169). Mas isto significa que a dialética marxista reabilita o

entendimento!
De fato, Marx acaba por investir a razão dialética na ciência do entendimento por

exigência da própria inversão da dialética hegeliana. Mas, ao fazê-lo, opera-se um duplo

movimento:

por um lado. Marx demonstra menos respeito pelas ciências do

entendimento, não as deixando intactas à critica dialética; por outro lado, a dialética, na
versão de Marx, acaba por se ver limitada justamente pelo entendimento. Assim, Marx,

por exemplo, "não repensa, apenas, Smith e Ricardo a partir da dialética. Submete,
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também, a dialética às exigências do objeto tal como Smith e Ricardo o revelaram. O

pensamento de Marx é ao mesmo tempo crítica do entendimento pela dialética, como

crítica da dialética pelo entendimento" (Fausto, 1987: 173; grifo meu- FH).
O resultado desta invasão da dialética nas searas do entendimento é descrito por
Adorno nos seguintes termos: "em certo sentido, a lógica dialética é mais positivista que
o Positivismo, apesar do desprezo em que esse a tem, já que respeita como pensamento
o que há que pensar, o objeto, ainda quando ele não se prende às regras mentais. Estas

mesmas ficam afetadas pela análise do objeto. O pensamento não necessita ater-se
exclusivamente a sua própria legalidade, senão que pode pensar contra si mesmo sem
renunciar a sua identidade" (Adorno, 1975: 144). Assim, a dialética, entendida como o

discurso que aceita a contradição para não cair em contradição, não é um impulso
organizador do pensamento, mas é um discurso a que a própria coisa dá motivo. A coisa

que em si mesma é contraditória enseja a dialética, apesar do principio da identidade.
Fausto nos oferece dois exemplos de como a contradição dialética reside na

própria coisa e não no discurso a seu respeito. Trata-se da discussão a respeito das

noções de contrariedade e de substância nos textos de Marx. Sobre a noção de
contrariedade, um caso lapidar é a relação entre mercadoria e dinheiro. Se tomarmos o
dinheiro simplesmente como uma mercadoria entre outras, evidentemente ele perdería
sua especificidade. Por outro lado, se negarmos que o dinheiro seja uma mercadoria
entre outras, não poderiamos explicar a troca de um pelo outro. Dizer que dinheiro e

mercadoria são coisas diferentes ou que dinheiro é uma mercadoria diferente das demais
mercadorias não se apresenta como solução, uma vez que coisas diferentes são quaisquer
duas mercadorias, uma em relação à outra. O dinheiro é uma mercadoria sim, nos ensina

a dialética, mas uma mercadoria que, a um só tempo, é universal e particular, o dinheiro

é a mercadoria geral pela qual todas as outras são atraídas e pela qual todas se trocam,
mas o dinheiro é uma mercadoria que, na condição de universal, também existe ao lado
das mercadorias particulares e, portanto, é igualmente uma mercadoria particular. A
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contradição entre o dinheiro ser, ao mesmo tempo, particular e universal (o que o torna
singular) não é uma contradição do discurso de Marx, mas uma contradição do objeto

que o discurso dialético de Marx aceita (sobre isso, cfr. Paulani, 1991).
Sobre a noção de substância passa-se algo semelhante. Como um discurso

pretensamente científico, o discurso marxista, pode se valer de um conceito metafísico, o
conceito de substância, para descrever objetos reais como as relações capitalistas de
produção? No que se refere à teoria do valor trabalho, tanto Castoriadis como Joan

Robinson concordam em acusar Marx de se perder numa espécie de tautologia

metafísica. Marx teria, para esses críticos, em primeiro lugar, substancializado o trabalho
abstrato, na melhor tradição metafísica, para, em seguida, afirmar, num raciocínio
circular, que o trabalho produz valor, não sem antes se certificar que valor é aquilo que o

trabalho produz.
Qual a resposta que Marx daria a esses críticos? Segundo Fausto, a resposta que

Marx efetivamente dá consiste em reconhecer que o seu discurso tem algo de metafísico,

sem deixar de observar, no entanto, que "a metafísica de seu discurso é a reprodução
da metafísica do real".

Marx, ao analisar o capitalismo, sempre realça sua

fantasmagoria, seu caráter misterioso. A autonomização do valor, a substância trabalho

abstrato tomado sujeito, o valor que se valoriza, aparecem, à primeira vista, como

invenções escolásticas. Na verdade, porém, o paradoxo do real se exprime, nos dizeres
de Marx, em paradoxos da linguagem que apreendem o real. Será, entretanto, esta

linguagem paradoxal que contraria o senso comum, a linguagem adequada para
descrever uma realidade paradoxal.

Sobre o que diferencia a sociedade capitalista das formações precedentes, Marx
afirma que, nos estágios pré-capitalistas, o homem era o objetivo da produção, enquanto

que, no capitalismo, a produção é o objetivo do homem. Nesta inversão, pode-se dizer,

resume-se a metafísica da realidade capitalista. A partir desta inversão, o "ser" (da
segunda natureza) toma-se metafísico e a "consciência" (da primeira natureza), "livre" da
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metafísica, toma-se positivista. Mas o positivismo, "livre" da linguagem metafísica, é
inapropriado para descrever uma realidade que só tomou o próprio positivismo possível

pelo seu oposto. Daí, novamente, a lembrança de Adorno, para quem a dialética seria um

discurso mais positivista que o Positivismo. Correlativamente, o positivismo é mais
metafísico do que a metafísica; isto porque "a apologia metafísica deixava entrever a

injustiça da ordem existente pelo menos através da incongruência do conceito e da
realidade. Na imparcialidade da linguagem científica, o impotente perdeu inteiramente a
força de se exprimir, e só o existente encontra aí seu signo neutro" (Adorno &
Horkheimer, 1991: 35).

Feitas tais considerações, já temos condições de delinear a relação entre
marxismo e metafísica de uma maneira mais abrangente. Dissemos que em Marx há duas
metafísicas e que nenhum de seus críticos ou comentadores havia atentado para esta

especificidade de seu discurso. Em primeiro lugar, o discurso de Marx é metafísico,

porém por força da própria natureza do objeto. Marx apela para um discurso que
tangencia o místico para descrever o fetiche da mercadoria, o processo de acumulação, o

caráter de suporte do homem em relação ao capital-sujeito etc. Os críticos da metafísica,
quando acusam Marx de reiterá-la, perdem de vista o caráter "sobrenatural" da lógica de

acumulação de capital. A metafísica do real, apreendida por Marx e não criada por ele,

só poderá ser superada praticamente. Uma filosofia, por si só, mesmo que seja capaz de
interpretar um mundo em si metafísico, terá que contar com a práxis para transformá-lo

em algo que não o seja.

Mas há ainda uma outra metafísica no discurso de Marx. Observei, mais acima,
que a dialética é um discurso que suspende a fundação primeira para apreender o mundo.
Dissemos, em seguida, que, enquanto a fenomenologia do espírito de Hegel descrevia a

constituição do espírito, a historiografia marxista descrevia a constituição do homem
enquanto sujeito. Notei ainda que esta substituição do espírito pelo homem não fazia do

marxismo um humanismo, justamente porque a falta de uma fundação primeira indicava
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que o homem para Marx, assim como o espírito para Hegei, não estava posto, mas
pressuposto. A fundação dialética, marxista ou hegeliana, exige o transcurso do tempo.

Porém, um discurso que rejeita a fundação primeira deixa de ser, em função disto, um

discurso metafísico? Da mesma forma, um discurso que põe o homem somente no final
ou que proponha meios inumanos, revolucionários, para se atingir fins humanos, deixa de

ser, em função disto, um discurso humanista?
Se, com Heidegger, "por humanismo, se entende de modo geral, o empenho para

que o homem se tome livre para a sua humanidade, para nela encontrar a sua dignidade",
então os humanismos distinguir-se-ão somente segundo a concepção de liberdade e da

natureza do homem, e segundo as vias para sua realização. Nesse sentido genérico, o

marxismo não deixa de ser, apesar do que até aqui foi dito, uma espécie de humanismo,

tanto quanto o humanismo de Sartre, por exemplo, ou mesmo o cristianismo. "Por mais

que se distingam estas espécies de humanismos- continua Heidegger-, segundo as suas
metas e fundamentos, segundo a maneira e os meios de cada realização, segundo a forma
de sua doutrina, todas elas coincidem nisso: que a humanitas do hotno humamts é
determinada a partir do ponto de vista de uma interpretação fixa da natureza, da história,

do mundo, do fundamento do mundo, isto é, do ponto de vista do ente na sua totalidade.

Todo humanismo- completa o filósofo- se funda, ou numa Metafísica ou ele mesmo se
postula como fundamento de uma tal metafísica. Toda a determinação da essência do

homem que já pressupõe a interpretação do ente... é Metafísica" (Heidegger, 1987. 43).

Em Marx, esta metafísica toma corpo na forma de uma metafísica do trabalho.
todo ente social, inclusive o homem, aparece como matéria de um trabalho. Nesse

particular, não se pode confundir a metafísica do real descrita por Marx com a
metafísica do trabalho por ele proposta. Não se pode argumentar que a metafísica do
trabalho também expressa, de certa maneira, uma metafísica do real. Uma prova
irrefutável de que um argumento desse tipo, nesse caso, não procede, é o fato de que,

para Marx, o socialismo não deixa de ser um modo de produção e o homem socialista,
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posto como sujeito, não deixa de ser produtor, ainda que livremente associado a outros

produtores igualmente livres. No fundo, é a posição da liberdade deste desde-sempre-e-

para-todo-o-sempre produtor que Marx almeja.
Marx se mantém fiel a essa idéia durante toda sua vida. Já em A Ideologia Alemã,

ele e Engels, embora afirmem que a revolução suprimirá a divisão do trabalho, não
escapam àquela imagem patética do homem comunista que, nas suas palavras, tem a

possibilidade de "caçar pela manhã, pescar à tarde, criar animais ao anoitecer, criticar
após o jantar, segundo seu desejo, sem jamais tomar-se caçador, pescador, pastor ou
crítico." (Marx & Engels, 1987. 47). Ainda que esta passagem faça menção a uma

atividade espiritual, ela também é entendida como trabalho (intelectual). Que a

determinação principal do homem-sujeito é para Marx a de produtor livre, isto é

definitivo!
Essa metafísica de Marx precisa ser (e foi) superada teoricamente. E fácil
perceber por que. Em primeiro lugar, a idéia marxista de que o desenvolvimento das
forças produtivas entraria em contradição com as relações capitalistas de produção, e de

que isso desencadearia um processo revolucionário liderado pelo proletariado, essa idéia
parece mais fundadas na fé do que na ciência. No capítulo anterior transcreví uma
passagem na qual Marx afirma ser a sociedade por ações uma “negação do modo

capitalista de produção dentro dele mesmo” que “evidencia que é fase de transição para
uma nova forma de produção”. Não ocorreu a Marx que essa mudança institucional
viesse a satisfazer uma exigência da lógica de expansão do próprio sistema, mudança

essa que, sem dúvida, nega seus pressupostos iniciais, mas que, longe de evidenciar uma

fase de transição, pode ser vista como sintoma da infinita capacidade de adaptação do
capitalismo a níveis mais elevados de desenvolvimento. Visto a posteriori, o esquema

marxista da contradição entre forças produtivas e relações de produção só parece
adequado ao pré-capitalismo. Sob o capitalismo, a flexibilidade das instituições abre

campo para um desenvolvimento material que, não só não as ameaça, como, de fato, as
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legitima. Quanto à idéia do proletariado como classe revolucionária, se, de fato, ele não

constituísse uma classe que se beneficia em alguma medida do progresso material- caso

em que não havería muita razão para a revolução- pode-se perguntar como um

grupamento depauperado e degradado podería se tomar o portador consciente de
interesses universais. Isso só se pode explicar pela fé no trabalho. De mais a mais,

conhecemos o remendo leninista da consciência trazida de fora e conhecemos também o
resultado desse remendo, que de dialético nada tem. Mas há ainda uma outra questão.
Essa metafísica do trabalho de Marx o prende a um materialismo que se pode classificar

de formalista. Todo ente social aparece como matéria de um trabalho. Esta assertiva vale
para o conjunto da história do homem: pré-capitalismo, capitalismo ou pós-capitalismo.

A sucessão de modos de produção, do comunismo ao comunismo, representa uma
ruptura com as relações de produção vigentes e o estabelecimento de novas. Ora, se o

trabalho não perde seu primado ontológico sequer na sociedade que supera o

capitalismo, trata-se tão somente de organizá-lo sob novas bases para libertá-lo do que o
oprime. Como as relações de propriedade são a expressão jurídica destas relações de

produção, o Manifesto Comunista vai resumir a luta revolucionária no lema, abolição da

propriedade privada dos meios de produção. Mas se. segundo as conclusões do capitulo
anterior, o trabalho perde sua primazia ontológica antes mesmo da superação da
sociedade capitalista, no estágio da superindústria, não é difícil explicar não só por que o

marxismo vai se fixar nas regiões mais atrasadas do planeta, como também por que o
marxismo se tomou uma espécie de ideologia da acumulação primitiva de capital, seja no

apoio da versão populista do nacional-desenvolvimentismo terceiro-mundista, seja na
forma do sistema soviético segundo-mundista, modelos econômicos nos quais a

propriedade estatal, e não a privada, é a mola propulsora desse tipo de acumulação de
capital (cff Haddad, 1992).

Esse formalismo que acompanha Marx e seus discípulos práticos, da Segunda,

Terceira e Quarta Internacionais é corolário da sua metafísica. Como superar essa
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metafísica é uma tarefa que exige, em primeiro lugar, o conhecimento exato do que seja

metafísica. Contudo, o termo metafísica não só não encontra uma definição comum entre

os filósofos contemporâneos, como também tem servido para que um filósofo
desqualifique a filosofia dos antecessores: assim, Heidegger em relação a Marx e

Nietzsche, e, Habermas em relação a Heidegger. Mais importante do que tentar uma

nova definição de metafísica será percorrer o caminho, no interior do materialismo
histórico, que conduz de Marx a Habermas, passando por Adorno, verificando como
Nietzsche e depois Heidegger provocam inflexões importantes nesta trajetória, sem que
se tenha chegado, ainda, a uma solução satisfatória.
No que se refere à crítica de Heidegger a Marx e Nietzsche, passa-se algo que

desperta interesse. No ensaio "Que é Isto- a Filosofia?", por exemplo, Heidegger se
pergunta: "e que acontece com Marx e Nietzsche? Já se movimentam eles fora da órbita
da filosofia modema? Se não, como determinar seu lugar?" (Heidegger, 1989: 22). Em

outras passagens, do "Vier Seminare" e do seu "Nietzsche", Heidegger situa os dois
filósofos como os consumadores do niilismo. Entretanto, se para ele, ambos parecem

ocupar o mesmo espaço dentro ou fora da órbita da filosofia contemporânea, Heidegger
é muito claro em classificar Nietzsche como o último metafísico. Esta determinação
sugere, no âmbito da filosofia heideggeriana, uma espécie de "vantagem" de Nietzsche

sobre Marx. Em que ela consiste?
A resposta a esta pergunta envolve duas questões correspondentes às duas
palavras- último e metafísico- da expressão que define Nietzsche: a primeira questão,
que remete à crítica de Nietzsche a Marx, diz respeito ao primeiro termo da expressão
(por que último?), a segunda, que remete à critica de Heidegger a Nietzsche, diz respeito

ao segundo termo da expressão (por que metafísico?). Entre uma e outra questão,
impõe-se a inflexão provocada por Nietzsche na tradição do materialismo histórico ou,

em outras palavras, a filosofia de Adorno.
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Comecemos por pesquisar por que Heidegger atribui uma "vantagem" de
Nietzsche sobre Marx. Ainda no ensaio "O que é Isto- a Filosofia?". Heidegger ensina
que a filosofia propriamente dita nasce e morre na Grécia pré-socrática. O passo para o

que hoje se conhece por filosofia, e Heidegger denomina metafísica, só foi dado por
Sócrates e Platão na esteira da filosofia sofistica. Até Heráclito e Parmènides, a palavra

"filosofia", segundo a interpretação de Heidegger, podería ser traduzida para algo como
"o ser recolhe o ente" (cfr. Heidegger, 1989: 17) O aparentemente trivial desta
observação era justamente o mais espantoso para os gregos. Mas, não tardou e a

vocação sofista de tudo tomar compreensível transformou a filosofia, a harmonia do ente

no ser, em "filosofia", aspiração pelo ente no ser. A partir daí, já notava Aristóteles,

filosofar significa perseguir a resposta à seguinte questão: ti tò ón ou que é o ente?

Quais as implicações de se pensar o ser do ente? Sem querer entrar ainda no
mérito da filosofia heideggeriana que pensa a diferença entre ser e ente enquanto

diferença ontológica, a metafísica que persegue o ser do ente no seu todo pensa o ente
de duas formas diferentes: "[1] A metafísica pensa o ente enquanto tal, quer dizer, em

geral. [2] A metafísica pensa o ente enquanto tal, quer dizer, no todo. A metafísica pensa
o ser do ente, [1] tanto na unidade exploradora do mais geral, quer dizer, do que em
toda parte é in-diferente, [2] como na unidade fundante da totalidade, quer dizer, do

supremo acima de tudo. Assim é previamente pensado o ser do ente como o fundamento
fundante. Por isso, toda a metafísica é, basicamente, desde o fundamento, o fundar que

presta contas do fundamento, que lhe presta contas e finalmente lhe exige contas"
(Heidegger, 1989: 155).

Estas duas formas de pensar o ser do ente no seu todo- o ser do ente geral e o ser
do ente supremo- comum à toda metafísica, confere à metafísica um caráter dúplice: toda
metafísica, para Heidegger, tem uma constituição onto-teo-lógica. Assim: "Porque o ser

aparece como fundamento, o ente é o fundamentado; mas o ente supremo é o
fundamentante no sentido da primeira causa. Pensa a metafísica o ente no que respeita
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seu fundamento, comum a cada ente enquanto tal, ela é lógica como onto-lógica. Pensa a

metafísica o ente enquanto tal no todo, quer dizer, no que respeita o supremo (que é o)

ente que a tudo fundamenta, ela é lógica como teo-lógica" (idem: 161). Fica fácil

perceber, a partir destas considerações, como Deus entra na filosofia. O ser enquanto
fundamento necessita ele próprio de uma fundamentação, ou seja, de uma causa

originária. Esta causa originária só pode ser causa de si mesma, quer dizer, causa sui;
caso contrário havería uma causa ainda mais originária a considerar. E causa sui é a
denominação pela qual a filosofia conhece Deus.
Mas, se toda metafísica é onto-teo-lógica, isto significa que um pensamento a-teu

é, por definição, um pensamento não-metafísico? Na resposta a esta pergunta reside a
critica de cunho nietzschiano à metafísica de Marx. O Deus metafísico pode ser negado

por uma filosofia que, não obstante, preserve o lugar por Ele ocupado. O lugar ocupado
pelo Deus desaparecido, pode então ser preenchido por novos ideais que exercerão nesse

pensamento a-teu o mesmo papel que Deus exerce em qualquer teologia. E o caso das

doutrinas que erigem o socialismo, a democracia ou qualquer outro ideal como valor
supremo. Esses, embora substituam antigos valores, fazem-no ocupando a mesma região

ideal suprasensivel da filosofia teológica tradicional. No seu Holzwege, Heidegger
denomina essas doutrinas, dentre as quais se pode incluir o marxismo, de niilismo

incompleto. Contrariamente, o niilismo completo de Nietzsche não declara simplesmente
a morte de Deus, mas elimina, juntamente, o lugar mesmo dos valores ideais, o
suprasensivel. E faz isto, através de uma operação que o próprio Nietzsche classifica de

inversão do platonismo.
Antes de entrar no mérito da filosofia nietzschiana, cabe ainda uma importante
observação à respeito da filosofia de Marx. As duas metafísicas que identificamos no seu

discurso, é bom lembrar, encontram-se amalgamadas na sua insuperável análise do

fetiche da mercadoria O primeiro e o último termo dessa expressão correspondem,
respectivamente, à metafísica do real e à metafísica do trabalho. Isso podería nos levar a
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crer que não há como dissociar esses dois momentos do discurso marxista, sendo de

todo impossível ficar com o primeiro, que afirmei insuperável no plano da teoria, abrindo

mão do segundo. Contudo, o que pretendo demonstrar mais à frente é que, se, por um

lado, temos que encontrar uma categoria "mais fundamental" do que o trabalho, a saber,

a linguagem, para, paradoxalmente, formular uma ontologia do ser social não metafísica,
não podemos, por outro lado, simplesmente abrir mão da categoria trabalho para pensar

o processo de autoconstituição do gênero humano. Se conseguir tal intento, penso que

terei explicado de modo satisfatório por que Marx, entre os filósofos, é uma espécie de
morto-vivo ou, se se quiser, um ser espectral. Se sua ontologia metafísica o aniquila, a

realidade metafísica mantém-no mais vivo do que nunca.

NIETZSCHE - PRIMEIRA INFLEXÃO

Se pudéssemos resumir numa frase do próprio Nietzsche em que consiste a
inversão do platonismo por ele proposta, da sua obra pinçaria a seguinte: "a arte tem
mais valor que a verdade".

Não podemos, por enquanto, dizer muita coisa sobre o

significado desta proposição. Uma coisa, porém, desde já, é certa: a frase hierarquiza

dois valores. Eia não diz: "a arte tem valor, a verdade não"; ou "só a arte tem valor". Ela

diz, preferencialmente: "a arte e a verdade têm valor, sendo a arte mais valiosa que a
verdade". Esta frase causa inquietação. Uma filosofia que "desvaloriza" a verdade não

estaria desvalorizando a si própria? Pois não é disto que trata a filosofia, justamente da
verdade? A frase de Nietzsche, não é ela mesma verdadeira? Se a frase é verdadeira,

como entendê-la? Não estaria o pensamento de Nietzsche enredado no que Habermas

chama de contradição performativa?
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À primeira vista, a resposta a esta última pergunta é positiva. Tomemos um
exemplo elucidativo. Sabemos como Hegel responde à distinção kantiana entre

fenômeno e coisa-em-si. Já na Introdução à Fenomenologia do Espírito, Hegel ensina:
"se, a essa altura, pesquisarmos a verdade do saber, pesquisamos, ao que parece, o que

ele é em-si. Mas, nessa inquisição ele é nosso objeto, é para nós. O seu em-si que
resultasse de tal inquisição seria antes, seu ser para nós. O que afirmássemos como sua
essência não seria a sua verdade mas sim o nosso saber a seu respeito". (...). "Não
obstante- continua Hegel- a natureza do objeto que pesquisamos transcende essa

separação ou essa aparência de separação e pressuposição. A consciência oferece em si
mesma sua medida e, por conseguinte, a investigação toma-se uma comparação da

consciência consigo mesma
Nietzsche, em relação a Hegel, nesse propósito, toma o caminho diametralmente

oposto. Sobre a oposição entre fenômeno e coisa-em-si (Gaia Ciência, #354), ele
garante: "estamos longe de ‘conhecer’ o bastante para sequer podermos separar assim".

Veja-se que a solução de Nietzsche para o problema é tão "lógica" quanto a de Hegel. Se
Hegel, nesse caso como em outros, implode, por assim dizer, as antinomias kantianas,

Nietzsche sempre as fará explodir. Enquanto Hegel afirma algo como: o conhecimento
que distingue fenômeno e coisa-em-si é um conhecimento que afirma algo sobre o em-si
do conhecimento e, portanto afirma que o conhecimento conhece o em-si; Nietzsche
contra-argumenta dizendo: o "conhecimento" que separa assim infringe a si próprio, pois

não podemos saber sequer da existência ou inexistência do "em-si" do conhecimento.

Hegel recupera, em certa medida, a tradição do racionalismo. E quanto a Nietzsche? A

que conduz seu argumento? A negação total do racionalismo? A crítica radical da razão?
A solução a esses impasses requer uma abordagem preliminar da filosofia de

Platão. Se resumimos a filosofia nietzschiana na frase "a arte tem mais valor que a

verdade" e se o próprio Nietzsche designou sua filosofia como uma inversão do
platonismo, temos que encontrar (e entender) em Platão um pensamento que sugira a
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tese de que a verdade tenha mais valor que a arte. Em A República, Platão estuda a

questão do ponto de vista da vida pública, como não podería deixar de ser. A doutrina

de Platão afirma a tese de que a pluralidade das coisas e suas modificações pertencem à
esfera do sensível, diferentemente das idéias, pertencentes à esfera do supra-sensível.

Cada idéia, única e imutável, existe verdadeiramente, e as coisas sensíveis nada mais são
do que cópias das idéias. Aquilo que "é" no mundo sensível, só "é" na medida em que

uma idéia sustenta sua presença. O Universo, desta perspectiva, é entendido como obra
de um artesão divino, o demiurgo, que, diante da beleza das idéias, não se contentou em

contemplá-las e passou a reproduzi-las. Analogamente, o homem, quando "fabrica" algo
no mundo sensível, na verdade, está simplesmente deixando que esse algo apareça, um
algo que igualmente não seria sem uma idéia que o sustentasse. O mesmo vaie ainda para

um pintor que reproduz um determinado objeto num quadro.
De certa maneira, pode-se dizer que um objeto fabricado possui o mesmo grau de

"irrealidade" que esse mesmo objeto refletido num espelho ou reproduzido numa pintura:
ambos são cópias. Contudo, Platão reconhece que, se o objeto produzido pelo artesão

imita a idéia que lhe corresponde, a arte imita o que já é uma imitação. Esta condição da
arte impõe-lhe duas restrições. Em primeiro lugar, a pintura só pode considerar o objeto

reproduzido a partir de uma situação determinada, o que a mantém ainda mais afastada
da verdade do mundo supra-sensível. Em segundo lugar, aquilo que se reproduziu não se

presta ao uso que se faz do objeto reproduzido. Um tratado preocupado com a vida

pública não podería deixar de considerar esse último aspecto da questão. Na filosofia
platônica, portanto, temos uma hierarquia entre três modos diferentes da presença do

ente: Deus produz idéias únicas e imutáveis; os artesãos, divino ou humano,
reproduzem-nas; os artistas imitam as reproduções. Dessa forma, a arte, entendida como

mimese, encontra-se, na metafísica de Platão, abaixo da verdade.
Mas, assim como para Nietzsche, para Platão não há um desacordo entre arte e

verdade. A prová-lo, estão os comentários de Platão sobre a essência do Belo
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desenvolvidos no diálogo Fedro. O homem, para Platão, é o ser que se comporta em
relação ao ente enquanto tal. Mas, para que possa percebê-lo, o homem não pode contar
com os seus sentidos. Jamais os sentidos, que apreendem o mundo aparente, poderiam
possibilitar a percepção do Ser na sua inalterada pureza. Guiados pela aparência fortuita
e mutável, os homens não fazem mais do que afastarem-se da verdade do mundo das
idéias imutáveis. Para que esse Ser possa se manifestar ao homem, enquanto tal, é
preciso que ele seja apreendido preliminarmente pela alma humana, através da "teoria",
entendida como contemplação. Nesse sentido, o Belo terá para Platão uma função
essencial. Enquanto aquilo que nos toca de forma a mais cativante e imediata, o Belo nos
prende na "visão" do Ser e nos impede, justamente, de esquecê-lo. Assim a Verdade e o
Belo relacionam-se igualmente ao Ser: revelam-no e o mantêm revelado. A hierarquia
entre arte e verdade parece ter se esvaido. Contudo, aqui cabe uma decisiva colocação.
Como lembra Heidegger acerca do platonismo:
"Mais ce en quoi elles [la vérité et la Beauté- FH] vont ensemble (eu égard à
l'Être), c'est en quoi elles doivent se désassembler, se désunir, au égard à l'homme; en
effet, parce que l'Être est le non-sensible pour Platon, l'évidence de l'Être révéllé, soit la
vérité, ne peut être elle aussi. qu'un luire non sensible. Parce que l'Être ne s'ouvre que
dans la vision et que, pour retrouver le regard sur l'Être, il faut que ce regard soit arraché
sans cesse à son oubli, ce qui ne se peut que par l'immédiate lueur (de l'Être) dans
l'apparence, -il faut aussi que l'ouverture de l'Être se produise là même ou, selon la vérité,
ne régne que le ...non-être. Cependant c'est là précisément le lieu de la Beauté" ... "La
Beauté nous exalte par-delà le sensible et nous reconduit dans le vrai" (Heidegger, 1971:
180).
Diante dessas considerações sobre a doutrina de Platão, podemos enfrentar a
questão da tal inversão do platonismo proposta por Nietzsche. Investiguemos no que ela
consiste. Dissemos que a filosofia de Nietzsche não só declara a morte de Deus como
também elimina a região ideal supra-sensível por Ele ocupada. Esse já é um resultado da
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operação de inversão do platonismo. Como se chega até ele? Nietzsche defende a tese de
que, de fato, o niilismo, longe de ser um fenômeno contemporâneo, já se encontra em
Platão e acompanha toda a história da filosofia, agora vista como a história do próprio
platonismo. E Nietzsche vai sugerir que sua filosofia, enquanto consumação do niilismo,
representa, na verdade, a redução do niilismo sob todas as formas. Perceber-se-á, com
Adorno e Horkheimer, que, nessa trajetória, a relação de Nietzsche com o
esclarecimento é contraditória: "ele enxergava no esclarecimento tanto o movimento
universal do espírito soberano, do qual se sentia o realizador último, quanto a potência
hostil à vida, 'niilista'" (Adorno & Horkheimer, 1991: 54).
Nietzsche descreve a história do platonismo, da sua origem a sua consumação
(inversão), em seis etapas: 1 ) o mundo verdadeiro supra-sensível só é acessível ao
homem virtuoso; 2) o mundo verdadeiro, agora inacessível, é prometido ao homem
virtuoso; 3) o mundo verdadeiro, inacessível, é concebido como consolação (com Kant,
o supra-sensível é um postulado da razão prática); 4) o mundo verdadeiro, de
inacessível, passa a desconhecido: dele nada se pode dizer; 5) o mundo verdadeiro é uma
idéia inútil que deve ser suprimida: resta agora o mundo aparente dos positivistas; 6) a
etapa nietzschiana: com a supressão do mundo verdadeiro, não subsiste um mundo
aparente; o mesmo golpe que suprimiu o mundo verdadeiro suprime o mundo aparente;
resta para Nietzsche o mundo sensível, o único verdadeiro.
Assim como Marx distingue sensível de objetivo para diferenciar seu
materialismo do materialismo precedente ( 1 ª tese sobre Feuerbach), Nietzsche distingue
sensível de aparente para diferenciar seu pensamento do pensamento positivista. Assim
como a inversão da dialética hegeliana por Marx reabilita o entendimento e marca o fim
do idealismo (guardando o seu momento de verdade), a inversão do platonismo por
Nietzsche reabilita o sensível e marca o fim do niilismo (também guardando o seu
momento de verdade). Mas de que forma o niilismo é superado? A morte de Deus não
reforça, justamente, a crença niilista na ausência de valor?
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Tomemos, mais uma vez, a frase com que resumi a filosofia de Nietzsche: "A arte
tem mais valor que a verdade". A frase, já o sugeri, compara arte e verdade, declarando
que tanto uma quanto outra tem valor. Mas qual o sentido que a palavra valor teria para
Nietzsche? Diante da morte de Deus e da eliminação daquela região supra-sensível que
poderia ser preenchida com outros ideais, seja esse ideal a Razão, o socialismo, a
democracia ou qualquer outro, o que nos resta da palavra valor? Qual o critério para
estabelecer o valor do que quer que seja?
A eliminação da região supra-sensível, a partir da inversão do platonismo, implica
uma transvaloração de todos os valores e exige uma modificação da própria forma de
valorar. A inversão, por um lado, não faz mais do que negar os antigos valores supremos
sem fazer nascer novos: é a consumação do niilismo. A inversão, por outro lado, exige a
instituição de novos valores: corresponde à saída do niilismo. A transvaloração dos
valores, contudo, requer agora um novo princípio, mas um princípio que esteja presente
no mundo sensível. Esse princípio, na filosofia nietzschiana, é a vida, e vida num sentido
particular: entendida como Vontade de Potência. A inversão do platonismo é a fixação
da Vontade de Potência como "medida" de valor que consuma e supera o niilismo sob
todas as formas.
Entendida a proposta de Nietzsche, a continuação do exame daquela frase
resumo da sua filosofia, exige, agora, a compreensão dessa "medida" de todos os
valores, ou seja, do conceito de Vontade de Potência. Sem esta compreensão será difícil
entender o sentido dos outros dois conceitos, a saber, verdade e arte, na filosofia
nietzschiana. Vontade, para Nietzsche, não se confunde com desejo. A vontade não pode
ser satisfeita como o desejo. A vontade nem mesmo pode ser querida. Não se pode
resolver ter ou não vontade. A decisão de não ter vontade é já manifestação da própria
vontade. Em Para a Genealogia da Moral, #28, Nietzsche, discorrendo sobre o ideal
ascético, ensina: "o homem prefere ainda querer o nada, a não querer. .. ". Vontade é
querer-para-além-de-si-mesma, ou seja, querer-mais. Mais o quê? Mais Potência
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Vontade de Potência, na concepção de Nietzsche, é quase uma expressão tautológica
que só se justifica pela má utilização da palavra vontade em outras filosofias (p.ex.
Schopenhauer).
A vida, entendida como Vontade de Potência, como querer-mais, não pode,
assim, resumir-se ao impulso a sua própria conservação. O querer conservar-se é próprio
daquilo que já é existente. Conservar-se é uma mera conseqüência da condição do
existente. Em Para Além de Bem e Alai, #13, Nietzsche é taxativo: "os fisiólogos
deveriam prestar mais atenção, ao estabelecerem o impulso de autoconservação como
impulso cardinal àe um ser orgânico. Antes de tudo o vivente quer dar vazão a sua
força- a própria vida é vontade de potência-: a autoconservação é somente uma das
conseqüências indiretas e mais freqüentes disso. - Em suma, aqui, como por toda parte,
cuidado com princípios teleológicos supérfluos!

tais como o impulso a

autoconservação (que se deve à inconseqüência de Espinosa-). Assim, com efeito, o
ordena o método, que tem de ser essencialmente parcimônia de princípios".
Assim como vontade é vontade de potência, vida é intensificação da vida, ou
seja, conservação e também crescimento. O conceito de vida será também estendido ao
mundo inorgânico: nesse sentido, Nietzsche afirma que o vivente é uma espécie rara de
morto que, por sua vez, é visto como pré-forma do vivo. Sobre a diferença entre
orgânico e inorgânico em Nietzsche, Heidegger ensina: "or dans l"'organique" il existe
une pluralité de pulsion et de forces dont chacune a sa propre perspective. La pluralité
des perspectives distingue l'organique de l'inorganique: ce demier cependant, a lui aussi
sa perspective, sauf que dans celle-ci- dans l'attraction et la répulsion- les "conditions de
puissance" se trouvent uniformément établiés" (Heidegger, 1971: 191 ). Assim., para
Nietzsche, se há uma diferença entre o orgânico e o inorgânico, o ente, no seu todo, é,
indiferentemente, Vontade de Potência.
Temos, agora, os elementos para enfrentar duas questões decisivas: por que a
arte tem mais valor que a verdade?; e em que sentido a verdade tem valor? Segundo a
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interpretação de Nietzsche, já o vimos, o platonismo propõe o desprezo pelo mundo
sensível, que nada mais é do que um mundo aparente, e a crença num mundo "melhor",
um mundo verdadeiro no plano supra-sensível. Nietzsche inverte esta relação. Qual o
resultado da operação? O mundo aparente toma o lugar do mundo verdadeiro e vice
versa? Não! O mundo aparente e o mundo supra-sensível são suprimidos conjuntamente.
Resta o mundo sensível.
A essência mais íntima do ser desse ente, como se viu, é Vontade de Potência.
Como tal, o mundo é visto como um ser que se cria de si próprio, ou mais propriamente,
como fenômeno estético. Ora, a arte, enquanto faculdade de produzir, ou seja, criar e
destruir, é, par excel/ence, o modo de vida humano o mais transparente e o mais
conhecido de Vontade de Potência. A arte é a estrutura da Vontade de Potência que
envolve todas as demais, inclusive o conhecimento. A vontade de aparência, diz
Nietzsche, é mais profunda e mais "metafisica" que a vontade de verdade. Se vida é
Vontade de Potência e a arte é a estrutura mais importante da Vontade de Potência, não
é dificil perceber porque a arte tem uma papel decisivo na tarefa de fundar um princípio
de uma nova instituição de valor. Diferentemente de Hegel, para quem a arte (romântica)
havia caído no niilismo e a filosofia aparecia como a única saída possível, Nietzsche vai
encontrar justamente na arte (moderna) a reação contra o niilismo filosófico e vai
entender sua própria filosofia como manifestação artística.
Se Nietzsche ontologiza a arte, ou seja, se o ente no seu todo é visto como
fenômeno estético·, se o mundo é visto como um mundo mutável e fugidio, marcado
pela instabilidade pulsional, a verdade, no sentido do firmemente estabelecido, não faz
mais do que fixar aquilo que devém continuamente: nesse sentido, a verdade não se
conforma ao mundo, mas o deforma; constitui uma espécie de erro e de ilusão. Em que
sentido, então, a verdade permanece um valor? Ora, o que é indiferente a todo ente é
·) Não é Heidegger que ontologiza a arte. como quer Habennas. mas Nietzsche. na leitura acertada de
Heidegger. Daí a afirmação: "apparemment esthétique de prime abord sa pensée [de Nietzsche- FHJ sur
l'art est métaphysique dans sa plus intime intention... " (Hedegger, 1971: 122.).
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Vontade de Potência. O homem é um ser vivo que quer garantir as condições de
conservação e crescimento da sua própria vida. Imerso num fluxo contínuo de pulsões, o
homem resiste a desaparecer, luta por subsistir: viver significa estabilidade e
permanência. Portanto, há algo inerente à própria pulsão que não sucumbe ao fluxo
pulsional, mas que aspira à constância. Permanecer vivo, ser, exige que se resista a este
fluxo, não de forma a suspendê-lo e estancá-lo, mas de forma a mantê-lo como realidade
viva. Daí Nietzsche concluir: "a verdade é o tipo de erro sem o qual uma certa espécie de
ser vivo não estaria viva".
Fica evidente que a verdade é um valor precisamente por ser um erro. Se a
verdade fixa e deforma um ser que devém continuamente, o faz na perspectiva de
intensificação da vida. Como condição para a vida, a verdade é um valor. Mas se é
necessário que a verdade seja, o mesmo não acontece com o verdadeiro desta verdade. A
contradição aparente entre ser um erro e um valor, simultaneamente, se dilui assim que
se percebe que para Nietzsche "é necessário que alguma coisa deva ser tomada por
verdadeira-, não que alguma coisa seja verdadeira".
Conhecer, para Nietzsche, é esquematizar o caos pulsional de acordo com nossas
necessidades práticas. O ser vivo não quer sucumbir a seu próprio caráter caótico, o que
só é possível com a estabilização e fixação desse caos. Esquematizá-lo, não obstante, não
significa delimitá-lo. O ser vivo, simplesmente, estabelece um horizonte transparente a
partir do qual nada é fixo e tudo devém. Assim, se o conhecer, no sentido do tomar por
verdadeiro, pertence à vida, a própria vida como pulsão pertence ao devir à maneira da
arte; é só por isso que "a arte tem mais valor que a verdade".
Nietzsche ao mesmo tempo que reconhece a vontade de verdade, impõe à ela
certas condições. As convicções científicas devem "rebaixar-se à modéstia de uma
hipótese, de um ponto de vista provisório de ensaio, de uma ficção regulativa" (A Gaia
Ciência, #344). Pois o que é uma vontade de verdade incondicionada? É querer a
verdade a todo preço, isto é, não querer enganar, nem sequer a si mesmo. O que
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sabemos, porém, do caráter da existência que nos permita escolher entre a desconfiança
incondicional ou a crença incondicional? A opção por uma ou por outra parece ser de
natureza moral. Mas por que não querer enganar, se a vida, como se viu, "depende de
aparência, quero dizer, de erro, impostura, disfarce... '"Vontade de verdade' - diz
Nietzsche- isso poderia ser uma velada vontade de morte.- Dessa forma- continua ele- a
questão: 'por que ciência?' reconduz ao problema moral: para que moral, se vida,
natureza, história são 'imorais'?"(...). "É sempre ainda sobre uma crença metafisica que
repousa nossa crença na ciência- que também nós, conhecedores de hoje, nós os sem
Deus e os antimetafisicos, também nosso fogo, nós o tiramos ainda da fogueira que uma
crença milenar acendeu, aquela crença cristã, que era também a crença de Platão, de que
Deus é a verdade, de que a verdade é divina(...)".
"A arte tem mais valor que a verdade" ou, de outra forma, "a Vontade de
aparência é mais profunda do que a Vontade de verdade". Não há contradição
performativa nesse pensamento. Ele é o sintoma de uma época. Se ele é aparentemente
contraditório é por refletir um estágio do desenvolvimento humano no qual é possível
uma critica da razão por ela própria, uma reflexão à segunda potência. Com Heidegger
(contra Habermas), pode-se concluir: "aucun penseur n'a plus durement lutté que
Nietzsche pour le savoir......la pensée de Nietzsche donnne la trompeuse apparence de
combattre contre la 'science' pour la prétendue vie, tandis qu'en vérité il lutte pour le
· savoir' en l'honneur de la'vie'..."(Heidegger, 1971: 451).
Contudo, resta-nos pesquisar o que há ainda de metafisico na filosofia de
Nietzsche. Como vimos, Heidegger ensina que a metafisica, enquanto pensamento que
aspira pelo ser do ente, pensa o ente em geral e pensa o ente no todo, isto é, pensa o ser
do ente, tanto na unidade do que é indiferente, como na unidade da totalidade, quer
dizer, do supremo acima de tudo. Vimos, até aqui, que Nietzsche procura responder à
pergunta "o que é o ente?" do ponto de vista do que em toda parte é indiferente, ou seja,
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como Vontade de potência. Haverá, em Nietzsche, um pensamento que apreenda o Ser
enquanto suprema determinação? Sim! A doutrina do Eterno Retomo do Mesmo.
A doutrina do Eterno Retomo se apresenta da seguinte forma. Vimos que tanto o
ser vivo quanto o sem-vida, para Nietzsche, são um complexo de forças, cada qual com
sua própria perspectiva. A diferença entre o vivo e o morto consiste no fato de que, no
primeiro caso, há uma pluralidade de perspectivas, enquanto no segundo caso, há uma
uniformidade de perspectivas. Apesar dessa diferença, o mundo como um todo possui
um caráter permanente: o caráter de força. O mundo está num constante devir, sem que
haja um equilíbrio de forças. É a

própria Vontade de Potência que garante esse

desequilíbrio e o contínuo devir.
Contudo, Nietzsche assevera: "a vida vive sempre às expensas de outra vida".
Isto significa que o querer-mais, comum a cada elemento do Universo, só se realiza para
uns às custas de outros. A força, enquanto caráter permanente do mundo, é limitada, não
tendo do que se alimentar para aumentar indefinidamente. E a própria totalidade do
mundo permanece finita. Ora, esta totalidade do mundo finita é no tempo infinito. Sendo
assim, abrem-se somente duas possibilidades. A primeira, de que o mundo marcha para a
estabilidade, para o equilíbrio estático, Nietzsche a descarta com o argumento de que, se
assim fosse, esse te/os já teria tido uma eternidade para ser atingido. Como isso não
aconteceu, resta uma outra possibilidade, de que tudo o que já foi será. uma vez e
inúmeras vezes: uma totalidade finita no tempo infinito implica necessariamente o eterno
retomo do mesmo.
Pois bem, o que é esta doutrina que pensa o ser na sua suprema determinação?
Certamente ela não é uma teoria científica. Cada ciência, incluindo a cosmologia, trata o
ente sob um ponto de vista determinado. Lida como uma tese de fisica, por exemplo, a
doutrina do Retomo certamente não resistiria ao princípio da incerteza da mecânica
quântica ou ao conceito de tempo-espaço da relatividade geral. Como ela pensa o ente
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de um ponto de vista que inclui todos os outros pontos de vista sem se confundir com
nenhum deles, ela é uma doutrina filosófica.
Em que domínio ela se insere? O pensamento que ensina que o que foi, incluindo
a vida que vivemos agora e como a temos vivido, será mais uma vez e inúmeras vezes
sem que haja nada de novo, é maldito, divino, ou talvez queira simplesmente dizer: viva
de tal sorte que te faça querer viver o mesmo uma vez mais? A doutrina do Retomo, de
fato. representa uma nova condição a partir da qual a vida, ao retomar a si mesma, se
projeta para lá de si mesma. Sem jamais deixar-se reduzir à velha antinomia entre
necessidade e liberdade. o Eterno Retomo ensina como tomar-se o que se é. Somos
livres para querer o nada, não para não-querer. E querer liberta, não para nos tomarmos
o que não somos, mas precisamente o contrário.
E o que somos? Nietzsche vê o homem como o estimador, o criador de valores.
Nesse sentido, perpetuar valores é tão paralisante quanto negá-los. "Mutação de valores
essa é a mutação daqueles que criam (Assim falou Zaratustra - dos mil e um alvos)".
Negar valores estabelecidos através da instituição de novos valores, ou de outra forma,
defender a transvaloração de todos os valores: essa condição permite a Nietzsche, "o
primeiro niilista integral da Europa", ser aquele que reduzirá o niilismo sob todas as
formas. "Vontade de Potência exige Eterno Retomo do Mesmo", ensina Heidegger.
Eterno Retomo do Mesmo "completa" a metafisica de Nietzsche.
Temos, agora, todos os elementos para situar Nietzsche em relação aos dois fios
condutores que elegemos para pensar a filosofia contemporànea: a metafisica do trabalho
e a metafisica do real. Quanto à metafisica do trabalho, o homem, no discurso
nietzschiano não é mais produtor; ele é estimador, criador de valores·: por isso, a crítica
da economia política deve dar lugar à crítica dos valores levada a cabo por um
·) Embora Nietzsche não tenha desenvolvido uma ontologia social. veremos. no capítulo seguinte. o
impacto que essa ",;são de homem" teve na formulação da sociologia de Max Weber. Essa nova •,;são"
permitiu a Weber deslocar seus estudos sobre o processo de racionalização. do plano das relações
econômicas. para o plano da ética. Weber. atento a toda critica original ao materialismo histórico. não
poderia deixar de considerar os ensinamentos de Nietzsche.
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genealogista da moral. Com esse movimento Nietzsche pretende dar um passo numa
direção mais primordial, já que seu conceito de valor é abrangente a ponto de incluir,
pode-se dizeL idéias como as de poder, dominação, escravidão, etc. Não vejo motivo
para não pensar também as formas de propriedade, o Estado e, por que não, as relações
de produção, como manifestações, pervertidas ou não, da Vontade de Potência. A
estratégia de Nietzsche, ademais, conta com a vantagem de banir do discurso filosófico
quaisquer vestígios de teleologia. Contudo, o que Nietzsche não percebe de maneira
clara, daí o caráter ainda metafisico do seu pensamento, é que o processo de
transvaloraçào de valores exige a linguagem como meio, um elemento depreciado na sua
filosofia em função da associação que ele estabelece, sem mediação, entre conceito e
vontade de verdade. Quando Nietzsche define todo conceito como o resíduo de uma
metáfora que "nasce da igualação do não igual" (Nietzsche, 1987: I, 34), ou seja, uma
simples negação da diferença, perde de vista que "o conceito, que se costuma definir
como a unidade característica do que esta nele subsumido, já era desde o início o
produto do pensamento dialético, no qual cada coisa só é, tomando o que não é"
(Adorno & Horkheimer, 1991: 29). Nietzsche, dessa forma, obscurece o caráter
emancipador que a linguagem também possui.
Quanto à metafisica do reaL por fim, pode-se dizer que ela está totalmente
ausente da filosofia de Nietzsche. A concepção de uma realidade em si metafisica só é
possível a partir da idéia de uma essência sob a fachada da aparência. Nietzsche não
imagina a possibilidade da emergência de uma essência sob o fenômeno, não como uma
esfera supra-sensível à moda platônico-idealista, mas como obra dos próprios homens,
isto é, uma duplicação que tem nos homens sua razão -de -ser. Nietzsche, dessa forma,
passa por cima do, já à sua época evidente, fenômeno da coisificação que, de uma fonna
ou de outra, nenhum filósofo que nele se inspirou pôde negligenciar.·
0

) Como Foucault. Derrida e Lacan não são objeto de estudo desse ensaio. digo apenas que eles
recorreram ao conceito de estrutura para contornar o ingênuo dizer sim à vida dionisíaco proposto por
Nietzsche.
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ADORNO - il-lA TERJALISlv/O HIPOSTASIADO

A reabilitação da leitura heideggeriana de Nietzsche, acima, visa menos criticar
Habermas do que demonstrar a influência de um outro Nietzsche, que não o de
Habermas, sobre Adorno. Quer-se demonstrar que, de fato, Adorno e Heidegger, cada
um de uma forma e com um propósito diferentes, têm uma compreensão muito próxima
acerca da filosofia de Nietzsche. O materialista vai certamente apreciá-lo e criticá-lo de
maneira muito diferente da do fenomenólogo. Isto não os impede, contudo, de captar. da
mesma forma, o essencial da filosofia nietzschiana e desenvolvê-la segundo os seus
próprios objetivos. Do objetivo de Heidegger trataremos na seção seguinte; do de
Adorno, nesta seção.
Adorno pretende apropnar-se criticamente da filosofia nietzschiana para
provocar uma reviravolta no materialismo histórico. Vimos que a filosofia de Nietzsche,
segundo Heidegger. apresenta-se a partir de duas "doutrinas" cuja relação interna é de
exigência. Vontade de Potência exige Eterno Retomo do l\1esmo. Adorno vai
desenvolver duas teses. no seio do materialismo histórico. que estabelecem entre si o
mesmo tipo de relação. Vontade de Potência e Eterno Retomo do Mesmo
correlacionam-se, de uma forma muito interessante, com as duas teses materialistas de
Adorno: Teoria Estética e Dialética Negativa. respectivamente. Contrariamente ao que
pensa Habermas, na arquitetônica da filosofia do Adorno tardio, Teoria Estética e
Dialética Negativa "não podem fazer outra coisa senão remeter-se impotentes uma para
outra" (Habermas, 1989: 490)- caracterização que reflete a impotência do pensamento
de Adorno e não a impotência que o pensamento de Adorno reflete-, mas exigem-se
reciprocamente.
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Antes de analisar a critica de Adorno a Nietzsche, salientemos algumas
correspondências entre eles. Vimos que o ser do ente, em Nietzsche, como Eterno
Retorno do Mesmo, tem algo de sui generis. Nietzsche "imprime o devir do caráter de
Ser". Isso evidentemente o distingue de Parmênides, para quem o ser simplesmente é,
mas também o distingue de Heráclito, para quem o ser devém. O ser é, mas num
processo constante de criação e destruição, sendo o devir aquilo que permanece. Se, por
um lado, esse conceito de devir afasta a filosofia de Nietzsche da doutrina heracliteana
do fluxo de todas as coisas enquanto perpétua inconsistência, ele, com muito mais
propriedade- e esse é o ponto que nos interessa-, contrapõe a filosofia de Nietzsche à
idéia hegeliana de Absoluto. Se o Absoluto exige a reconciliação das oposições e implica
a supressão da diferença, o Eterno Retorno do Mesmo, por paradoxal que pareça, exige,
justamente, a afirmação da diferença. Diferença que, para Nietzsche, traduz-se por
conflito de forças e pluralidade de perspectivas.
A palavra diferença, usada em outros dois sentidos, sustentará tanto a critica de
Heidegger como a critica de Adorno à filosofia de Hegel: no primeiro caso, como se
verá, trata-se da diferença ontológica entre ser e ente; no segundo caso, de que nos
ocuparemos agora_ trata-se da diferença ôntica entre ser e ente. O que faz de Nietzsche,
Adorno e Heidegger, antes de mais nada, interlocutores de Hegel, é o fato de que as
doutrinas do Eterno Retorno do Mesmo (tempo) e da Vontade de Potência (ser), da
Teoria Estética (tempo) e da Dialética Negativa (ser), e da Ontologia Fundamental (ser e
tempo) , respectivamente, situam a problemática filosófica moderna, tanto quanto a
Fenomenologia (tempo) do Espírito (ser), em torno da questão de Ser e Tempo. O que
Adorno procura demonstrar, não obstante, é que tanto o pensamento de Hegel quanto o
de Heidegger, no fundo, são identificantes porque, através da ontologização do ôntico,
de fato, excluem a diferença, enquanto o pensamento de Nietzsche, ainda que vigoroso,
ao conceber a diferença somente enquanto diferença, deixa escapar o momento da
contradição.
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"Sem ente não há ser": assim começa o capítulo homónimo da Dialética
Negativa no qual Adorno submete a dialética hegeliana a uma crítica imanente. Com essa
afirmação, Adorno quer dizer que todo conceito. inclusive o de ser, deve basear-se em
algo, ou seja, na "abstração extrema da realidade diferente do pensamento". Na trilha da
dialética materialista, Adorno. como Marx, defende o primado do objeto em relação ao
sujeito. É claro que os conceitos de sujeito e objeto, em Hegel e em Marx e Adorno, não
são usados dogmaticamente, mas são mediados. Não há objeto sem que ele possa ser
pensado pelo sujeito. Tão pouco é possível separar a função mental de pensar do eu real
que pensa: "subjetividade significa também objeto". Contudo, Adorno nota na relação
dialética sujeito-objeto uma assimetria. O sujeito tem algo de objetivo, ele é. O objeto,
ao contrário. nada tem de subjetivo. embora dependa do sujeito para ser pensado
enquanto objeto. Se o sujeito é também objeto, a recíproca não é verdadeira.
Sendo assim, a investigação, para Adorno, deve começar pelo ente (algo) e não
pelo ser (conceito). Nesses termos, a dialética não é, para ele, um nova maneira de
organizar o pensamento. A dialética é um procedimento que pensa a contradição em
função da contradição em que está imersa a coisa pensada. A contraditoriedade, ainda
que seja uma categoria reflexiva, é a confrontação pensante do algo com seu conceito.
Se a dialética idealista se resigna, qfinal de contas. ao campo da lógica. a dialética
materialista não expurga a lógica do seu componente metalógica. Não há conceito sem o
não conceituai; não há dialética sem diferença.
Hegel, ao contrário de Adorno. parte do ser, do conceito. Como conseqüência,
"a dialética de sujeito e objeto vai se converter como estrutura de ser em sujeito". Em
Hegel, "a reconciliação é realizada mediante a inclusão de todo diferente e objetivo em
uma subjetividade ampliada e elevada a Espírito Absoluto" (Adorno, 1975: 145). A
diferença entre ser e ente, da qual Hegel é absolutamente consciente, se perde, ass�
idealisticamente. Para Adorno, diferentemente, a possibilidade real de reconciliação
exige a afirmação da diferença ôntica entre ser e ente. A dialética materialista. "sendo
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contradição na realidade. é também contradição à realidade. Mas, dita dialética não é
conciliável com Hegel. Seu movimento não tende à identidade na diferença de cada
objeto com seu conceito, mas desconfia do idêntico" (idem: 148). Se a dialética
hegeliana acaba por se revelar uma dialética da identidade- e "identidade é a forma
originária de ideologia"-, a dialética adorniana é uma dialética da diferença, uma dialética
negativa.
A dialética da diferença, por sua vez, implica uma crítica do conceito de síntese.
"Em toda síntese opera uma vontade de identidade". Adorno observa que o próprio
Hegel, quase consciente da negatividade da lógica dialética. emprega o termo síntese
com muito menos freqüência do que o sugerido pelo modelo triádico. "O diferente
ensina Adorno- não pode ser obtido imediatamente como algo por sua vez positivo,
inclusive se para isso se recorre à negação do negativo (... ). A equiparação da negação
da negação com a positividade é a quintessência da identificação" (idem: 163). E Adorno
conclui: "a negação da negação não a rescinde, antes demonstra que ela não era
suficientemente negativa" (idem: 164 ).
Aqui, porém, cabe uma observação. As considerações feitas até agora podem
conduzir a uma pergunta tão incômoda quanto equivocada: como pode haver
reconciliação sem o conceito de síntese? Num primeiro momento, dissemos que a
reconciliação depende da afirmação da diferença entre a coisa e seu conceito. Em
seguida. dissemos que a idéia de síntese nega a diferença e põe a identidade. Contudo, a
noção de reconciliação não implica. por assim dizer. uma certa positividade? Ora, a
dialética negativa de Adorno é materialista. Nesse âmbito, a única coisa positiva a
considerar é a negação determinada, a critica: a reconciliação só é possível no plano do
real. Fora desse plano, a reconciliação é puro fetiche. Se são as coisas que ensejam a
dialética, não se há de recorrer à identidade para reconciliar contradições que são
materiais. A negação idealista da diferença é ideologia.
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Mas. ainda assim- insistamos-. o conceito tradicional de socialismo, por exemplo,
não sugere a idéia de síntese? Adorno pressente aí uma annadilha que diz respeito à

metafisica do trabalho de Marx. Sua resposta a essa pergunta pretende anular aquela
pretensa "vantagem" de Nietzsche sobre Marx observada por Heidegger. Para tanto,
Adorno vai usar uma imagem mais própria a Nietzsche que a Marx: a imagem do fim
como novo começo. É dessa forma que ele conclui o capítulo da Dialética Negativa: "o
materialismo histórico se dirige, se a algum lugar, a sua própria superação, à liberação do
espírito com respeito ao primado das necessidades materiais no estado de sua satisfação.
O espírito se encontra sujeito às condições materiais uma vez que se nega a satisfazê-las.
Somente quando o impulso corporal se satisfaça poderá reconciliar-se. Até então não
será o que promete com sua negação" (idem: 208; grifo meu- FH).
É interessante notar que também em Nietzsche a libertação do "impulso
corporal". com o assentimento ao mundo sensível, abre o caminho para o mundo não
sensível (mas não supra-sensível) do espírito. No 820º fragmento de Vontade de
Potência. Nietzsche conclama: "Je vous souhaite, à moi-même comme à toute ceux qui
vivent sans aucune angoisses d'une conscience puritaine, - à nous qui avons licence de
vivre, je souhaite une spiritualisation. une multiplication grandissante de leur sens". Se,
contudo, Adorno supera. através de uma imagem nietzschiana. a metafisica do trabalho
de Marx. ele vai criticar Nietzsche justamente por não atentar a metafisica do real
descrita por Marx. Esta atitude, aparentemente ambígua, é, no fundo, absolutamente
coerente.
Na Dialélica do Esclarecimento, por um lado, Adorno e Horkheimer, no excurso
sobre Moral e Esclarecimento. encantam-se por dois escritores negros da burguesia:
Nietzsche e Sade. Diz o texto: "diferentemente do positivismo lógico, ambos tomaram a
ciência ao pé da letra. O fato de que insistem na ratio de uma maneira ainda mais
decidida do que o positivismo tem o sentido secreto de liberar de seu invólucro a utopia
contida... Proclamando a identidade da dominação e da razão [através de uma reflexão
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elevada à segunda potência- FH], as doutrinas sem compaixão são mais misericordiosas
do que as doutrinas dos lacaios morais da burguesia" (Adorno & Horkheimec 1971:
111/2).

Na Dialética Negativa, por outro lado, Adorno, como já observamos, faz-nos
notar que a lógica dialética é mais positivista do que o próprio Positivismo. Pois bem. Se
Nietzsche, na passagem acima, é tido como aquele que insistiu na razão de uma maneira
mais decidida que o Positivismo, tomando a ciência ao pé da letra, isto poderia nos fazer
crer que Adorno esteja, com isso, querendo aproximá-lo da dialética, afastando-o do
pensamento positivista. Esta tese poderia ser inclusive reforçada pelo fato de que
Adorno e Horkheimer declaram. adicionalmente, que "Nietzsche conhecia como poucos,
desde Hegel, a dialética do esclarecimento".
Parece que nos metemos num imbróglio, mas, na verdade, o próprio Adorno não
deixa dúvidas a respeito da sua posição. Até que ponto insistir na razão de uma maneira
mais decidida que o positivismo rompe com o positivismo? Até que ponto um amor
desmedido à verdade, por si só, representa a garantia de não se nivelar à mentira? Ora,
sabemos que Adorno alinha-se a Marx no que se refere à metafisica do real. Como
conseqüência. percebe que a reviravolta da dialética materialista que desvela a realidade
metafisica implica a transformação da constelação de todas as categorias da dialética
idealista, entre as quais- e Adorno vai tomá-las como casos exemplares- as categorias de
essência e fenômeno.
No âmbito da dialética idealista. Hegel procedeu a um nivelamento teórico destas
categorias. O fenômeno, para ele, é a determinação imediata que faz da essência o que
ela é, ou seja, é a essência que existe na sua imediatidade. Se, contudo, numa existência,
há o essencial e o inessencial, o elemento que os diferencia não reside, para Hegel, na
própria coisa, mas encontra-se fora do seu movimento imanente. Isso significa que, se os
sujeitos cognocentes podem conhecer as coisas, não podem determinar o que nelas é
essencial, a não ser que a apreendam de um determinado ponto de vista. Nesse caso,
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porém, o essencial dirá respeito mais à forma como a coisa foi apreendida do que a ela
própria. O que é essencial sob uma ótica. pode ser inessencial sob outra.
Adorno. em consonància com a dialética materialista. redefine estas categorias.
Para ele, essência é aquilo que está oculto sob a fachada do imediato. Sob o capitalismo,
o homem. antes objetivo da produção, passa à condição de meio de sua própria
conservação, e a produção. que tinha por finalidade o homem, passa à condição de
objetivo do homem. À organização monstruosa do mundo que provoca e mantém o
rebaixamento do homem e firma a produção corno objetivo de si mesma, Adorno chama
de essência. Sua fachada. todavia. mostra algo oposto, isto é, mostra a produção
servindo à necessidade de conservação do homem: a este simulacro Adorno chama de
fenômeno.
Dadas estas explanações, fica mais clara a relação que Adorno estabelece entre
Nietzsche e o positivismo. Segundo ele. Nietzsche "se furtou à distinção entre essência e
fenômeno. abandonando o transfundo aos tresnoitados. Nisso coincide com todo
positivismo e quiçá em nenhuma outra parte esteja tão claro corno urna ilustração
incansável pode beneficiar os obscurantistas. Essência - continua Adorno- é o que a lei
do monstruoso faz inacessível. Negar que haja urna essência equivale a tomar partido
pela aparência. a ideologia total que. entretanto. chegou a ser a existência. Dar o mesmo
valor a todos os fenômenos porque não se conhece nenhuma essência que permita
distinguir é fazer causa comum com a mentira por um amor fanático à verdade"
(Adorno, 1975: 172).
Assim. se Marx pode ser criticado por ser metafisico "demais", Nietzsche pode
ser criticado por ser metafisico "de menos". A dialética negativa de Adorno, por seu
turno, é metafisica "na medida certa", ou seja, é metafisica na exata medida que as coisas
são. Esse ingrediente da filosofia de Adorno o faz conceber o estado de espírito da
modernidade estética, conceituado pela primeira vez por Nietzsche, de uma forma
totalmente original. Sua Teoria Estética submerge o universo estético nietzschiano na
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metafisica do real. Nesse contexto, Adorno desontologiza a arte: a liberdade absoluta da
arte é agora entendida como a liberdade num domínio particular que contrasta com a
pennanente falta de liberdade do todo. Social pelo seu conteúdo temático e por refletir
em si mesma o desenvolvimento material da sociedade. a arte, não obstante, é a própria
antítese social da sociedade. Como subproduto do processo de desencantamento do
mundo, a arte é autõnoma sem com isso deixar de serfait social.
Isso determina uma dialética entre esses dois momentos: as obras de arte "não
toleram nenhum elemento interior que não se exteriorize. e nenhum elemento exterior
que não seja portador de sua interioridade- do conteúdo de verdade" (Adorno, 1982:
'277). A arte é uma fonna de conhecimento. Não se contrapõe. enquanto valor, à
verdade. A arte, antítese do social. conhece a realidade social porque apreende a sua
essência fantasmagórica. E o faz de uma forma diferente da dialética negativa. O primado
do objeto, na arte, só se manifesta como historiografia do recalcado e do possível. A
obra de arte, dessa forma, mostra aigo que não existe. Não o faz, contudo, a partir de
elementos que não estejam realmente disponíveis. Aproveita os fragmentos ônticos e os
congrega em novas constelações, deformando a realidade empírica. O não existente é
mediatizado peio existente. Assim. o não fático na sua faticidade não conspira contra o
conteúdo de verdade da obra de arte: em contrapartida. opõe-na, enquanto coisa, à
reaiidaàe empírica enquanto tar. Mais que aparição, o que aparece nas obras de arte é o
seu espírito. "Este faz das obras de arte, coisas entre as coisas, um outro enquanto
coisai" ( Adorno, 1982: 105).
Por certo, as obras de arte são artefatos, isto é, produto do trabalho sociai. Mas
não são meros anefatos. Fossem meros artefatos nada separaria a al1e da técnica. Se por
·i Segundo Adorno. "o que é ideologia no princípio de /'art pour /'art tem o seu lugar, não na enérgica
antítese da arte à empiria. mas na abstração e facilidade desta antítese" ( Adorno. 1982: 265). Nietzsche.
ainda que por outros motivos. também rejeita o princípio: "a arte. diz ele. é o grande estimulante a, viver.
como se poderia entendê-la sem finalidade. sem alvo. como /'art pour /'art? (Crepúsculo dos Idolos.
#24). Habermas. cquivocadamente. afirma: "Nietzsche não era apenas discípulo de Schopenhauer. era
contemporâneo de Mallarmé e dos simbolistas. um defensor de /'art pour l'art (Habermas. 1990b: 98).
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um lado. não há arte sem técnica- as forças produtivas estéticas, inclusive. caminham
com o avanço da ciência aplicada-, por outro lado, a produção artística não se confunde
com a produção científica. Uni-las. seria desconsiderar o papel. da ciência na realidade
empírica. qual seja, a dominação da natureza. Separá-las, sem mais. seria desconsiderar
as categorias que imperam tanto numa quanto noutra, ambas produções sociais.
Nesse último sentido, as obras de arte, como os artefatos, contrapõem-se à
natureza, o não-fabricado. Entretanto, as obras de arte, compreendidas no conceito de
segunda natureza, se comprazem na idéia de reconciliação da natureza. Paradoxalmente,
a natureza reconciliada. na condição de não-ente, só é apreendida na arte pelo fazer, ou
seja, pelo obrar. Como algo que se contrapõe à natureza pode. simultaneamente,
contrapor-se à sua dominação, explica-se pelo fato de que há uma dialética entre
racionalidade e mimese inerente à arte. Refugio do comportamento mimético, a arte
mantém, apesar de suas transformações, esta herança mágica que a confronta com a
racionalidade instrumentar·.
Aqui, um paralelo com Nietzsche é muito instrutivo. Vimos como Nietzsche, na
qualidade de genealogista da moral, reconstrói a história do niilismo, da metafisica de
Platão à ciência moderna. Depois de pesquisar a natureza moral da vontade de verdade
inerente à ciência. subordina. na sua doutrina da Vontade de Potência. a vontade de
verdade à vontade de aparência. Dessa forma. liberta a ciência de seu invólucro moral e a
coloca a serviço da vida. Com a estetização da (gaia) ciência, arte e conhecimento são
vistos como duas estruturas fundamentais da Vontade de Potência. A partir daí, nos seus
estudos sobre a transvaloração de todos os valores, Nietzsche vai retomar o tema da
.. ) A ontologização da arte por Nietzsche o faz identificar a arte a todo ato de produzir. Tanto Adorno
quanto Heidegger desontologizam a arte o que os afasta de Nietzsche na proporção que os aproxima um
do outro. Segundo Adorno e Horkheimcr. "a obra de arte ainda tem cm comum com a magia o fato de
estabelecer um domínio próprio. fechado em si mesmo e arrebatado ao conte::\.'tO da vida profana (Adorno
& Horkheimer. 1991: 32.) Em Que é .\fetaJisica?. final do posfácio de 1943. Heidegger afirma: "O
pensador diz o ser. O poeta nomeia o sagrado". Em que pesem as profundas diferenças que marcam as
filosofias de Adorno e Heidegger. há uma curiosa conexão entre estas duas frases de Heidegger e a
relação entre filosofia e arte proposta na Dialética Negativa e na Teoria Estética de Adorno.
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contraposição do apolíneo e do dionisíaco que já havia sido analisado em O Nascimento
da Tragédia. O dionisíaco, que quebra barreiras e supera limites, e o apolíneo. que
delineia e dá forma. são dois princípios míticos imanentes da Vontade de Potência. O que
encantava Nietzsche na mitologia- os deuses legitimarem a vida humana, vivendo-a eles
mesmos-, é transposto agora para o próprio conceito de vida.
Ora, em Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer dão um passo atrás.
Cientes de que a submissão do homem às imposições da segunda natureza são o
resultado da tentativa violenta de impor à primeira natureza uma lei, procuram, nos
primórdios da civilização, o início daquele processo de abstração que, tomando distancia
da natureza. transforma-a em objeto, condição da dominação dela, natureza. Dessa
forma, "dilatam o processo de coisificaçào por trás da origem capitalista do mundo
moderno. estendendo-o aos começos da hominizaçào" (Habermas, 1989: 466).
Reconstróem, assim, a história do esclarecimento nas seguintes etapas. l) O inicio do
processo vai ser encontrado, justamente. no mito. Diferentemente da magia que persegue
fins pela mimese. o mito já se encontra sob o signo do esclarecimento. No mito, "as
deidades olímpicas não se identificam mais diretamente aos elementos, mas passam a
significá-los" Adorno & HorkheimeL

1991:

23).

Trata-se de um primeiro

distanciamento. 2) Um segundo momento da dialética do esclarecimento é dado pelas
cosmologias pré-socráticas: "a luxuriante plurivocidade dos demônios míticos
espiritualizou-se na forma pura das entidades ontológicas. Com as Idéias de Platão,
finalmente, também os deuses patriarcais do Olimpo foram capturados pelo logos
filosófico". 3) Por fim, "o esclarecimento reconheceu as antigas potências no legado
platônico e aristotélico da metafisica e instaurou um processo contra a pretensão de
verdade dos universais... Doravante, a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório
a forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas" (idem: 21 ). Mas
este domínio puramente científico sobre a natureza tem um preço: a alienação daquilo
sobre o que exercem o poder. O esclarecimento recai no mito.
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Dito isso. exploremos um pouco mais a dialética de mimese e racionalidade como
elementos constitutivos da obra de arte. Por um lado, a obra de arte. embora seja algo de
mimético. recusa a prática mágica. Participa, portanto, na racionalidade. E o faz em mais
de um sentido. Sendo o objetivo de todo aparato racional de domínio da natureza
justamente a consecução desse dominio e, portanto, a desnecessidade desse mesmo
aparato, a arte, ao mesmo tempo que nos convence da irracionalidade da lógica que
perpetua esse aparato, conserva em nós a imagem da viabilidade do objetivo da
racionalidade obstruído por ela própria. Por outro lado, ainda que alérgica a uma recaída
na magia, a arte, não obstante. a seculariza. Na condição de lembrança do possível
contra a opressão do reaL a arte. ao renunciar ao encantamento mágico. na verdade, só
assim o realiza. "A aporia da arte, entre a regressão à magia literal ou a transferência do
impulso mimético para a realidade coisificante, prescreve-lhe a sua lei de movimento; tal
aporia não pode remover-se ( ...). A arte é racionalidade que critica esta sem se lhe
subtrair: não é algo de pré-racional ou irracional (...)" (Adorno, 1982: 69). Através de
uma reflexão elevada à segunda potência, que lança mão de normas diferentes das do
pensamento conceituai. a arte relembra a racionalidade daquilo de que ela se esqueceu.
A lembrança do possível. através da combinação de elementos pré-existentes. faz
da obra de arte a expressão da utopia possível e da sua verdade ( ou expressão da sua
impossibilidade). Sem a obra de arte. a teoria crítica, se fosse possível. seria um
resmungo estéril. A teoria crítica só pode dizer o que diz porque a obra de arte, sem
dizer. legitima o dito. Ao mesmo tempo, a arte necessita da teoria, "que a interprete,
para dizer o que ela não consegue dizer, enquanto que, porém. só pela arte pode ser dito,
ao não dizê-lo" (idem: 89)• . Além de exigirem-se reciprocamente, a arte e a teoria critica
compartilham a limitação de, na condição de negação da essência prática, não poderem
realizar a utopia. tarefa da práxis revolucionária. No entanto. a obra de arte e a teoria
crítica, por denunciarem a mentira da essência prática, são mais do que práxis. Daí o
· ) Adorno. como se vê, não renuncia às pretensões próprias da teoria. como quer Habermas.
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alerta de Adorno: "o que em Hegel e Marx foi insuficiente teoricamente. se comunicou à
práxis histórica. Por isso, há que o reflexionar outra vez historicamente ao invés de
obrigar o pensamento a prender-se irracionalmente à hegemonia da práxis. Ela mesma
foi um conceito eminentemente teórico" (Adorno, 1975: 148).
O que acontece, porém, quando, no mundo administrado, a obra de arte, a partir
da sua fusão com o entretenimento, se converte em mercadoria cultural? Quando a arte
da copiabilidade integral se entrega à ciência positivista? Não se pode mais contar com
aquele reduto da natureza subjetiva resistente ao processo de coisificação. Aquele
pressuposto teórico. que fazia Lukács acreditar num limite interno ao processo de
racionalização integral do mundo, perde sua evidência empírica diante de fatos
monstruosos como o stalinismo, o nazi-facismo e a indústria cultural. A teoria da
consciência de classe de Lukács, que completava sua teoria da coisificação, é, assim,
substituída, por Adorno e Horkheimer, por uma teoria da cultura de massas. O
materialismo, que deveria conduzir-se para sua superação, é hipostasiado pela sua
própria evolução. E Adorno, em conformidade com o estado de coisas, fica prostrado
diante da metafisica do real. Sua "metafisica-na-exata-medida-das-coisas" é agora do
tamanho do mundo.

HEIDEGGER - SEGUNDA INFLEXÃO.
Ser e Tempo (1927), livro publicado quatro anos depois de História e
Consciência de Classe de Lukács, refere-se, sintomaticamente, no primeiro capítulo da
· ) Essa seção é um simples resumo dos argumentos centrais de Ser e Tempo. Portanto. sua leitura é
absolutamente dispensável para quem conhece essa obra. Contudo. para aqueles que não a conhecem.
essa exposição esquemática pode ser útil para entender a recepção de Heidegger pelo jovem Marcu.se,
por Adorno e por Habennas. Os conceitos heideggerianos de ser. ente. diferença, estar-aí. mundo.
decadência. tempo e historicidade são fundamentais para um boa compreensão da evolução do
materialismo contemporâneo.
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primeira seção e no último capítulo da segunda seção (as duas únicas publicadas), à
temática da coisificaçào da consciência. Heidegger termina sua obra máxima com as
seguintes perguntas: "De há muito se sabe que a antiga ontologia trabalha com
'conceitos de coisa' e que há o perigo de se 'coisificar a consciência'. Mas o que
significa coisificação? De onde ela surge? Por que, 'de início', se 'concebe' o ser
justamente a partir de algo simplesmente dado e não do manual, que está ainda mais
perto? Por que essa coisificação sempre chega a predominar? Como se estrutura
positivamente o ser da 'consciência' de forma que a coisificaçào lhe seja inadequada?

Será que a 'diferença' [grifo meu- FH] entre 'consciência' e 'coisa' é suficiente para se
desenvolver originariamente a problemática ontológica?" (Heidegger, 1993: IL 251 ).
A maneira como as perguntas estão organizadas já nos permite entrever alguns
aspectos importantes da filosofia de Heidegger. Tal como em Nietzsche e Adorno, a
modernidade perde sua posição de destaque. Heidegger associa a possibilidade de
coisificação da consciência à ontologia tradicional, que trabalha com o conceito de coisa.
Faz remontar este "perigo de coisificação" aos primórdios da metafisica grega que,
auxiliada pela sofistica, subverteu o pensamento pré-socrático, por ele reinterpretado.
Por fim. sugere que a diferença entre consciência e coisa, ou melhor, a diferença ôntica
entre ser e ente. não é suficiente para explicar. entre outras questões, por que a
coisificação é inadequada à consciência.
Na tentativa de superar a metafisica como um todo, o que inclui a metafisica
"demais" de Marx e a metafisica "de menos" de Nietzsche, Heidegger vai propor que a
diferença relevante a ser considerada para a elucidação destas questões é a diferença
ontológica. O Ser, que sempre fora entendido pela ontologia tradicional como o ser do

ente. é separado do ente. O Ser não é mais entendido como coisa, como algo que possa
ser apreendido pelo pensamento conceituai. Não pode mais ser representado como o
geral em relação a cada ente, seja como idéa (Platão), energéia (Aristóteles),
substancialidade (Descartes), objetividade (Kant), subjetividade (Hegel), matéria (Mane)
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ou vontade de potência (Nietzsche). Não é presença (ousía), mas, justamente. aquilo que
se tem mantido velado. Heidegger procede contra a subjetivação do ente em simples
objeto. Para tanto, não lhe basta implodir as categorias sujeito e objeto, através da
mediação dialética idealista (Hegel) ou materialista (Marx), nem explodi-las, através do
estado estético de embriaguez dionisíaca (Nietzsche\ Antes, interessa-se pelo contexto
primordial em cujo seio pode haver uma relação sujeito-objeto.
O Ser não é algo que se possa definir. Definir o Ser implicaria determiná-lo,
acrescentando-lhe um ente. Mas o Ser não é um ente. Daí que, aquele que pensa o Ser só
pode responder à questão do seu sentido. A investigação sobre o Ser, portanto, não é
científica: a ciência pesquisa determinados setores de objetos recortados de uma região
de entes. A investigação sobre o ser não é nem mesmo ontológica: a ontologia produz
aqueles conceitos pré-científicos fundamentais que libera e define o todo dos entes em
diversos setores. Ainda que a ontologia discuta os entes na constituição fundamental de
seu ser, ela, contudo. não cumpre a tarefa que Heidegger atribui à sua ontologia
fundamema/: a discussão do sentido do ser em geral.
A partir destas considerações já é possível delinear o método de investigação da
ontologia heideggeriana. A ontologia fundamental só é possível como fenomenologia
hermenêutica. Fenómeno. para Heidegger. é aquilo que se mostra em si mesmo. Logos,
por sua vez. é aquilo que deixa e faz ver como algo desvelado. Portanto. fenomenologia
quer dizer: deixar e fazer ver aquilo que se mostra em si mesmo. No entanto. o que se
fez notar até aqui é que aquilo que se mostra em si mesmo e, não obstante, está velado,
não é nenhum ente em particular, mas o ser dos entes. Nesse caso, porém, a
fenomenologia já não pode descrevê-lo como um objeto diretamente intuído, como na
fenomenologia de Husserl; antes, o sentido metódico da descrição fenomenológica é a
interpretação do sentido do ser, isto é, hermenêutica.
) Na filosofia de Nietzsche. com efeito. não há sujeito. Isto não o impede. contudo. de conceber o
mundo. objetivamente. como Vontade de Potência.

123

Isso posto, podemos investigar as condições da discussão do sentido do ser em
geral. Esta discussão exige, em primeiro lugar. que se elabore a colocação da própria
questão. Questionar é procurar. Se procuramos algo é porque esse algo já nos está de
certa forma disponível. O sentido do ser, portanto, não é algo de totalmente
desconhecido, embora seja, de início inapreensível. Ora, Ser, não obstante o fato de não
ser em si mesmo um ente, nem mesmo universal ou supremo, diz sempre Ser de um ente.
Isto quer dizer que quando interrogamos pelo sentido do ser, estamos de fato nos
interrogando sobre um ente em seu ser. E para determinar um ente em seu ser, não
precisamos dispor imediatamente de um conceito explícito de ser. Basta que um ente
tenha uma visualização preliminar do ser, de tal maneira que possa articular-se
provisoriamente em seu ser. Conclui-se, portanto, que o ente de que deve partir na
direção do ser é o ente que possui em seu ser a possibilidade de questionar, ou seja, o
ente que nós mesmos somos na condição de estar-aí (Dasein).
O estar-aí que nós somos é um ente privilegiado e não simplesmente um ente
entre outros. Possui em relação a todos os outros entes um primado múltiplo. O primeiro
é um primado que diz respeito ao seu caráter de ente (ôntico): o ente que o estar-aí é se
comporta com o seu ser (existência) desta ou daquela maneira. entregando-se à
responsabilidade de assumir seu próprio ser; ou seja, o ser do estar-aí (existência) é
sempre e cada vez seu. Nesse sentido, ao contrário de cada ente que simplesmente é
(enquanto realidade efetiva, actualitas), o estar-aí é o único ente que existe (enquanto
eks-istente). Em decorrência. a "essência" do estar-aí não pode ser determinada mediante
a indicação de um conteúdo qüididativo, uma vez que ela consiste no fato do estar-aí ter
de ser, colocando em jogo o seu próprio ser·. O segundo primado é um primado
ontológico: o estar-aí. um elemento óntico que existe, estabelece uma relação com seu
Existência e essência não têm na filosofia de Heidegger o significado que lhes atribui a metafisica:
realidade e qü�didade. respectivamente. E por isso Heidegger argumenta que quem diz (Sanre) que a
existência precede a essência é tão metafisico quanto quem diz que a essência precede a existência
(Platão).

·)

12�

próprio ser: isto é, o estar-aí se compreende em seu ser. É próprio deste ente que seu ser
se lhe manifeste justamente por meio de seu existir. Conseqüentemente. o estar-aí possui
um terceiro primado: compreendendo-se em seu ser. ao estar-aí pertence a possibilidade
de compreender o ser de todos os outros entes que não possuem a existência como
modo de ser.
Do primado õntico do estar-aí em relação aos demais entes deduz-se que esse
ente privilegiado, ao contrário dos demais, pode: ser ele próprio, assumindo-se na sua
autenticidade: ou não ser ele próprio, perdendo-se na sua inautenticidade. Essa questão
só pode ser esclarecida pelo próprio existir. por meio de uma compreensão existenciária,
isto é, ôntica. Do primado ontológico. contudo. deduz-se que o estar-aí é também capaz
de um questionamento da estrutura ontológica do seu ser, por meio de uma compreensão
existencial. Mas. em virtude do fato de esta analítica existencial já se achar prelineada na
própria constituição õntica do estar-aí, ela possui, em última instància, raízes
existenciárias. "Apenas nesta passagem- afirma Habermas, com razão- se ultrapassa a
diferença ontológica e se quebra a distinção metodológica rigorosa entre o geral dos
existenciais acessíveis por via transcendental e o particular dos problemas da vida
concretamente experienciados" (Habermas. 1990b: 143).
Para Heidegger. o ponto de partida de uma analítica existencial preparatória. que
quer compreender as determinações até aqui destacadas do ser do estar-aí. é a
constituição ontológica fundamental deste ente, por ele denominada de ser-no-mundo.
Com esta expressão. Heidegger quer chamar a atenção para três aspectos do fenômeno
do estar-aL sem. contudo, perder de vista sua totalidade. O primeiro momento impõe a
tarefa de indagar sobre a estrutura ontológica de "mundo". O segundo momento diz
respeito ao "quem" do existente. O terceiro momento diz respeito à abertura do estar-aí
enquanto ser-em como tal; a expressão "aí" refere-se a esta abertura essencial, sem a qual
o estar-ai "não apenas deixa de ser de fato, como deixa de ser o ente dessa essência".

1.,_.,

Tomemos o pnme1ro momento da expressão ser-no-mundo. "Mundo", para
Heidegger, não é a determinação do ente ou do conjunto de entes que o estar-aí, em sua
"essência", não é: antes, "mundo" é ontologicamente um caráter· do estar-aí, isto é, um
momento constitutivo do ser-no-mundo que o estar-aí é. "Mundo" não é algo de objetivo
ou de subjetivo, pois estas determinações, em si, já pressupõem de muitas maneiras o
"mundo". Se, com Heidegger, denominarmos existenciais aos caracteres ontológicos do
estar-aí e categorias aos caracteres ontológicos dos entes que não têm o modo de ser do
estar-aí, temos que mundanidade, como ele a entende, é um existencial.
Em Heidegger, "o mundo- comenta Habermas- constitui o horizonte esclarecedor
de sentido, no seio do qual o ente, simultaneamente escapa e se revela ao existente
preocupado existencialmente com seu ser. O mundo antecede sempre o sujeito, o qual
agindo ou conhecendo se relaciona com objetos. Porque não é o sujeito que estabelece
relações com algo no mundo, mas sim o mundo que primeiro estabelece o contexto, a
partir de cuja compreensão prévia o ser pode acontecer. Através desta compreensão pré
ontológica do ser, o homem está originalmente inserido em referências do mundo e é
privilegiado em relação a todo o ente restante que está dentro do mundo" (Habermas,
1990b: 144 ).
Desse privilégio, entretanto. não se deduz que a investigação do fenõmeno
"mundo" não deva partir dos entes intramundanos. .--\ analítica existencial impõe
descobrir o estar-aí a partir do modo indeterminado em que, de início e na maior parte
das vezes. ele se dá. ou seja, na sua cotídianidade. Isto significa tomar a palavra mundo
(sem aspas), na sua acepção õntica, como o contexto em que o estar-aí vive, atribuindo
lhe um significado pré-ontologicamente existenciário. Contudo, a análise fenomenológica
não se deve ater às propriedades entitativas destes entes, mas às determinações da
estrutura de seu ser.
O que são, ontologicamente, os entes intramundanos? Qual o seu modo de ser?
Heidegger designa de intramundanos os entes simplesmente dados "no mundo", que não
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tem o modo de ser do estar-aí. Em contrapartida, reserva o termo mundano para
designar o modo de ser do estar-aí. Mas, se mundano é o modo de ser do estar-aí, cabe
nos inquirir qual é o modo de ser dos entes intramundanos. Ora, os entes intramundanos
não são primariamente coisas simplesmente dadas. A designação de coisa já recorre a
uma caracterização ontológica prévia. Quando se faz uso de algo, se observa, sem
dúvida, suas propriedades entitativas, para verificar a que ele se presta. Contudo, antes
do ente intramundano tomar-se tematizado para ser uma coisa, ela já possui o caráter de
utensílio, isto é, daquilo com o que se lida numa ocupação. Este lidar com os utensílios
no manuseio, por seu turno, não é cego, mas guiado por uma quadro de referências
captados por uma visão de conjunto (circunvisão). Diz Heidegger: "o próprio martelar é
que descobre o · manuseio' específico do martelo". Portanto, o modo de ser do utensílio
em que ele se revela por si mesmo denomina-se manualidade (e não coisalidade).
Heidegger, entretanto, não restringe a análise do mundo aos entes destituídos do
modo de ser do estar-aí. O mundo é igualmente mundo compartilhado. O estar-aí, o eu
mesmo próprio, é sempre ser-com os outros que lhe são co-presentes. Destes outros, o
estar-aí não se ocupa, guiado pela circunvisão, mas com eles se preocupa, guiado pela
consideração. A proposição de que o estar-aí é ser-com não reflete, por sua vez, uma
constatação de que não se está onticamente sozinho. "O ser-com determina
existencialmente o estar-aí mesmo quando um outro não é, de fato, dado ou percebido.
Mesmo o estar-só do estar-aí é ser-com no mundo. Somente num ser-com e para um
ser-com o outro pode faltar" (Heidegger, 1993: 1, 1 72).
Por fim, Heidegger analisa a constituição existencial do aí, enquanto abertura
pertencente à constituição ontológica do estar-aí. Em primeiro lugar, ele observa que o
"fato do estar-aí" é fundamentalmente diferente da ocorrência fatual de um ente
intramundano qualquer. O fato de existir do estar-aí, o seu estar-lançado, indica a
facticidade de estar entregue à própria responsabilidade. Não se há, portanto, que
confundir esta facticidade do estar-aí com a fatualidade de um ser simplesmente dado.
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Segundo Heidegger, é a disposição, correlato ontológico do termo ôntico humor, que
abre o estar-aí em seu estar-lançado e o sustenta.
Em segundo lugar, o estar-aí, enquanto algo disposto, já está imerso num
universo de possibilidades. O poder-ser do estar-aí pertence à sua facticidade ao mesmo
tempo que lhe imprime o caráter de ser sempre mais do que é de fato. "O estar-aí é a
possibilidade de ser livTe para o poder-ser mais próprio". A compreensão é o existencial
que abre e mostra para o estar-aí a quantas anda o seu próprio ser. "Em seu caráter
existencial de projeto, a compreensão constitui o que chamamos de visão do estar-aí. A
visão que, junto com a abertura do aí, se dá existencialmente é, de modo igualmente
originário, o estar-aí nos modos básicos de seu ser já caracterizados, a saber, a
circunvisão da ocupação, a consideração da preocupação, a visão do ser como tal em
função do qual o estar-aí é sempre como ele é" (idem: 202). Nesse sentido, toda visão e,
por conseguinte, toda interpretação, se funda na compreensão. A interpretação
simplesmente dá forma àquilo que a compreensão compreende. E a proposição, como
modo derivado da interpretação, não faz mais do que subtrair o ente da totalidade
conjuntural do mundo circundante e fixá-lo no nível do simplesmente dado. Só a partir
daí se abre o acesso às suas propriedades. A ciência que persegue estas propriedades é
um modo de ser do estar-aí. Ademais, subjacente à toda interpretação e proposição se
encontra um existencial, tão originário quanto a disposição e a compreensão, que articula
a compreensibilidade: o discurso. "A compreensibilidade do ser-no-mundo, trabalhada
por uma disposição, se pronuncia como discurso" (idem: 219). Fundamento ontológico
existencial da linguagem intramundana, o discurso cumpre a partilha da disposição e
compreensão do ser-com: "o ser-com é partilhado 'explicitamente' no discurso".
Em terceiro lugar, a decadência pertence à constituição ontológica do estar-aí. A
análise das estruturas existenciais da abertura do estar-aí - disposição, compreensão,
interpretação e discurso - deve ser completada com uma análise destes existenciais
quando o estar-aí é tomado na sua cotidianidade. Ora, o discurso, na qualidade de
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existencial, traz a possibilidade de se tomar simples falatório, rasgando suas remissões
ontológicas com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Nesse caso, o discurso
contenta-se em "repetir e passar adiante a fala". A compreensão, por sua vez, como
possibilidade do estar-aí comportar-se com os outros entes e consigo mesmo, pode
mostrar uma tendência à mera curiosidade. Nesse caso, a compreensão não compreende
o que vê, mas busca simplesmente "ver o novo", caracterizando-se pela impermanência e
pela dispersão. Por fim, a curiosidade acaba por lançar o estar-aí na ambigüidade frente
ao mundo, a si mesmo e aos outros. O estar-aí não se vê mais nos seus projetos, mas
sucumbe à ambigüidade da interpretação pública.
Destes três caracteres fundamentais do estar-aí na sua cotidianidade- o falatório,
a curiosidade e a ambigüidade- desentranha-se, na sua conexão ontológica, o modo de
ser denominado decadência. A decadência é um modo existencial impróprio de ser-no
mundo, no qual o estar-aí é absorvido pelo mundo e pela co-presença dos outros na sua
impessoalidade. Não se trata, portanto, de uma queda de um estágio original superior,
nem o prenúncio de um estágio mais desenvolvido da cultura humana. "Enquanto ser-no
mundo de fato, o estar-aí já decaiu de si mesmo". Em decorrência, a "existência própria
não é algo que paire por sobre a decadência do cotidiano". O ser do que é próprio é uma
modificação existenciária do impessoal. E a decadência, em si, é a prova da possibilidade
desta modificação.
De tudo o que foi estudado, podemos resumlí os caracteres ontológicos
fundamentais

do

estar-aí

nos

seguintes

termos:

facticidade

(estar-lançado),

existencialidade (projeto) e decadência. Heidegger entenderá como cura a unidade destas
determinações ontológicas fundamentais. Segundo ele: "o significado ontológico desse
termo [cura- FH] exprime-se na seguinte 'definição': já preceder-a-si-mesmo-em (um

-

mundo) enquanto ser-junto-aos entes (intramundanos) que vêm ao encontro. Com isso,
explicitam-se os caracteres fundamentais do ser do estar-aí: no preceder-a-si-mesmo, a
existência, no já-ser-em..., a facticidade, no ser-junto-a, a decadência" (idem: II, 31 ).
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Uma questão, contudo, emerge nesse ponto da analítica existencial: como
determinar a totalidade deste todo estrutural que é a cura? O preceder-a-si-mesmo, como
um dos momentos primordiais do estar-aí, indica que ele se relaciona, a todo instante e
enquanto ele for, com o seu poder-ser. Isto significa que, no estar-aí permanentemente
inconcluso, existe sempre algo "pendente". Este ainda-não característico do estar-aí não
parece inviabilizar a tarefa de determinar-lhe a totalidade?
Ora, este ainda-não do estar-aí difere do ainda-não de um ente simplesmente
dado. O ainda-não de um fruto imaturo que encaminha-se para seu amadurecimento, por
exemplo, é substancialmente diferente do ainda-não do estar-aí que encaminha-se para a
morte. Se o amadurecimento do fruto esgota suas possibilidades específicas, a morte do
estar-aí retira justamente as suas possibilidades. Nesse sentido, da mesma forma que se
disse que, de certa forma, só o estar-aí existe, pode-se dizer agora que, de certa forma,
só o estar-aí morre. "A morte é um modo de ser que o estar-aí assume no momento em
que é". O estar-aí é, existencialmente, um ser-para-a-morte e é o próprio preceder-a-si
mesmo do estar-aí que lhe possibilita esse ser-para-o-fim.
A morte, enquanto uma das possibilidades ontológicas de cada estar-aí singular,
é, não obstante. a possibilidade mais própria, irremissível e insuperável do estar-aí. Isto
sugere que a análise existencial deve seguir o caminho do esclarecimento existencial do
ser-para-o-fim se quiser delimitar o sentido em que se pode falar de uma totalidade do
estar-aí. O estar-aí, porém, na sua cotidianidade, conhece em geral a morte apenas como
uma mera ocorrência, como casos de morte. Dessa forma, tranqüiliza a si mesmo e aos
co-presentes a respeito da morte e se aliena de seu poder-ser mais próprio.
Entretanto, o ser-si-mesmo em sentido próprio determína-se, como já foi dito,
como uma modificação existenciária do impessoal. Isso parece exigir, portanto, em
primeiro lugar, a coragem de se assumir na disposição da angústia da morte. A angústia
com a morte, diga-se, difere do temor de deixar de viver. O temor, enquanto disposição
decadente do estar-aí, é sempre temor de algum ente intramundano pela ameaça que. este
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ente representa em relação ao próprio ente que teme. A angústia, em contrapartida. não
se angustia com um ente intramundano. A ameaça, nesse caso, é indeterminada, não se
podendo apontar exatamente o que angustia. Essa outra disposição do estar-aí lhe tira,
portanto, a possibilidade de compreender a si mesmo a partir do estar-junto-a um
mundo. A angústia se angustia com o próprio ser-no-mundo e lhe abre a possibilidade de
poder-ser mais próprio, ao revelar a propriedade e impropriedade como modos de ser do
estar-aí. Rompendo a familiaridade e a tranqüilidade da cotidianidade, a angústia
singulariza o estar-aí, retirando-o de seu empenho decadente no mundo.
Uma modificação existenciária do impessoal exige, em segundo lugar, a
compreensão enquanto projetar-se para o ser e estar em débito do estar-aí. Este, na
condição de estar-lançado, permanece sempre aquém de suas possibilidades. Ademais,
podendo-ser sempre numa ou noutra possibilidade, o estar-aí, enquanto projeto, está
essencialmente impregnado do nada. Compreender-se a partir do nada que o estar-aí
mesmo é significa colocar-se diante da estranheza de si mesmo em relação ao mundo.
Esta compreensão oferece ao estar-aí a possibilidade de recuperar-se da perdição do
impessoal.
Por fim. para retirar-se por si mesmo desta perdição, o estar-aí deve dar a si
mesmo a possibilidade de se fazer ouvir, interrompendo o falatório do impessoal. Na
consciência, o estar-aí clama por si mesmo. O clamor da consciência se afasta do
falatório público do impessoal e passa para a silenciosidade do poder-ser do estar-aí.
Este clamor silencioso é uma possibilidade essencial do discurso, sem o qual o estar-aí
não poderia se dar o compreender mais próprio.
A essa abertura do estar-aí, constituída pela disposição da angústia, pela
compreensão enquanto projetar-se para o estar em débito mais próprio e pelo discurso
silencioso, Heidegger dá o nome de decisão. Em que medida esta abertura conduz ao
ser-para-a-morte em sentido próprio? Heidegger responde assim: "essencialmente em
débito, o estar-aí não pode às vezes estar em débito e outras não. O querer-ter-

131

consciência decide-se por esse ser e estar em débito. No sentido próprio da decisão
reside o projetar-se para esse ser e estar em débito que o estar-aí é enquanto é. O
assumir existenciário deste débito na decisão só se realiza propriamente caso a decisão se
tome, em sua abertura, tão transparente que compreenda o ser e estar em débito como
algo contínuo. Esta compreensão, porém, só é possível porque o estar-aí abre o poder
ser · até o fim'. Mas ser e estar-no-fim do estar-aí diz, existencialmente, ser-para-o-fim. A
decisão só se torna propriamente aquilo que ela pode ser como ser-para-o-fim que
compreende, isto é, como antecipação da morte" (idem: 97; grifo meu- FH).
Aqui, antecipar a morte não significa empenhar-se na sua realização ou
permanecer no fim das suas possibilidades. Antes, significa abrir-se para si mesmo a sua
possibilidade extrema. A antecipação da morte, enquanto possibilidade mais própria,
abre ao estar-aí o seu poder-ser mais próprio. Obriga-o, como possibilidade irremissível,
a assumir seu próprio ser a partir de si mesmo, singularizando-o. Além disso, liberta o
estar-aí do perder-se nas possibilidades ocasionais, permitindo-lhe compreender-se nas
suas possibilidades mais próprias. Sem a decisão antecipadora, portanto, é impossível ao
estar-aí compreender a si mesmo.
Se, agora, tomarmos a expressão sentido do ser como o contexto no qual alguma
coisa dá-se à compreensão, o que, no caso da cura, revela-se como aquilo que possibilita
a totalidade articulada do seu todo estrutural, temos que o sentido da cura é a
temporalidade. A decisão antecipadora exige, em primeiro lugar, que o estar-aí possa
vir-a-ser em sua possibilidade mais própria: este deixar-se vir-a-ser é o fenômeno
originário do futuro. A decisão antecipadora, em segundo lugar, assume o ser e estar em
débito essencial do estar-aí: isso só é possível se o estar-aí puder ser o que sempre foi,
ou seja, puder ser o seu passado. Por fim, a decisão só pode ser o que é como presente.
Temporalidade, portanto, significa o fenômeno unificador do futuro que toma presente o
passado. Futuro, passado e presente, êxtases da temporalidade, são, assim,
respectivamente, o sentido primordial da existencialidade (projeto), facticidade (estar-
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lançado) e decadência (ser-junto-a). A temporalidade que se temporaliza na unidade dos
êxtases, possibilita a totalidade da estrutura da cura.
Esses êxtases, contudo, não são entendidos na sua acepção vulgar. O tempo,
ontologicamente considerado, não é um infinito suceder de agoras. O tempo originário
do estar-aí, do qual a concepção vulgar é impropriamente derivada, é, como o próprio
ente temporal que o estar-aí é, finito. No tempo originário, o estar-aí jamais pode ser
constatado como um ente simplesmente dado que passa, ocorre e transcorre com o
tempo. O estar-aí sempre só se encontra como fato-lançado, como projeto e como o ente
que deixa vir ao encontro o que está à mão. Desta forma, Heidegger dá à sentença "o
estar-aí é histórico" um conteúdo ontológico-existencial. "Ela está muito distante de uma
constatação meramente ôntica do fato de a presença se dar numa · história mundial'. A
temporalidade do estar-aí é, porém, o fundamento de uma possível compreensão
historiográfica que, por sua vez, comporta a possibilidade de uma elaboração explícita da
historiografia como ciência" (idem: 127)•.

-

HABERA1AS - 1UATERIALISMO IDEALISTA

A brevíssima exposição da pnmeira filosofia de Heidegger, acima, ainda que
incompleta, oferece-nos os elementos para investigar o impacto que ela causou no
materialismo histórico, desde a leitura do Marcuse da primeira fase até a influência na
·) Aqui é interessante notar. com Heidegger. como Nietzsche. mesmo sem atentar para a origem
existencial da historiografia a partir da historicidade do estar-aí. distingue três espécies possíveis de
historiografias correspondentes às três êxtases da temporalidade: a monumental (passado). a antiquária
(futuro) e a critica (presente). Heidegger conclui. no derradeiro parágrafo de Ser e Tempo, que será um
modo originário de temporalização da temporalidade. enquanto constituição ontológico-existencial do
estar-aí. que tomará possível o projeto do ser em geral e a resposta pelo seu sentido. Aqui. não obstante,
explicita-se. de forma clara. sua divergência de Nietzsche: penser l'être. la Volonté de puissance en tant
qu'Étemel Retour ... revient à penser l'Être en tant que le Temps. Nietzsche a pensé cette pensée, mais il
nela pensait pas encore en tant que question de l'Être et du Temps·· (Heidegger, 1971: 26; grifo meu
FH).
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formulação da teoria do agir comunicativo de Habermas, passando, inicialmente, pela
crítica sagaz da Dialética Negativa de Adorno.
Em primeiro lugar, cabe-nos situar a filosofia heideggeriana em relação à

metafisica do real. Perguntemo-nos o que tem ela a oferecer contra a coisificação da
consciência, cuja realidade, nos tempos modernos, o mais conservador dos pensadores
não ousa mais questionar. A resposta só pode ser: o pensamento. Elucidativas são as
considerações de Heidegger sobre a 11ª Tese sobre Feuerbach de Marx. Numa atitude na
direção adotada por Adorno·, mas no sentido contrário, Heidegger questiona a oposição
entre interpretar e transformar o mundo com as seguintes perguntas: "não é toda
interpretação, transformação do mundo- suposto que esta interpretação seja a obra de
um pensamento autêntico? E não pressupõe, por outro lado, cada transformação do
mundo, uma antecipação teórica como instrumento?" (apud Stein, 1988: 114).
Para Heidegger, com efeito, pensar é, verdadeiramente, a única ação. Para ele, a
essência do agir não é produzir um efeito prático, mas consumar, ou seja, levar a sua
plenitude alguma coisa que já é. Como o que é, antes de tudo, é o ser, a ação autêntica é
o pensar que consuma a relação do ser com a essência do homem. Dessa forma, abre-se
ao homem seu poder-ser mais próprio. Recuperado da perdição do impessoal e do
mundo circundante, o homem afasta os riscos, sempre presentes, de coisificação da
consciência.
Com esta atitude, Heidegger recoloca a filosofia na posição da qual tinha sido
banida pela crítica materialista ao idealismo hegeliano. Porém, este movimento tem por
base premissas diferentes das do Idealismo. A ontologização do ôntico em Hegel tem
como premissa, como vimos, a tese do primado do sujeito. O objetivo e diferente,
somente determinável como conceito, é reduzido à identidade pela sua inclusão em uma
) Diz Adorno: "A liquidação da teoria à base de dogmatizar e proibir o pensamento. contribuiu para a
má práxis" ( ...). "Ela mesma [a práxis- FHl foi um conceito eminentemente teórico" (Adorno. 1975:
149/150)". Diz Heidegger: "'Através de que é determinada a práxis? Através de uma certa teoria(... )"
(apudStein.1988: 114).

subjetividade ampliada. Heidegger, porém, encontra justamente na subjetividade a
natureza totalitária e decadente da época moderna que vê o ente no seu todo como
objeto a ser dominado. Na sua filosofia, a ontologização do ôntico se dá através de uma
outra premissa, qual seja, a doutrina da existência, segundo a qual a existência do homem
é, em si mesma, essencial, e o pensar consuma a relação do ser com sua essência. Como
o ser, segundo Heidegger, não é nem mediado nem imediato (na acepção corrente do
termo), não se apreende o ser por conceitos, nem ele se mostra segundo o modelo da
consciência sensível. Dessa forma, lembra Adorno, "como a subjetividade não pode
eliminar simplesmente suas mediações, [Heidegger] trata de retroceder a níveis da
consciência anteriores à reflexão sobre a subjetividade e a mediação." (Adorno, 1975:
83).
Mas, até que ponto esse procedimento supera efetivamente o subjetivismo? Até
que ponto Heidegger rompe com a filosofia da consciência? A linguagem de Ser e

Tempo certamente sugere que o pensamento do autor move-se num plano anterior às
relações sujeito-objeto. Com ela, Heidegger pensa deixar para trás, entre outras coisas, a
ontologia social marxista (que tem na metafísica do trabalho seu fundamento) de uma
maneira muito mais radical do que a proposta por Nietzsche, que apesar dos esforços,
não conseguiu deixar de pensar o Ser objetivamente. Contudo, quando Heidegger trata
de compreender o processo de instituição do mundo a partir do existente, ele cai
novamente

nas

malhas

conceituais

do

subjetivismo.

À

existência,

fixada

solipsisticamente, é exigida a autoria de projetar o mundo, concebido, por sua vez, como
processo da vontade subjetiva de auto-afirmação do existente. O ser-com, sem dúvida, é
concebido como um das estruturas ontológicas fundamentais do existente. Porém, o
poder-ser mais próprio do estar-aí só é existencialmente possível quando justamente ele
deixa de dar ouvidos aos outros, isto é, ao próprio do impessoal. "Este último dar
ouvidos- diz Heidegger- deve ser rompido, ou seja, o próprio estar-aí deve dar a si a
possibilidade de um ouvir que o interrompa. A possibilidade desta interrupção reside em
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ser aclamado [pela consciência- FH] sem mediação" (Heidegger, 1993: II, 56; grifo
meu- FH).
O próprio Heidegger, mais tarde, percebeu a dificuldade de, por esse caminho,
escapar da esfera da filosofia da consciência. Propôs, então, uma outra saída que anuncia
o que passou a ser chamado de viragem. Na Carta sobre o Humanismo, ele proclama:
"aquele que joga no projetar não é o homem, mas o próprio ser que destina o homem
para a existência do estar-aí como sua essência" (Heidegger, 1987: 63). Como se vê, o
homem, para o segundo Heidegger, já não é mais o autor de projetos do mundo. O
homem é reduzido a um pastor do ser que guarda a sua verdade. A casa da verdade do
ser, onde mora o homem, é a linguagem. Portanto, antes de escutar a si próprio, o
homem deve, agora, escutar o apelo do ser.
Com essa mitologização do ser como esfera do destinado, a filosofia de
Heidegger perde aquilo a que deveu seu êxito. Aproxima-se definitivamente do
idealismo, com desvantagens. Opõe, é certo, o culto do Ser ao culto idealista do espírito
divinizado. Contudo, como faz do ser algo mais impenetrável do que o Absoluto, porque
menos transparente, a filosofia heideggeriana é incapaz de refletir sobre sua própria
essência dominadora. Ao consolidar no homem o sentimento de impotência frente a seu
próprio destino, atribuído agora ao ser, a ontologia fundamental, apesar dos protestos,
acaba por converter-se num flagrante objetivismo. Como acusa Adorno, "o que se
comporta como se destruísse os fetiches, não faz mais do que destruir as condições que
seu desmascaramento requer" (Adorno, 1975: 89). Na tentativa de superar as duas
metafisicas de Marx, a metafisica do trabalho (herdada à metafisica tradicional) e a
metafisica do real, Heidegger acaba recaindo num fundamentalismo invertido que
desobstruí o avanço da última.
O que Heidegger não percebe é que toda essa problemática diz respeito à questão
do ser. Logo de saída, Ser e Tempo proclama a indefinibilidade do ser. Totalmente
independente da esfera ôntica, o ser, a partir de sua determinação, ver-se-ia arrastado
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para aquela esfera de que se pretende isento. Mesmo uma definição negativa se mostraria
indesejável: dizer o que o ser não é, dizendo o que o ente é, conduziria às mesmas
dificuldades. Mas, dessa forma, é a própria determinação da diferença ontológica que
acaba reduzida a uma mera tautologia do ser que não é o ente que, por sua vez, não é o
ser.
Adorno, na sua crítica imanente da ontologia (cfr. Adorno, 1975: 102ss), defende
uma tese particularmente interessante, que poderia ser expressa assim: a hipotética
diferença ontológica entre ser e ente, na verdade, obscurece a efetiva diferença ôntica
entre ser e ente. "' É', diz Adorno, estabelece a conexão de juízo de existência e, desse
modo, sugere algo ôntico. Porém, tomado puramente em si mesmo, como cópula,
significa a categoria universal de síntese e não tem nada de ôntico. Esta é a razão de que
se lhe possa transpor facilmente ao lado ontológico" (Adorno, 1975: 105). Esta
transposição, portanto, se baseia num pretenso significado universal da cópula em cada
juízo. Contudo, como a forma universal do juízo só se presta à realização de juízos
particulares, o "é", segundo Adorno, só pode ser interpretado à luz de cada juízo
concreto. Aquela universalização da cópula, de fato, desdenha a dtferença.
O ser, para Adorno, só pode ser entendido na sua relação com o que é, não como
algo em si. O ser, portanto, não pode ser pensado sem o ente. De outro lado, o ente não
pode ser pensado sem mediação. Isso. de certa forma, confere legitimidade à palavra ser:
ela sugere, apropriadamente, que todo ente é mais do que é. Esse "mais" é mesmo a
condição para que ele possa ser pensado. Representa o excedente (que constitui a
linguagem) do conceito sobre a faticidade. Não se trata, portanto, de algo transcendente.
O ente é que, na linguagem, transcende a si mesmo. A força da linguagem reside,
justamente, na separação reflexiva entre conceito, sem o que não há pensamento, e coisa.
É dessa forma que a linguagem forma parte integrante da verdade (o que não justifica a
identidade de ambas).
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"Sem ente não há ser": a frase que serviu de ponto de partida para a critica
adomiana a Hegel se presta igualmente à critica adomiana a Heidegger. No fundo, o
argumento subjacente às duas criticas é o mesmo: o pensamento identificante de um
modo geral (a tautologia da ontologia fundamental é apenas uma outra forma de negar a
diferença) manifesta sua falsidade quando toma idealmente presente justamente aquilo
que ainda está por ser salvo. Adorno reconhece o mérito do pensamento que recusa a
relação sujeito-objeto como algo de imediato e último. Contudo, pondera, contra Hegel
e Heidegger, que a consciência teórica só divide assim por ser o reflexo da constituição
antagônica da realidade. Enquanto a realidade assim permanecer, a falsidade do dualismo
sujeito-objeto corresponde a sua verdade.
Tanto Heidegger quanto Hegel nivelam essa diferença através da ontologização
do ôntico. Claro que essa operação, do ponto de vista ideológico, tem, no idealismo e na
nova ontologia, fundamentos distintos: o idealismo tem como fundamento a dominação
da natureza, enquanto a nova ontologia, o receio de que esta dominação, potenciada,
contribua para a desgraça do que queria proteger. Isso parece conferir à ontologia
fundamental um traço "mais moderno" frente ao idealismo. Contudo, esta aparente
"vantagem" de Heidegger sobre Hegel, qual seja, a percepção da metafísica do real, se
anula tão logo Heidegger revela a autenticidade como um comportamento da
consciência, sem perceber que os sujeitos não fazem mais do que representar e
reproduzir a essência oculta que faz deles o que são.
Apesar de tudo isso, o materialismo também considerou a filosofia heideggeriana
sob um ponto de vista positivo. Se, por um lado, um pensamento que põe idealmente o
talvez possível sabota a possibilidade real de reconciliação, por outro lado, pela mesma
razão, ele possui algum conteúdo de verdade. Assim foi com Hegel. Assim é com
Heidegger. Seu pensamento, portanto, não poderia deixar de despertar a atenção de
alguns materialistas que tentaram apreendê-lo positivamente.
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A primeira tentativa ( 1928) foi feita pelo jovem Marcuse em "Contribuições para
a compreensão de uma fenomenologia do materialismo histórico" (in Marcuse, 1968).
Nesse pequeno ensaio, Marcuse compreende o pensamento de Heidegger como o
momento em que "a filosofia burguesa se dissolve por dentro de si mesma". Três
aspectos da ontologia fundamental impressionam o jovem materialista. Em primeiro
lugar, a constituição ontológica fundamental do estar-aí é o ser-no-mundo; ou seja, a
situação de partida da analítica existencial é o sum e não o cogito cartesiano. Nesta
inversão subjaz uma teoria do conhecimento que Marcuse considera próxima da posição
materialista. Em segundo lugar, junto com o ser-no-mundo, a analítica existencial
considera igualmente originário o ser-com do estar-aí: esta caracterização, sem dúvida,
guarda paralelos com o que anuncia a 6ª tese sobre Feuerbach- " ... a essência humana
não é uma abstração inerente ao indivíduo singular( ...). Por isso, a essência só pode ser
apreendida como· gênero'(...) que liga de modo natural múltiplos indivíduos". Por fim, o
mais importante a destacar, a fenomenologia heideggeriana, segundo Marcuse, deriva o
fenômeno da historicidade, enquanto determinação fundamental da existência, de uma
maneira mais originária do que o próprio materialismo.
Expliquemos melhor esse último aspecto. Vimos como a inversão da dialética
hegeliana por Marx opera um duplo movimento: por um lado, ela implica a invasão da
dialética nas searas do entendimento; por outro, ela limita a dialética a partir do primado
do objeto. Essa auto-limitação da dialética materialista, contudo, não impediu (talvez
tenha até favorecido) que primeiro Engels (Dialética da Natureza, 1878/82) e muito
depois Stalin (Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, 1938) tentassem
integrar os conceitos do materialismo a uma filosofia da natureza, fazendo do processo
de reprodução social um caso particular dos processos naturais. Não se tinha claro,
ainda, que o materialismo incluía a natureza somente na medida em que ela integrava a
realidade histórica. Não se poderia, portanto, aplicar a dialética à tisica ou à biologia, por
exemplo.
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Marcuse enxergou na fenomenologia de Heidegger um impeditivo desta
indesejável extrapolação do método dialético do conhecimento. Talvez essa seja a frase
de Ser e Tempo que mais tenha chamado a sua atenção: "Primariamente histórico,
dizíamos, é o estar-aí. Secundariamente histórico é, porém, o que vem ao encontro
dentro do mundo, não apenas como instrumento à mão em sentido amplo mas também a
natureza do mundo circundante, como 'solo histórico"' (Heidegger, 1993: II, 187).
Fundamenta-se aí, é certo, a impressão de Marcuse de que as análises de Heidegger
teriam descoberto a hístoricidade de maneira mais originária do que o materialismo.
Apesar desses méritos, Marcuse não deixou de perceber as deficiências da
fenomenologia heideggeriana. Desde a primeira leitura materialista de Heidegger,
colocou-se o problema que acompanhará todas as que a seguem, a saber, o problema da
mediação. Marcuse, que põe a questão de uma forma peculiar, reivindica que "a
fenomenologia, começada por Heidegger em tomo da existência humana, impulsione-se
na direção da concreção dialética e realize-se numa fenomenologia da existência
concreta" (Marcuse, 1968: 80), ou seja, a partir da base material da hístoricidade,
entendida como o conjunto das condições de produção e reprodução da própria
existência.
Ainda que Marcuse tenha percebido o essencial, a limitação da sua leitura de
Heidegger consiste em ele estar implicitamente preso à metafisica do trabalho de Marx.
Aparentemente, é isto que não o deixa perceber o "lugar" onde se dá a mediação entre
ser e ente. Este lugar não é o trabalho, mas a linguagem. Adorno, que abordou o
problema de uma maneira mais elaborada, talvez tenha percebido esse deficiência da
filosofia heideggeriana com a ajuda do próprio Heidegger. Embora Heidegger tenha
nomeado a linguagem a casa do ser, ele não pôde se furtar ao fato de que a linguagem é
zései (por determinação voluntária) e não fiísei (por natureza). Isso está implícito, por
exemplo, nesta passagem da Carta sobre o Humanismo: "o esvaziamento da linguagem
que grassa, em toda parte e rapidamente, não corrói apenas a responsabilidade estética e
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moral em qualquer uso da palavra. Ela provém de uma ameaça à essência do homem"
(Heidegger, 1987: 39). Esse aspecto da sua filosofia, sem dúvida, o aproxima do Adorno
da última fase: não há muita diferença, do ponto de vista normativo, entre uma ontologia
que não se consuma e um materialismo que não sabe se consumar. Por outro lado, isso
poderia ter feito Heidegger perceber a necessidade da mediação entre ser e ente, o que
Adorno, graças a Hegel (através da dialética da diferença na identidade), percebeu.
Contudo, fiel a sua intenção original. ele insiste: "com seu dizer, o pensar abre sulcos
invisíveis na linguagem". Mas, ainda assim, não resiste a uma metáfora ôntica: "eles [os
sulcos] são mais invisíveis do que os sulcos que o camponês, a passo lento, abre pelo
campo" (Heidegger, 1987: 97).
Esse procedimento hipostasia a força da linguagem, pois não dá conta de que sua
condição de validade depende do sucesso intramundano de seu uso na práxis social.
Segundo Habermas, Heidegger tinha condições de adotar um outro caminho, o teórico
comunicativo, que o levaria, com certeza, para fora das aporias da filosofia do sujeito.
Contudo, será o próprio Habermas quem levará esse projeto adiante, através de uma
redefinição materialista e um alargamento austiniano do conceito heideggeriano de
mundo.
A saída teórico-comunicativa de Habermas implica. em pnme1ro lugar, uma
valorização daquelas estruturas do mundo que se estendem para lá da existência isolada,
antes depreciadas por Heidegger como estruturas de uma existência inautêntica. Nesta
operação de valorização do mundo consiste o giro materialista de Habermas. Habermas
quer explicar "de que modo o mundo da vida, ele próprio desprovido de sujeito, mesmo
assim se reproduz através dos sujeitos e do seu agir orientado para o entendimento
mútuo". É dessa forma que ele pretende responder à questão do "quem" da existência,
que Heidegger, como vimos, reduz "a um sujeito que constitui o mundo do ser-no
mundo através do projeto das suas possibilidades de existência" (Habermas, 1990b:
146). Habermas encontra no agir comunicativo dos participantes numa interação
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mediada lingüisticamente a única maneira de escapar daquela atitude objetivante que um
sujeito isolado assume em relação ao mundo. O mundo da vida, em Habermas, continua
sendo, como em Heidegger, aquele horizonte pré-temático no qual os existentes se
movimentam desde sempre e no qual vão buscar os seus padrões de interpretação do que
se encontra à mão. Contudo, o mundo da vida é visto agora como o pano de fundo
aproblemático no qual falantes e ouvintes se entendem sobre algo no mundo.

Mas, Habermas não só abandona o solipsismo da filosofia de Heidegger para
redefinir o conceito de mundo, como também o submete, baseando-se na teoria de
Austin dos atos de fala, a um alargamento. Essa é a segunda implicação da saída por ele
proposta. Habermas vai buscar na linguagem utilizada na comunicação entre os
participantes, a referência para desvendar as estruturas deste mundo da vida partilhado
intersubjetivamente. A partir da análise dos casos puros dos atos de fala- constatativos,
regulativos e expressivos-, Habermas completa a caracterização deste contexto
referencial por trás dos participantes na interação. "Os participantes já não vão buscar a
este mundo da vida somente [como em Heidegger- FH] os padrões consensuais de
interpretação (o saber de base do qual se alimentam os conteúdos proposicionais), mas
também os padrões de relação sociais de confiança no plano normativo (as solidariedades
tacitamente implícitas em que se apóiam os atos elocutórios) e as competências
adquiridas no processo de socialização (o pano de fundo das i11tenções do locutor)"
(idem: 291 ).
A análise de Habermas sobre as estruturas do mundo da vida e sua reprodução

simbólica resume-se nos seguintes termos: "Considerado como recurso, o mundo da
vida divide-se de acordo com as componentes 'fornecidas' dos atos de fala, ou seja das
suas partes constituintes de caráter proposicional, ilocucional e intencional, em cultura,
sociedade e pessoa. Cultura denomino eu o arsenal de saber no qual os agentes
comunicativos, ao entenderem-se mutuamente sobre algo que está no mundo, se munem
com interpretações potencialmente consensuais. Sociedade (no sentido estrito de uma
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componente do mundo da vida) chamo eu às ordens legítimas das quais os agentes
comunicativos, ao entrarem em relações interpessoais, retiram uma solidariedade
fundada na pertença de grupos. Personalidade serve de termo técnico para competências
adquiridas que tomam um sujeito capaz de agir e falar colocando-o assim em situação
de, em cada contexto dado, tomar parte de processos de compreensão mútua e afirmar a
sua identidade em contextos de interação alteráveis. Esta estratégia conceituai quebra
com a concepção tradicional, ainda mantida pela filosofia da práxis e do sujeito, de que
as sociedades são constituídas por coletivos e estes, por sua vez, por indivíduos.
Indivíduos e grupos são, apenas num sentido metafórico, · membros' de um mundo da
vida.
"De fato a reprodução simbólica do mundo da vida efetua-se como um processo
circular. Os núcleos estruturais do mundo da vida são, por seu lado, · tomados possíveis'
por meio dos processos de reprodução correspondentes e estes, por sua vez, por meio de
contributos do agir comunicativo. A reprodução cultural assegura que as situações que
aparecem de novo (na dimensão semântica) sejam associadas a situações vigentes no
mundo: ela assegura a continuidade da transmissão cultural e uma coerência do saber
suficiente para a necessidade de compreensão mútua da práxis cotidiana. A integração
social assegura que situações novas que apareçam (na dimensão do espaço social) sejam

associadas às situações vigentes no mundo; ela zela pela coordenação de ações exercidas
sobre relações interpessoais reguladas de modo legítimo e consolida a identidade de
grupos. A socialização dos membros, finalmente, assegura que as situações novas que
aparecem (na dimensão do tempo histórico) sejam associadas a situações vigentes no
mundo; ela garante às gerações seguintes a aquisição de capacidade de ação
generalizadas e zela pela concatenação entre histórias individuais e as formas coletivas de
vida. Nestes três processos de reprodução são renovados esquemas de interpretação
capazes de consenso (ou · saber válido'), relações interpessoais ordenadas de modo
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legítimo ( ou · solidariedade'), bem assim como capacidades de interação ( ou 'identidades
pessoais')" (idem: 315).
Por fim, a filosofia de Habermas completa-se com a análise da reprodução

material da sociedade (em sentido lato) e o conceito de integração sistêmica. Se a
integração social é produzida por um consenso alcançado normativamente, a integração
sistêmica, a cargo de que está confiada a reprodução material da sociedade, produz-se
através de uma regulação não normativa para além da consciência dos agentes. Assim, o
materialismo histórico é reconstruído por Habermas a partir de uma nova concepção de
evolução social apoiada num processo de diferenciação de segunda ordem: por um lado,
o processo de racionalização do mundo da vida que culmina com a diferenciação quase
que completa das estruturas acima mencionadas (cultura, sociedade e personalidade); por
outro lado, o processo de aumento contínuo da complexidade do sistema (garantia da
reprodução material), que culmina com o surgimento de subsistemas, a empresa privada
e o Estado. Estes subsistemas, segundo Habermas, representam formas que se tomam
independentes dos fundamentos prático-morais dos quais surgiram e que operam através
dos meios deslinguistizados de controle, dinheiro e poder, que substituem a linguagem
como elemento de coordenação.
No curso da evolução social, das sociedades primitivas às sociedades modernas,
Habermas percebe um duplo movimento de diferenciação interna de mundo da vida e
sistema e de diferenciação externa (desacoplamento) de um em relação ao outro. Se nas
sociedades arcaicas se nota uma coincidência entre integração social e integração
sistêmica, ou seja, os mecanismos sistêmicos não são independentes das instituições
através das quais se garante a integração social, nas sociedades modernas há urna
independência quase total dos subsistemas Estado e empresa privada, só reconectados
com a prática comunicativa através das instituições de direito civil público e privado,
respectivamente.

Deste desacoplamento de subsistemas crescentemente independentes de um
mundo da vida internamente diferenciado multiplica-se, evidentemente, as possibilidades
de patologias sociais induzidas sistemicamente, entre as quais a perda de sentido (Weber)
e os estados anomianos (Durkheim) são as mais visíveis. Curiosamente, a racionalização
do mundo da vida (estruturalmente diferenciado pela prática comunicativa) que permitiu
e, de certa forma, exigiu uma maior complexidade sistêmica, vê-se agora ameaçada pelos
imperativos dos subsistemas econômico e burocrático-estatal que subordinam à
racionalidade instrumental a racionalidade prático-moral, da qual são frutos, e a
racionalidade estético-expressiva. É nessa perspectiva que Habermas entende o
fenômeno da coisificação.
Destas poucas considerações, que apenas resvalam aspectos do complexo sistema
sociológico habermasiano, já é possível extrair as conclusões filosóficas que, por ora, nos
interessam. Cabe-nos ressaltar as supostas vantagens que a reconstrução do materialismo
histórico proposta por Habermas tem em relação ao materialismo marxista tradicional.
Analisaremos, aqui, somente as conseqüências teóricas que dizem respeito ao problema
tratado ao longo deste capítulo, a saber, o problema das metafisicas de Marx. Veremos
que, se o problema de Heidegger foi recair nas duas metafisicas que queria superar, o
problema de Habermas é ter conseguido superá-las teoricamente.
Quanto à metafisica do trabalho, Habermas é taxativo: "Com os conceitos que
se completam reciprocamente do agir comunicativo e do mundo da vida é introduzida
uma diferença entre determinações que- diferentemente da diferença entre trabalho e
natureza- não reaparecem como momentos numa unidade superior. É certo que a
reprodução do mundo da vida se nutre de contribuições do agir comunicativo, enquanto
que este depende por sua vez dos recursos do mundo da vida. Este processo circular não
deve ser representado segundo o modelo da autocriação como uma produção a partir
dos seus próprios produtos, nem mesmo associado à auto-realização. Doutra forma
hipostasiaríamos o processo de compreensão mútua- como acontece na filosofia da
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práxis com o processo de trabalho- como acontecer mediatizante e exacerbaríamos o
mundo da vida- como a filosofia da reflexão o faz com o espírito- numa totalidade de um
sujeito de nível superior. A diferença entre mundo da vida e agir comunicativo não é
recuperado numa unidade(. .. )" (idem: 314). E o próprio Habermas nos ensina, de uma
maneira absolutamente convincente, por que uma ontologia social baseada na linguagem
não pode cair em extravios fundacionistas. "O saber, diz ele, que serve de horizonte, que
sustenta tacitamente a prática comunicativa cotidiana, é paradigmático. da cerre=a com
que nos é presente o transfundo que é o mundo da vida; e, não obstante, esse saber não
satisfaz o critério de um saber que guarde uma relação interna com pretensões de validez
e que possa, portanto, ser submetido à crítica. O que está fora de toda dúvida aparece,
com efeito, como se nunca pudesse tomar-se problemático; e, enquanto que
absolutamente aproblemático, um mundo da vida no máximo pode vir abaixo. Só sob a
pressão de um problema são arrancados importantes fragmentos desse saber de fundo da
modalidade de familiaridade inquestionada com que nos eram presentes, e são trazidos à
consciência como algo de que precisamos nos certificar.( ... ). O saber de fundo, quando
uma razão objetiva nos põe na necessidade de nos entender sobre uma situação que se
tomou problemática, só se deixa transformar em saber explícito palmo à palmo (. .. ), a
não ser que se apresente um des�fio o�jetivo ante o qual o mundo da vida se torne
problemático em seu cot�junto. Por isso, uma teoria que queira assegurar-se das

estruturas gerais do mundo da vida não pode proceder em termos trancendentais� só
pode esperar estar à altura da ratio essendi de seus objetos quando exista razão para
supor que o próprio contexto da vida social em que se encontra · desde sempre' o teórico
se encarrega de que se lhe abra a ratio cognoscendi desses objetos"(Habermas, 1990a:
II, 568/9).

Quanto à metafisica do real, a resposta habermasiana passa igualmente pela
critica à idéia de totalidade, herdada por Marx da filosofia hegeliana: se a diferença entre
agir comunicativo e mundo da vida não é recuperado numa unidade, tão pouco a
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diferença entre mundo da vida e sistema pode sê-lo: "Com efeito, tal qual o jovem Hegel,
l\far,.,: entende a unidade de sistema e mundo da vida segundo o modelo de uma
totalidade ética desgarrada cujos momentos, abstratamente separados,

estão

condenados a sucumbir. Porém, sob esta premissa, o processo de acumulação
desprendido de toda orientação conforme a valores de uso tem que apresentar-se
literalmente como aparência- o sistema capitalista não é outra coisa que a forma
fantasmagórica de relações de classe que se tomaram anônimas e se converteram em
fetiche. A autonomização sistêmica do processo de produção tem o caráter de um
encantamento. Marx está convencido a priori de que no capital não tem ante si outra
coisa que a forma mistificada de uma relação de classes. Este enfoque interpretativo

impede que aflore a questão de se as esferas sistêmicas que são a economia capitalista e a
moderna administração estatal não representam também um nível de integração superior
e evolutivamente vantajoso frente às sociedades organizadas estatalmente. Marx concebe
até tal ponto a sociedade capitalista como totalidade que passa por alto o intrínseco
valor evolutivo que possuem os subsistemas regidos por meios" (idem: 4 79/80).

Por trás dessa idéia de que os subsistemas regidos por meios tem um valor
intrínseco está a concepção de que a economia capitalista e a administração estatal são o
resultado de um processo interativo de aprendizagem entre agentes capazes, cujos
beneficios podem ser mensurados pela tarefa que cumprem de aliviar a prática
comunicativa cotidiana de problemas aos quais pode ser dada uma solução através de
meios deslinguistizados de controle. Nesse contexto, os subsistemas cumprem funções
de dupla utilidade: por um lado, ao eximir a interação comunicativa de problemas de
ordem material, os subsistemas desobstruem a reprodução simbólica do mundo da vida;
por outro lado, a própria reprodução material ganha impulso ao se ver livre dos entraves
que pode representar a utilização da linguagem como meio de interação na solução de
problemas que exigem maior eficiência e rapidez·. Sendo assim, tudo leva a crer que,
·) Habermas. nesse ponto. resvala aspectos salientados pela Escola Austríaca. notadamente por Hayek.
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para Habermas, a desvantagem dos subsistemas correspondente ao maior risco de efeitos
colaterais coisificadores são mais do que compensados pelos ganhos do ponto de vista
da integração social e da integração sistêmica.
Diante dessa argumentação, a questão da coisificação na teoria habermasiana fica
reduzida à questão empírica de saber até onde o crescimento da complexidade dos
subsistemas pode ir, sem que provoque efeitos colaterais patológicos no processo de
reprodução simbólica do mundo da vida. Nesse ponto, uma comparação com Adorno é
ilustrativa. Lembremo-nos como ele, na sua crítica imanente à dialética hegeliana,
redefine a categoria essência: "(...) essência, ensina ele, é antes de tudo uma
monstruosidade, a organização do mundo que rebaixa os homens a meios de sua própria
conservação individual. mutilando e ameaçando sua vida à medida que a reproduz e
simula ser assim para satisfazer uma necessidade deles; a única coisa que pretende é
conservar a si mesma" (Adorno, 1975: 170). Ora, diferentemente de Nietzsche,
Habermas acusa a existência de uma essência (sem o que é impossível se falar em
coisificação)- os subsistemas-, mas não os concebe como uma monstruosidade, um
aparato que rebaixa os homens; antes, prefere abordá-los pelo valor intrínseco que
possuem por capacitarem os homens a resolver engenhosamente problemas de interação
sistêmica cada vez mais complexos. Habermas, é verdade, percebe que a ampliação das
margens de opção c o aumento de graus de liberdade que essas inovações soc10interativas possibilitam vêm acompanhados da consciência de novas situações
problemáticas eventualmente mais agudas, mas, ainda assim, opta por inseri-las no
quadro de um processo de aprendizagem prático-moral. Dessa forma, Habermas, se
comparado a Adorno, "humaniza", por assim dizer, a essência: ela é boa, mas dada a
excessos; cabe a nós restringirmos as atividades dessa magnífica engenhoca ao terreno
para o qual ela é adequada a operar.
Habermas não se dá coma- e aí reside o viés idealista da sua versão de
materialismo- de que o fenômeno da coisificação sob o capitalismo, longe de ser um
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efeito colateral, é seu subproduto mais direto. Se Habermas tivesse dado seqüência aos
estudos de Marx de economia política, principalmente os desenvolvidos nos Grundrisse,
talvez teria chegado a formular os temas da dialética da necessidade. abordados no
capítulo anterior, que demonstram a efetividade desta correlação. Neste caso, ao invés
de realçar o valor intrínseco dos subsistemas regidos por meios (o que, como veremos,
Marx efetivamente não nega), ele teria percebido que, mais do que se tomarem fins em si
mesmos (o que Habermas também não nega), os subsistemas criam a sensação de
estarem a serviço das necessidades humanas quando, ao expandi-las, não fazem mais do
que atender as suas próprias necessidades. De qualquer forma, a questão sobre o que
são, afinal, as instituições burguesas. se uma monstruosidade ou uma conquista da razão
prática, é uma questão, par excellence, sociológica e não filosófica, e como tal, será
tratada somente no próximo capítulo. Nesse momento, interessa-me abordar um questão
preliminar que abrirá caminho, assim espero, para uma solução dialética para o problema
da interação, sem perder de vista os avanços conceituais que Habermas nos proporciona.

AJA TERIAL/S1HO AIA TER/ALISTA

No início desse capítulo, afirmei que o que faz de Marx um morto-vivo é o fato
de que ele pode (e efetivamente foi) superado em sua ontologia do ser social, baseada na
metafisica do trabalho (por uma ontologia do ser social não-metafisica, baseada na
linguagem), enquanto que a fantasmagórica metafisica do real faz do próprio Marx um
espectro que nos ronda, pois o marxismo é o primeiro e único pensamento a denunciar a

impossibilidade de uma solução que não seja prática para esse problema. Corno
acomodar essas conclusões dentro de um materialismo histórico renovado? Parece-me
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que isso só é possível se se estabelecer uma relação dialética entre trabalho e linguagem,
idéia que, como veremos, Habermas intuiu, mas abandonou.
Na história do pensamento, a relação entre linguagem e trabalho tem sido
destacada de maneiras diversas. Sem querer ser exaustivo no pequeno sobrevôo que
inicio, penso que a primeira manifestação dessa relação se deu no pensamento de
Anaxágoras. Segundo o relato de Aristóteles, Anaxágoras (meados do século V a.C.)
teria afirmado que "o homem pensa porque tem mãos": reflexão poderosa até hoje
presente no pensamento contemporâneo. Anaxágoras buscava uma explicação para o
fato de que, apesar de o nous (espírito) estar presente em todos os seres animados, só
uma espécie deles, o homem, conhecia. Anaxágoras encontrou, então, uma solução
"materialista" para o problema: fixou numa qualidade antropomórfica a razão do
pensamento. A frase atribuída a Anaxágoras certamente não relaciona explicitamente
linguagem e trabalho; não obstante o simples fato de vincular o pensamento conceituai à
posse de mãos foi suficiente para gerar a reprovação de Aristóteles que, como a maioria
dos gregos pensantes, depreciava o trabalho manual, em geral, executado por escravos.
De qualquer forma, na Grécia antiga, o mais correto teria sido afirmar: "alguns homens
só pensam porque outros só usam as mãos".
Cerca de oito séculos mais tarde (3 79 d.C.), a vigorosa reflexão de Anaxágoras
recebe uma formulação ainda mais interessante. Gregório de Nissa, filósofo pré
bizantino, no seu Tratado da Criação do Homem, afirma: " ... ainsi c'est gràce à cette
organisation que l'esprit, comme un musicien, produit en nous le langage et que nous
devenons capables de parler. Ce privilege, jamais sans doute nous ne l'aurions, si nos
levres devaient asssurer, pour les besoins du corps, la charge pesante et pénible de la
nourriture. Mais les mains ont pris sur elles cette charge et ont libéré la bouche pour le
service de la parole" (apud Leroi-Gourhan, 1964: 40). Nessa nova versão, observa-se
uma ligeira modificação do pensamento de Anaxágoras que se deve ao fato de que, para
Gregório de Nissa, o homem não é apenas nous (espírito), mas também logos (verbo).

L50

Finalmente, dois milênios e meio passados, G. H. Mead nos oferece o seguinte
raciocínio: "the hand is responsible for what I term physical things, distinguishing the
physical thing from what I call consummation of the act. If we took food as dogs do by
the very organs by which we masticate it, we should not have any ground for
distinguishing the food as a physical thing from the actual consummation of the act, the
consumption of the act. (... ). But with the human animal the hand is interposed between
the consummation and the getting of the object to the mouth. ln that case we are
manipulating a physical thing. ( ...). Such a thing is of very great importance in the
development of human intelligence" (Mead, 1950: 184/5).
Apesar da impressionante resistência ao tempo, o que pem1anece insuficiente na
fórmula de Anaxágoras, nas duas versões analisadas, é que a mão é tida como um órgão
do corpo humano que simplesmente mani-pula ou manu-seia objetos, e não como um
órgão que também os manu-fatura. Sendo assim, não se estabelece a relação, que
queremos estudar, entre linguagem e trabalho. O único que parece ter percebido a
conexão entre pensamento (conceito) e trabalho ( e não apenas manipulação objetivante)
implícita na fórmula, Aristóteles, manifestou-se, justamente por isso, contra ela.
Assim, na história do pensamento, a relação entre trabalho e linguagem, salvo
engano, parece só ter sido explicitamente estabelecida ( como apontaram Marcuse,
Habermas e, entre nós, Paulo Arantes) pelo jovem Hegel. HegeL com efeito, nas suas
lições de lena, observa aquilo que Arantes denomina de paralelismo entre as categorias
trabalho e linguagem: "assim como a linguagem- diz-nos Habermas, nesse mesmo
sentido- infringe a imposição da intuição e ordena o caos das múltiplas sensações em
coisas identificáveis, assim o trabalho infringe a imposição do desejo imediato e
suspende, por assim dizer, o processo de satisfação das necessidades" (Habermas, 1987:
25). O nome das coisas e o instrumento de trabalho são, assim, o que permanece das
percepções fugazes e das atividades laboriosas, respectivamente; são universais que se
fixam pelas regras de sua utilização. Hegel acrescenta a essa concepção duas outras
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formulações. Em primeiro lugar, ele determina a precedência da linguagem em relação ao
trabalho: "abstraindo do trabalho social, já o ato solitário do uso de um instrumento está
referido à utilização de símbolos, pois a imediatidade da satisfação animal dos impulsos
não é interrompida sem um distanciamento da consciência que dá nomes, relativamente
aos objetos identificáveis" (idem: 31 ). Em segundo lugar, embora Hegel estabeleça um
paralelismo entre trabalho e linguagem, concebe-os como dois vetores de mesma
direção, mas sentidos contrários: "os símbolos da linguagem coloquial penetram e
dominam a consciência percipiente e pensante, ao passo que a consciência astuta domina,
mediante os seus instrumentos, os processos da natureza. A objetividade da linguagem
conserva o seu poder sobre o espírito subjetivo, enquanto a astuta superação da
natureza, por meio do poder do espírito objetivo, amplia a liberdade subjetiva (...)"
(idem: 27). Se, por um lado, a consciência astuta transforma-se em coisa, sujeitando-se à
causalidade da natureza, por outro, ao dominá-la, retorna a si mesma da sua coisificação,
libertando-se da sua aniquilação material. Hegel, nesse caminho, só se mostra temeroso
em relação à introdução da máquina nos processos de trabalho, pois com ela o
trabalhador já não se dirige à natureza como algo vivente, mas ele próprio torna-se algo
maquinal.
Como sabemos. essas reflexões de Hegel perdem importància no seu
pensamento. Os símbolos e os instrumentos, na sua filosofia tardia, passam a ser
pensados no interior do processo de exteriorização de uma subjetividade ampliada
elevada a Espírito Absoluto, processo esse concebido segundo o modelo da auto
reflexão. Marx, a quem as lições de lena poderiam ter sido muito úteis, infelizmente, não
as conheceu. Talvez por isso, Marx e o marxismo vão explorar a relação entre linguagem
e trabalho numa outra direção.
Diferentemente do jovem Hegel, os marxistas sugerem a primazia ontológica do
trabalho frente à linguagem. Principalmente a partir de Engels, as abordagens marxistas
fazem remontar a gênese da linguagem ao trabalho. Já no título de um dos ensaios de
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Engels, Sobre o Papel do Trabalho na Tran.�formação do Nfacaco em Homem, está
implícita a anterioridade do trabalho em relação à consciência e à linguagem. Lukács leva
essa hipótese ao extremo, ao buscar no trabalho o modelo de todas atividades humanas,
inclusive as propriedades estruturais da linguagem. Na sua Ontologia do Ser Social, ele
afirma: "nel lavoro sono prenti in nuce tutte le determinazioni che, como vendremo,
costituiscono l'essenza di quanto nell'essere sociale e nuovo. Il lavoro, quindi, puó essere
considerato il fenomeno originario, il modello dell'essere sociale; per cui mettere in
chiaro tali determinazioni significa avere un quadro cosí preciso dei tratti essenziali di
quest'ultimo, che appare metodologicamente vantaggioso cominciare con I'analisi dei
lavoro. Bisogna peró non dimenticare mai che, considerando cosí isolatamente il lavoro,
si compie un'astrazione. La socialità, la prima divisione dei lavoro, il linguaggio, ecc.
sorgono bensí dai lavoro, non pero in una successione temporale che sia ben
determinabile, ma invece, quanto alia loro essenza, simultaneamente" (Lukács, 1981:
14). Como se vê, entre linguagem e trabalho, Lukács observa não tanto um anterioridade
histórica, mas, mais propriamente, uma prioridade (onto)lógica. Por fim, cabe-nos
lembrar que da Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer também se pode
extrair uma tese sobre a relação entre linguagem e trabalho. Para eles, a divindade mítica
é a petrificação do medo dos homens diante da supremacia da natureza. Essa petrificação
do medo é condição da sua superação, pois a desmitologização promovida pelo
esclarecimento, que finalmente livra os homens do medo, nada mais é do que um
produto da "radicalização da angústia mítica". Pois bem, o mito, segundo Adorno e
Horkheimer, tem uma relação direta com linguagem e trabalho. Por uma lado, eles
observam que "através da divindade, a linguagem passa da tautologia à linguagem". O
mito, que nasce do grito de terror que dá nome ao insólito, põe, definitivamente, a
diferença entre conceito e coisa. Mas, por outro lado, o mito, ao mesmo tempo,
proscreve o princípio da magia: "a natureza não deve mais ser influenciada pela
assimilação, mas deve ser dominada pelo trabalho". Adorno e Horkheimer parecem,
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assim, mais cautelosos e, eu diria, prudentes do que Engels e Lukács. Há, para eles, sem
dúvida, urna conexão entre trabalho e linguagem, na medida em que ambos fundam-se no
grito de terror, que é a imagem escolhida para representar a tomada de distància do
homem frente a natureza, sem a qual, não pode haver nem uma verdadeira consciência
que dá nomes nem uma consciência astuta que trabalha. Mas, que eu saiba, nem Adorno
nem Horkheimer chegaram a defender a prioridade ontológica do trabalho relativamente
à linguagem. Penso, aliás, como já disse, que as concepções do Adorno tardio sugerem
mesmo um rompimento com a metafisica do trabalho de Marx.
Contudo, é Habermas aquele que vai levar esse rompimento até o final, a partir
de uma retomada das teses do jovem Hegel. O movimento procede. Poderíamos mesmo
fortalecer o argumento habermasiano pela substituição da ontologia metafisica do
trabalho por uma ontologia não-metafisica da linguagem com a introdução, que eu
gostaria de sugerir. das seguintes considerações. Quando Marx procura pelo critério que
distingue o trabalho especificamente humano das primitivas formas instintivas de trabalho
animal, ele nos assevera que a diferença básica existente é que no fim do processo de
trabalho especificamente humano "aparece um resultado que já existia idealmente na
imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele
imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira". Ora, o que os
marxistas não perceberam é que essa definição de trabalho tinha um pressuposto: a
linguagem. Sem linguagem, isto é, sem conceito, não há projeto, e sem projeto não há
atividade transformadora consciente que se possa denominar de trabalho humano.· Não
se poderia, por isso, dizer: o homem é produtor. O mais correto seria dizer que a
0

) Hoje. isso até um marxista pode notar. como por exemplo. Harry Bravennan. quando diz: "no
trabalho humano o mecanismo regulador é o poder do pensamento conceituai'' (Bravermas. 1987: 51).
Ou: "podemos ajuntar que. sejam quais forem as capacidades possíveis de estimularem-se animais
mediante as engenhosas formas de tutelagem humana. não se mostrou possível estimular-lhes a
capacidade de representação simbólica. sobretudo cm suas formas superiores como a linguagem
articulada. Sem símbolo ou linguagem o pensamento conceituai deve permanecer rudimentar (...)"
(idem: 52). Além disso. como nota Leslie A White. "é o símbolo. sobretudo sob a forma de palaua. que
proporciona esse elemento de continuidade na exi,eriência instrumental do homem" (apud Bravennan.
1987: 52).
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linguagem humana dá, entre outras c01sas, as condições do trabalho, no sentido da
realização de projetos. Essa circunstància fez Habermas propor a substituição da
dialética entre trabalho e natureza pela dialética entre agir comunicativo e mundo da
vida, entendido como um contexto referencial pré-temático por detrás dos participantes
na interação.
O movimento parece óbvio, mas com isso Habem1as comete um erro simétrico
ao de Marx. Da mesma forma que Marx não percebeu que a relação entre trabalho e
natureza pressupõe a linguagem, Habermas não percebe que a relação entre agir
comunicativo e mundo da vida, tomada dinamicamente, exige o trabalho. Com efeito, o
trabalho, ao transformar a natureza, cria as condições para a expansão do universo
lingüístico. Não me refiro ao fato trivial, ao qual Habermas se orgulha de estar atento, de
que os homens tem que garantir as condições materiais de sua sobrevivência fisica.
Refiro-me ao fato de que o trabalho, ao libertar os homens de constrangimentos de
ordem material, de fato, liberta o mundo discursivo. Adequar o mundo às necessidades
humanas por meio do trabalho, ou seja, humanizar o mundo, não é outra coisa senão
tomá-lo legível e dizível. Portanto, a relação entre agir comunicativo e mundo da vida e
a relação entre trabalho e natureza não se excluem mutuamente: antes, intercruzam-se e
interpenetram-se, ou melhor, conectam-se dialeticamente. É fácil perceber que essa
formulação escapa às sensatas críticas que Habermas faz, em Conhecimento e Interesse,
à teoria do conhecimento marxista, pois se o trabalho para mim continua, como em
Marx, uma categoria indispensável da teoria do conhecimento, ela, não obstante, perde,
como corretamente defende Habermas, o valor referencial de síntese que Marx lhe
atribui. Sendo assim é preciso reconstruir a teoria do conhecimento a partir do trabalho,
que a um só tempo escreve e lê o mundo, e da interação crítica entre agentes, mediada
linguisticamente.
Nesse sentido, é interessante notar a evolução do pensamento de Habermas em
tomo da relação entre trabalho e linguagem. Em todos os seus estudos, até Para a
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Reconstrução do lvfateria/ismo Histórico, Habermas deixa clara sua intenção de analisar
a evolução do gênero a partir das categorias linguagem e trabalho, ainda que, desde o
início, ele defenda a anterioridade daquela relativamente a este: "podemos assumir, diz
ele, que somente nas estruturas de trabalho e linguagem completaram-se os
desenvolvimentos que levaram à forma de reprodução da vida especificamente humana"
(Habermas, 1983: 118). Mas, desde sempre, Habermas comete o equívoco de considerar
o trabalho sob o ponto de vista exclusivo do agir instrumental orientado ao êxito. Toma
a palavra trabalho, como observou J. A. Giannotti, no seu sentido grego·, técnico e, por
isso, não atenta para sua função social geral. Daí Habermas utilizar progressivamente a
expressão agir instmmental, até que em A Teoria do Agir Comunicativo, obra que
consolida suas investigações anteriores, a palavra trabalho praticamente desaparece. Em
O Discurso Filosófico da Nfodernidade, como deixa clara a longa passagem acima
transcrita, propõe-se, por fim, a mera substituição da relação entre trabalho e natureza
pela relação entre agir comunicativo e mundo da vida.
Marx, ao menos, conta com o "perdão" que concedeu a Aristóteles. Ele não
podia ver o que não estava "lá" para ser visto. Antes de o trabalho cumprir a tarefa de
submeter a natureza. as formas de interação comunicativa são ditadas pela existência de
uma natureza inadequada que lhes constrange. Os homens. nesse contexto, "contraem
relações determinadas. necessárias e independentes de sua vontade". (Marx, Prefácio... ).
O trabalho, que tem como pressuposto a linguagem, é, no pré-capitalismo, anterior a ela

enquanto determinante (e só enquanto determinante). Sob o capitalismo, particularmente
na fase da superindústria, o domínio da natureza se consuma. O trabalho perde
centralidade e poder emancipador. No seu lugar, a ciência e sua lógica discursiva
imanente socializada. Contudo, aquele domínio sobre a natureza foi obtido às custas da
alienação dos fins. Criou-se um aparato monstruoso, uma segunda natureza, que, à
·1 Os gregos. pelas limitações de sua sociedade. não conheciam a pala\.Ta trabalho na acepção geral que
Marx lhe atribui. Cfr. Fausto. 1987: 46n.
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pretexto de libertar os homens do Jugo da pnmetra natureza, impõe-lhes,
monologicamente, a submissão a seus próprios imperativos. Se, por um lado, a
revolução ético-científica pode ser vista como uma tênue ameaça potencial ao capital,
por outro, ela é a condição da sua reprodução exponencialmente ampliada. A linguagem
é posta como determinante, mas limitada pelas imposições do capital. Assim, a tarefa
prática da humanidade não é escapar da filosofia do sujeito, mas escapar da filosofia
desse sujeito. E essa tarefa jamais vai se consumar, como pensa Marx, com o
desenvolvimento de forças produtivas que entram em contradição com as relações de
produção vigentes. O capitalismo, a História provou, é compatível com qualquer nível,
desde que elevado, de produção. Ele se alimenta da sua expansão e está sempre apto a
oferecer um quadro institucional diferenciado compatível com ela. A emancipação,
portanto, se ela ainda for possível, virá pela palavra.
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CAPÍTULO 3 - MATERIALISMO HISTÓRICO E INTERAÇÃO
No capitulo anterior, explicitei um outro discurso filosófico da modernidade, na
trajetória que vai, por diferentes caminhos, de Marx a Habermas, ao mesmo tempo em
que preparava o terreno para rediagnosticar aquele discurso filosófico sobre o qual
Habermas se deteve. No capítulo que ora inicio, de caráter sociológico, opto por refazer
parte do percurso trilhado por Habermas em A Teoria do Agir Comunicativo, por
considerar que, na sua apresentação do que se poderia denominar de ''discurso
sociológico da modernidade'' (apesar de que não há um discurso sociológico que não
seja de alguma forma moderno), a leitura dos autores clássicos da sociologia (mais)
moderna, quais sejam, Marx, Weber, Durkheim e Mead, revela a impossibilidade de
rejeitá-los todos, colocando-os núma mesma vala comum, por mais abrangente que ela
seja. Não há o equivalente sociológico do uso que Habermas e Apel fizeram do termo
"contradição performativa" para enfrentar, respectivamente, a filosofia pós-moderna e a
teoria cética da moral.
Além disso, diferentemente do seu discurso filosófico, o discurso sociológico de
Habermas é positivo e construtivo. Sua postura é a mesma adotada por Apel, por
exemplo, na obra A Transformaçâo Ja Filosojia, onde este procura fundamentar
transcendentalmente uma Ética do Discurso. Habermas critica os sociólogos á medida
que constrói sua própria teoria para, em seguida, reler as teses clássicas destes mesmos
sociólogos à luz dos resultados obtidos. Se quisermos avaliar esses resultados a partir
das análises desenvolvidas no capítulo primeiro, não temos como escapar de um
procedimento similar.
Habermas: 1) parte da suposta inconsistência da teoria da racionalização de
Weber; 2) defende o que para ele é uma mudança de paradigma proposta pela sociologia
de Durkheim e Mead; 3) recupera criticamente alguns resultados obtidos pela teoria de
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sistemas de Parsons� 4) para finalmente, justificar seu afastamento radical da teoria do
valor de Marx. Da minha parte, trilharei exatamente o mesmo percurso ( com exceção do
ítem 3 ), só que reinterpretando as teorias sociológicas num outro sentido, para concluir,
contra Habermas, que, no que diz respeito à integração social, será justamente a dialética
materialista a que dará a melhor resposta à problemática por ele proposta.

A TEORIA DA RACIONALIZAÇÃO DE MAX WEBER

No final do século X'JX, a situação das c1enc1as sociais era a seguinte:
historicismo (Dilthey) e neokantismo (Rickert e Wildelband) desafiavam os pressupostos
e premissas da filosofia da história (Condorcet) e do evolucionismo (Spencer). Max
Weber fez côro contra esses pressupostos e prenússas, mas o caráter inovador da sua
posição reside no fato de que, apesar disso, ele não renuncia ao projeto de entender a
modernização como resultado de um processo histórico-universal de racionalização.
No Esquisse d'un Tableau Historique des Progres de L'e!<,prit Humain (1794),
Condorcel apresenta os motivos mais importantes da moderna filosofia da história.
Assim como Kant, Condorcet se vê impressionado com a evolução das ciências
matemáticas da natureza, especialmente a Física de Newton. Mas se Kant, na Crítica da
Razão Pura, procura esclarecer os fundamentos do conhecimento e com isso as
condições de racionalidade da ciência, Condorcet se interessa pelas conseqüências do
inevitável crescimento do saber teórico sobre o desenvolvimento do espírito humano e da
cultura.
Habermas resume as considerações de Condorcet aos seguintes pontos.
Condorcet rompe com a idéia aristotélica de perfeição, entendida como a realização de
um te/os inscrito na própria natureza da coisa, e passa a interpretá-la como mero
progresso, isto é, como um aperfeiçoamento que não está pré-determinado. Assim, os
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progressos do espírito humano devem-se a um mecarusmo de aprendizagem não
limitados por um te/os imanente. Os limites ao progresso, agora. Condorcet vai
encontrá-los nas fib'l.lras do preconceito e da superstição. Daí os outros traços
característico do seu pensamento: o progresso das ciências da natureza podem se
converter em racionalização da vida social se os cientistas assumirem a tarefa da
educação pública; e como, para Condorcet, não há erros, políticos e morais, que não se
fundem, em úitima instância, na incompreensão das leis tisicas da natureza, poder-se-ia
esperar, juntamente com os progressos das ciências da natureza, um progresso
igualmente vigoroso nas ciências normativas.
Habermas identifica quatro pressuposições subjacentes a esse tipo de pensamento
que viriam a se tomar problemáticas com o curso do tempo e sobre as quais Weber
tomaria posição. Em primeiro lugar, tem-se a idéia de que todos os problemas propostos
pela religião e pela filosofia poderiam ou ser convertidos em problemas científicos
passíveis de solução racional ou ser denunciados como falsos problemas, o que os faria
desaparecer objetivamente. Contra isso, insurge-se o historicismo, destacando a
peculiaridade do âmbito cultural que, apesar dos nexos de sentido, não obedece a uma
legalidade nomológica ou natural-evolucionista. Weber leva a sério a crítica historicista,
recolocando o problema da racionalização sem se utilizar da evolução das ciências da
natureza como fio condutor, mas da evolução das imagens religiosas do mundo: "as
mutações orientadas capazes de induzir processos cumulativos tinham que se fazer
derivar da lógica interna dos nexos de sentido, das idéias, e não de mecanismos
evolutivos dos sistemas sociais; tinham que explicar-se em termos estruturalistas e não
em virtude de leis da evolução social" (Habermas, 1989: 21 O).
Em segundo lugar, a filosofia da história pressupõe a unidade da razão teórica e
da razão prática. Contra todas as variantes de naturalismo ético, insurge-se o
neokantismo, fazendo valer a distinção metodológica entre ser e dever. Weber também
se manifesta contra a confusão entre enunciados descritivos e avaliativos, mas,
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paradoxalmente, associara a esta posição uma desconfiança antikantiana e historicista
contra a capacidade argumentativa da razão prática.
Em terceiro lugar, a filosofia da história carrega consigo uma pretensão
universalista. A racionalidade das ciências da natureza não reflete os padrões da
civilização do Ocidente, mas é inerente ao espírito humano em geral. Contra isso, o
historicismo enfatizou a relatividade das tradições e formas de pensamento, inclusive dos
padrões de racionalidade das ciências empíricas. "Nesta controvérsia, Max Weber
adotou, como ainda veremos, uma cautelosa posição universalista; não considerou os
processos de racionalização como um fenômeno particular do Ocidente, se bem que os
fenômenos de racionalização que se podem identificar em todas as religiões mundiais, só
na Europa conduziram a uma forma de racionalismo que oferece simultaneamente traços
particulares, quer dizer, ocidentais, e traços gerais, quer dizer, traços que distinguem a
modernidade como tal" (idem: 212).
Por fim, a filosofia da história de Condorcet pressupõe uma "eficácia automática
do espírito". A redução dos progressos da civilização a progressos do espírito exige que
a acumulação do saber se tome empiricamente eficaz, automaticamente. As experiências
históricas centrais do século XIX, entretanto, punham em cheque este pressuposto. Com
a Revolução Industrial, tornou-se claro a importância das técnicas de produção, cujo
desenvolvimento não se deveu, em sua origem, à tradução do progresso científico, para
explicar o crescimento econômico e a organização racional da sociedade. Por outro lado,
os processos de institucionalização das liberdades civis parecia muito mais o resultado
das convulsões políticas iniciadas com a Revolução Francesa do que o resultado de
progressos nas ciências humanas. Finalmente, o desenvolvimento da economia capitalista
como subsistema funcionalmente autônomo permitia que se lhe considerasse, por
analogia com os organismos vivos, como um sistema que se conserva a si mesmo. ''Os
primeiros motivos, ensina Habermas, favoreceram uma releitura empirista dos processos
de racionalização como processos de crescimento, enquanto o terceiro facilitou a
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assimilação da história das sociedades ao modelo evolutivo que Darwin havia
introduzido para a filosofia da natureza. Assim, pôde Spencer propor uma teoria da
evolução social que acabou com o confuso ideaiismo da filosofia da história, que
considerava os progressos da civilização como continuação da evolução natural e que
com isso os subsumia, já sem equivocidade alguma, sob leis naturais'' (idem: 208). Não
obstante a revisão que o evolucionismo spenceriano procede da visão do processo de
racionalização proposto pela filosofia da história, ambos compartilham a idéia de que ora
a ciência ora a técnica apresentam-se como mecanismo resolutórios de problemas. Na
trilha da critica burguesa da cultura, porém, Weber, influenciado por Nietzsche e pelo
vitalismo contemporâneo, vê-se comprometido com uma visão pessimista da sociedade
cientificizada; "desconfia dos processos de racionalização abandonados à sua própria
lógica, isentos de toda orientação ético-valorativa" (idem: 212).
A partir desses quatro aspectos mencionados, Weber recoloca a questão do
nascimento e desenvolvimento das sociedades modernas como processo de
racionalização. Antes de esclarecer o conceito de racionalidade utilizado por Weber,
Habermas procura apresentar aquilo que para ele são os sintomas desse processo nos
três núcleos estruturais do mundo da vida. No plano da sociedade, Weber entende a
racionalização como o processo de emergência: 1) da empresa capitalista separada do
âmbito doméstico. que com a ajuda do cálculo contábil e da utilização técnica do
conhecimento científico, organiza a força de trabalho com o máximo de eficiência,
pautando seus investimentos pelas oportunidades oferecidas pelo mercado; e 2) do
Estado moderno, organizado sobre a base de um controle centralizado que, dispondo de
um poder militar permanente, monopoliza a criação do direito e o emprego legítimo da
força e exerce burocraticamente a dominação através de um corpo de funcionários
especializados. No plano da cultura, Weber entende a racionalização como o processo
de diferenciação de três esferas autônomas de valor, a cognitiva, a expressiva e a prático
moral, cada qual obedecendo a sua própria lógíca. Do ponto de vida cognitivo, Weber
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privilegia o fenômeno da recepção da ciência pela economia o que, segundo ele, teria
contribuído para o desenvolvimento da metodização da vida. Do ponto de vista
expressivo, Weber atenta para as conseqüências da arte autônoma sobre as técnicas de
produção artística (harmonia, notação e construção de instrumentos) e para o
surgimento de uma subjetividade, emancipada das convenções cognitivas e prático
morais, que "cultiva experiências no trato com a própria natureza interna". Do ponto de
vista prático-moral, Weber vai mostrar como a autonomização do direito e da moral, que
conduz ao direito formal positivo e às éticas da intenção e da responsabilidade,
prosperou graças à radicalização das profecias de redenção que, partindo da
religiosidade interior, prenunciam os rudimentos de uma ética da intenção universalista e
regida por princípios, ao superar a separação entre moral interna e moral externa, a partir
de uma preocupação fraternal com o próximo. ''Da perspectiva de uma ética formal
baseada em princípios universais ficam desvalorizadas as normas jurídicas (... ) que
apelem à magia, às tradições sagradas, à revelação etc.: as normas se consideram simples
convenções suscetíveis de serem ajuizadas em atitude hipotética, que podem estabelecer
se de forma positiva" (idem: 220). No plano da persunalidude, Weber entende a
racionalização como o processo de metodização da vida a partir daqueles fundamentos
motivacionais que orientam o compo11amento dos membros das seitas protestantes,
caracterizado por uma recusa dos meios mágicos, pelo cumprimento dos deveres
profissionais, pela transformação da recusa judaico-cristã do mundo em ascese
intramundana e pela crença na necessidade de cada indivíduo assegurar-se da própria
salvação.
Dados os sintomas do processo de racionalização, Habermas passa a explorar a
racionalidade, tal como vista por Weber, agora do ponto de vista conceitual. Segundo
Habermas, Weber diferencia "o conceito de racionalidade prática [aquela sobre a qual
Weber está primordialmente interessado- FH] sob o triplo aspecto da utilização de
meios, da eleição de fins e da orientação de valores. A racionalidade instrumental de uma

163

ação se mede pela eficácia no planejamento do emprego de meios para fins dados; a
racionalidade eletiva de uma ação se mede pela correção do cálculo dos fins para valores
articulados com precisão e para meios e condições de contorno dados; e a racionalidade
normativa de uma ação se mede pela força sistematizadora e unificante e pela capacidade
de penetração que têm os padrões de valores e os princípios que subjazem às
preferências de ação. Às ações que cumprem as condições dos meios e da racionalidade
eletiva, Weber as chama 'racionais regidas por fins' e às ações que cumprem as
condições de racionalidade normativa, 'racionais regidas por valores "' (idem: 233). Se,
contudo, o conflito entre fins concorrentes for dirimido em atenção a quaisquer ordens
de valores, e não através da redução desses fins a desejos subjetivamente hierarquizados,
temos uma ação racional regida por fins só nos meios.
Aqui, é imperativo distinguir entre a racionalidade de uma ação regida por
valores e a racionalidade dos próprios postulados de valor. Um cético em questões
normativas como Weber não poderia justificar uma decisão entre distintos sistemas de
valores. Não obstante, segundo Weber, a racionalidade dos valores pode ser mensurada,
se não pelo seu conteúdo material, pelas suas propriedades formais. Só os valores
transformados em princípios tem uma força orientadora capaz de reger uma forma de
vida. Daí a possibilidade de uma pessoa racional poder guiar-se por valores, isto é,
segundo suas convicções sobre o dever, a dignidade, os preceitos religiosos, etc. Nesse
sentido, Weber reafirma a distinção tão cara ao neokantismo entre interesse e m/or
contra a visão utilitarista, que não faz mais do que tentar conve11er os interesses em
princípios éticos e hipostasiar a racionalidade regida por fins, convertendo-a em uma
valor. Essa distinção permite a Weber explicar, a partir da relativa autonomia entre a
racionalidade regida por fins frente a regida por valores, a possibilidade de progresso na
dimensão de uma dessas racionalidades em detrimento da outra ( cultura ocidental, num
polo, vs. budismo primitivo, no outro).
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Vale notar que, nesse ponto da argumentação, torna-se clara a conexão entre
racionalização das ações e racionalização das imagens do mundo. Pois, se os sistemas de
valores podem ser considerados mais racionalizados em função do grau de elaboração e
configuração formais do sistema de símbolos, Weber terá que valorizar aquela camada de
intelectuais responsável pela racionalização dogmática das religiões de redenção,
remetendo, desta forma, a um conceito de racionalidade que compreende tanto a
racionalidade prática como a teórica, racionalidade esta que não está diretamente
projetada em termos de teoria da ação.
Essa tarefa de formalização, levada a cabo pelo trabalho analítico dos
intelectuais, Weber a toma em dois aspectos distintos. Por um lado, as imagens
racionalizadas do mundo satisfazem as exigências do pensamento operacional-formal.
Por outro, satisfazem as exigências de compreensão moderna do mundo. Na sua
interpretação de Weber, Habermas distingue a simples "sistematização dos conteúdos de
fé" por meio da ampliação do âmbito de aplicação de operações intelectuais formais e a
"redução a princípios'' que acarreta uma descentralização das perspectivas sob as quais
se apreende o mundo. A primeira é uma condição necessária, mas de forma nenhuma
suficiente para a passagem a uma concepção moderna do mundo. Só com a diferenciação
das esferas de valor se pode falar de uma compreensão moderna do mundo e, portanto,
de uma racionalização cultural em sentido estrito. Tal movimento só ocorreu no
Ocidente. A partir daí, a questão central para Weber só pode ser a seguinte: que
encadeamento de circunstâncias conduziram a que precisamente aí se produzisse esse
fenômeno cultural que veio a ter significação e validade universais?
Antes de explicar o papel que terá a ética protestante no quadro da sociologia
weberiana é necessário explicitar a lógica de racionalização das imagens do mundo.
Weber parte da idéia de que os homens, na condição de seres de cultura, têm, por um
lado, interesses materiais por bens terrenos como saúde, bem-estar, longevidade, etc., e,
por outro, interesses ideais por bens soteriológicos como graça, redenção, vida eterna,
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etc. Mas as ordens de vida social não são só vistas sob o aspecto da satisfação de
interesses materiais e ideais. mas também sob o aspecto da realização de idéias ou
valores. Os interesses só são satisfeitos se se unem a idéias que os justifiquem e
legitimem e ''as idéias só se podem impor empiricamente se se aliam com interesses que
as dotem de força". Com exceção dos casos em que uma ordem de vida social se baseia
na intimidação e no terror, no caso 'riormal ela goza de um reconhecimento
subjetivamente vinculante e obrigatório, apoiado num corpo de idéias (e não só na trama
de interesses) que a fundamenta. Contudo, é por meio dos interesses com que se
integram que as idéias ganham eficácia fática e se materializam, de uma forma
incompleta, é verdade, numa ordem legítima. Dessa incompletude. aliás, deriva o fato de
que, apesar de seu caráter consensual. a ordem se mantém e se estabiliza graças a um
sistema de sanções externas e internas.
Neste quadro, ganha revelo a questão cmcial de como, num mundo em que o
válido é o regular, é possível uma inovação. "Não há dúvida, ensina Weber, que, visto de
fora, [ a inovação nasce] mediante uma mudança das condições externas de vida. Mas.
estas [ mudanças externas] não dão a menor garantia de que a resposta não seja uma
decadência da vida em lugar de uma nova ordem; e, sobretudo, não constituem de modo
algum a condição indispensável; em muitos casos de novas ordens de grande alcance não
é sequer uma condição cooperante. Senão que, segundo todas as experiências da
etnologia, a fonte mais importante da nova ordem parece ser a influência dos indivíduos
que, em virtude de vivências 'anormais' (... ) são capazes de influir sobre os demais"
(Weber, 1992: 260; cfr. Habermas, 1989: 257).
Partindo dessas considerações, a relação entre idéias e interesses pode agora ser
mais bem visualizada naquela passagem da introdução aos Ensaios de Sociologia da
Religião onde Weber, implicitamente, replica o argumento central do famoso Prefácio...
de Marx: "são os interesses, materiais e ideais, não as idéias, que dominam
imediatamente a ação dos homens. Mas as 'imagens do mundo' criadas pelas 'idéias' têm
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determinado, com grande freqüência, como bússolas, as vias nas quais a ação se vê
empurrada pela dinâmica dos interesses'' (Weber, 1984: 247; cfr. Habermas, 1989: 257).
A relação entre idéias e interesses que, no plano da sociedade, explica o
aparecimento de ordens legítimas e âmbitos de existência institucionalmente ordenados,
aparece também no plano da cultura para explicar a evolução da própria imagem de
mundo. Habermas, partindo das observações de R. Dõbert, traça uma importante
distinção metodológica entre aspectos estruturais e aspectos de conteúdo para
compreender a evolução das imagens religiosas-metafisicas do mundo. Enquanto estes
refletem as distintas soluções dadas ao problema da justiça divina, aqueles se referem às
distintas posturas frente ao mundo, determinadas por conceitos formais de mundo.
Sendo assim, a direção do desenvolvimento religioso se pode explicar pela lógica
interna das estruturas de todas as imagens de mundo. Com efeito, as investigações de
Weber confirmam que todas as religiões pa11em do mesmo problema da teodicéia e
apontam na mesma direção de uma visão desencantada do mundo, depurada de
representações mágicas. Já ''os conteúdos específicos em que se traduzem as
possibilidades circunscritas por essas estruturas é mister fazê-los derivar de fatores
externos". Assim, segundo Habermas, "Weber entende a racionalização das imagens do
mundo como um processo que aponta na mesma direção em todas as religiões
universais; [mas] que por razões externas só é levado radicalmente até o final em uma
dessas linhas de tradição, de modo que só no Ocidente libera esse processo as estruturas
de consciência que possibilitam a compreensão moderna do mundo" (Habermas, 1989:
264).
Weber mede o grau de racionalização de uma religião pela distância que ela toma
do pensamento mágico. Pois o que é comum a todas as religiões, segundo Weber, é a
tentativa de explicar a distribuição desigual de bens materiais e soteriológicos entre os
homens. E a colocação da questão nesses termos já contém um traço de ruptura com o
pensamento mágico, principalmente no que concerne à idéia de sofrimento. Para a magia,
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o sofredor incorre na ira de um deus ou experimenta a possessão de um demônio.
Diferentemente, a religião busca uma explic.:açiio para o sofrimento, percebido como
injusto. Por trás disso, encontra-se a concepção de que o mundo em sua totalidade é ou
pode ser um cosmos com sentido, concepção que amalgama aspectos ônticos e
normativos. Além disso, se a magia está primordialmente interessada na superação das
situações de penúria coletiva, a religião se ocupa da salvação do indivíduo, ou seja, do
sofrimento encarado do ponto de vista individual.
Partindo desse mesmo problema fundamental, as religiões, no que concerne aos
aspectos de conteúdo, serão distinguidas por Weber segundo duas dimensões: a idéia de
Deus e a orientação soteriológica. Na primeira dimensão, Weber contrasta a concepção
ocidental de um Deus criador, supramundano e pessoal (teocêntrica) e a concepção
oriental (imanentista de Deus) de um cosmos impessoal e incriado (cosmocêntrica). ''O
'Deus da ação' está exemplarmente desenvolvido em Jeová; o 'Deus da ordem', em
Brahma. Frente ao Deus criador e transcendente, o crente tem que adotar uma relação
muito distinta que frente ao quieto fundamento da ordem cósmica; se entende a si mesmo
como instn1mento de Deus e não como recipiente do divino. No primeiro caso, o crente
busca o beneplácito de Deus; no outro, pai1icipar do divino. Também se distingue em
ambas tradições o fundamento religioso da ética: à esperança na graça se opõe na
religiosidade asiática a idéia da autoredenção pelo saber" (Habermas, i 989: 269). Na
segunda dimensão, Weber contrasta a concepção de um mundo natural e social com
valor intrínseco (afirmação do mundo), e a concepção de um mundo que aparece aos
olhos do crente como "uma simples fachada fenomênica frente ao fundo essencial de
todas as coisas'' (negação do mundo).
Exclusivamente quanto aos conteúdos, portanto, podemos ter uma afirmação
cosmocêntrica do mundo (confucionismo e taoísmo), uma negação cosmocêntrica do
mundo (budismo e hinduísmo) e uma negação teocêntrica do mundo Gudaísmo e
cristianismo). Weber explica essas diferenças de conteúdo, recorrendo a fatores externos
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tais como a origem social das camadas responsáveis pela metodização da vida, pelas
características psicológicas dessas mesmas camadas, pelos conflitos sociais que se
travam no momento da revelação profética, etc. Mas Weber não se esquece de alertar:
"certamente, o modo de vida das camadas sociais decisivas costumam ter uma influência
profunda em toda religião, mas também, por outra parte, o tipo de religião, uma vez
cunhado, costuma exercer uma influência muito intensa no modo de vida de camadas
muito heterogêneas" (Weber, 1984: 236).
Quanto aos aspectos estruturais, Habermas, na sua apresentação da teoria
weberiana, adota uma perspectiva muito atraente: descreve as posiuras frente ao mundo
que Weber distingue, analisando os distintos caminhos de salvação. Mas, motivado pelos
estudos de J. Needham, refere-se não só ao processo de etização das imagens do mundo,
mas também à transformação dos seus componentes cognitivos. Segundo Habermas,
radica aí uma das limitações da teoria weberiana, qual seja, não ter estudado o processo
de racionalização das imagens do mundo sob os pontos de vista cognitivo e expressivo.
Weber, em primeiro lugar, afirma que as religiões de redenção que negam o
mundo, caracterizadas principalmente por um mais contrastante dualismo entre Deus e o
mundo. cumprem melhor as condições de racionalização ética, uma vez que conduzem
para a busca de bens de salvação interiores como meio de redenção. Mas, evidentemente,
a busca de um bem soteriológico transcendente ao mundo só favorece uma
racionalização ética do modo de vida se for acompanhada de uma orientação de vida
voltada para o domínio do mundo. É assim que Weber, em segundo lugar, distingue as
posturas de negação conforme o crente se veja como instrumento de Deus ou como
recipiente do divino, ou, em outras palavras, conforme o crente busque a redenção
através de uma ascética ativa (judaísmo e cristianismo) ou através de uma fuga do
mundo (hinduísmo). Não custa lembrar que "a atitude de dominação ascética do mundo,
que o monge cristão compartilha com o puritano, [ainda] não significa todavia a
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extensão do comportamento eticamente racionalizado aos âmbitos extrareligiosos''
(Habermas, 1989: 276).
Quanto à postura de afirmação do mundo, Weber a analisa sob uma única forma:
a de acomodação ao mundo. E, tomando-a sob o ponto de vista exclusivo da
racionaiização ética, Weber, segundo Habermas, negligencia aqueles aspectos,
sublinhados por Needham, sobre o desenvolvimento do saber teórico e a aplicação deste
saber para necessidades práticas, que colocam, no plano cognitivo, a China
confucionista, do século I a.C. até o século XV d.C., muito à frente do mundo ocidental.
Na opinião de Habermas, Weber deveria, num caso como o chinês, ter investigado o
potencial de racionalidade sob o ponto de vista cognitivo. Esse procedimento se
justificaria, ademais, pelo fato de que também a filosofia grega compartilha com a ética
clúnesa a postura de afirmação do mundo, tendo se chocado, tanto quanto a ciência
chinesa, com os mesmos limites, de raiz ética, de uma atitude não intervencionista frente
à natureza e à sociedade. Não obstante, a postura chinesa frente ao mundo difere da
grega pelo fato de que quando prevalecem, como na China, as necessidades práticas, "a
atitude fundamental de afirmação do mundo toma a forma de uma acomodação ao
mundo. A afirmação do mundo só parece conduzir a uma objetivação do mundo sob
aspectos puramente teóricos quando se une com uma forma de vida teorética exonerada
de preocupações práticas e se põe à serviço do theorein. A camada culta chinesa não
pôde apoiar-se, como a grega, em uma vida apartada do prático e dedicada à
contemplação, em uma vida 'acadêmica', em um bius theoretikos" (Habermas, 1989:
278).
Veja-se que a distinção entre afirmar ou negar o mundo não implica, per se,
nenhuma atitude ativa ou passiva frente à vida, uma vez que se pode afirmar o mundo
ativa e passivamente (contemplação e acomodação, respectivamente), bem como negar o
mundo ativa ou passivamente (dominação e fuga, respectivamente). Neste ponto,
Habermas levanta uma hipótese estimulante: a de que quando se unem uma postura
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teocêntrica com uma postura de contemplação do mundo, ou seja, uma forma ativa de
busca de salvação com uma forma passiva de assegurar-se no mundo, pode, como
ocorreu no Ocidente, levar-se mais longe a objetivação do mundo sob os aspectos ôntico
e ético.
Efetivamente, essas duas imagens do mundo, a religião cristã e a filosofia grega,
que contam com um potencial de racionalização mais alto, entram em contato dentro da
mesma tradição européia. "Isto gera a produtiva tensão que caracteriza a história cultural
medieval européia. O choque conduz a uma polarização, isto é, a uma radical elaboração
das categorias específicas de cada imagem do mundo, quer dizer, das categorias de uma
ética religiosa da intenção, de um lado, e de uma cosmologia de base teórica, de outro.
Simultaneamente, esse choque obriga também à síntese dos conceitos formais de mundo,
formados, respectivamente, sob aspectos éticos ou sob aspectos ontológicos"
(Habermas, 1989: 282). Segundo Habermas, se Weber tivesse tido tempo de concluir
seus estudos comparativos das religiões universais, que incluía o cristianismo e o
islamismo, teria percebido a importância da racionalização das estruturas cognitivas que
acompanha a racionalização das imagens de mundo. "Daí, conclui Habermas, que
tampouco fique suficientemente claro que entre os resultados da racionalização das
imagens do mundo e a compreensão do mundo especificamente 'moderna', todavia,
medeia mais um passo'' (ibidem).
A unidade da imagens do mundo racionalizadas está baseada em princípios
supremos (Deus, ente, natureza, etc.), que fundam, por assim dizer, toda a
argumentação. Não obstante, esses princípios, eles próprios, não são expostos a uma
crítica argumentativa.

Neles encontram-se fusionados os aspectos descritivos,

normativos e expressivos cuja dinâmica opera, sem independência, por dentro das
imagens de mundo. Nas imagens racionalizadas encontra-se ainda um fragmento de
pensamento mítico. O passo decisivo na direção de uma compreensão moderna do
mundo, que não conhece limites à força crítica do pensamento hipotético, exige a
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"aplicação conseqüente da forma de pensamento conseguida por racionalização ética e
cognitiva aos âmbitos profanos da vida e da experiência'' (idem: 283 ), o que só se tomou
possível quando, de um lado, (fenômeno ao qual Weber presta menos atenção) superou
se, por meio da ciência moderna, a separação da vida teórico-contemplativa com relação
aos âmbitos experienciais da prática e do trabalho social, e, de outro lado, anularam-se,
por meio da ética protestante da profissão, a ruptura entre busca ascética de salvação e
as ordens profanas do mundo.
Na sociologia de Max Weber, só esse segundo fenômeno joga o papel chave. O
calvinismo, particularmente, não só difundiu a atitude ascética intramundana, como
também promoveu um modo de vida sistematizado em tomo do exercício racional da
profissão: o êxito na atividade profissional passa a ser visto como um sinal que permite
ao crente assegurar-se de seu estado de graça. Descarta, ademais, a oscilação católica
entre pecado, arrependimento, penitência, desencargo de consciência e volta a pecar: a
vida se despoja de seu caráter assistemático e se converte em um método que envolve
toda a existência. A moral se vê agora paradoxalmente ancorada no exercício racional
regido por fins da profissão, ou seja, numa esfera emancipada da eticidade tradicional.
Curiosamente, a ética cristã da fraternidade, entendida por Weber como modelo de uma
ética da intenção racionalizada baseada em princípios universalistas, que exerceu um
papel fundamental na racionalização das imagens de mundo ocidentais, entra em choque
com as ordens intramundanas racionalizadas. No seu lugar, a ética protestante renuncia
ao universalismo do amor e objetiviza racionalmente toda intervenção no mundo como
um serviço a Deus e querido por Deus, abandonando a perspectiva fraterna de uma
redenção acessível a todos pela concepção não fraterna de uma graça arbitrária e
particular.
Essa ética, não obstante, não teve melhor sorte. "A ética protestante satisfaz as
condições necessárias para o nascimento de uma base motivacional da ação racional
regida por fins na esfera do trabalho social. Mas com essa ancoragem 'racional regida
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por valores' das orientações de ação racionais regidas por fins , essa ética só satisfaz as
condições de partida da sociedade capitalista; a ética protestante põe em marcha o
capitalismo, mas sem poder garantir as condições de sua própria estabilidade como ética''
(idem: 299). Weber investiga, então, como se torna operante o potencial cognitivo
surgido da racionalização das imagens de mundo, centrando suas preocupações no
processo de institucionalização da ação racional regida por fins e vai se ocupar, quase
que exclusivamente, <laqueies complexos institucionais em que vê objetivizadas as
estruturas de consciência modernas: a economia capitalista e o Estado moderno.
Weber crê que esses complexos institucionais, cuja condição de existência
depende da separação do trabalhador dos meios de trabalho (seja dos meios de
produção, na economia, seja dos meios materiais, na administração pública, seja dos
meios bélicos, no exército), concentrando os meios de trabalho em mãos de empresários
ou dirigentes obrigados ao cálculo racional, constituem um ambiente destrutivo para a
ética protestante, na medida em que se desenvolvem segundo a legalidade cognitivo
instrumental típica da empresa capitalista e do Estado moderno. Dessa forma,. "a
racionalidade prático-moral da ética da intenção não pode institucionalizar-se na
sociedade cujo início ela faz possível. Com o tempo, fica substituída por um utilitarismo
que é fruto de uma reinterpretação empirista da moral, quer dizer, de uma reavaliação
pseudomoral da racionalidade regida por fins, e que já não dispõe de uma relação interna
com a esfera do valor moral" (idem: 299/300).
Para Habermas, não obstante, Weber fica por provar a impossibilidade de que
uma ética regida por princípios possa sobreviver em contextos outros que não os
religiosos. Com efeito, os estudos de B. Groethuysen concentram-se justamente sobre a
fonnação, na burguesia francesa, de uma consciência moral civil autônoma frente a
Igreja, sugerindo a possibilidade de uma ética regida por princípios dissociada da
religião. E, além dessa evidência empírica, Haberrnas apresenta um argumento
sistemático que tem um peso significativo na construção da sua teoria: "se a etização das
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imagens religiosas do mundo conduz à diferenciação de uma esfera de valor
especializada em questões prático-morais, cabe esperar que a racionalização ética
prossiga dentro desta esfera, atendo-se daí em diante à legalidade própria de uma razão
prática emancipada de pretensões descritivas e expressivas. Nesta linha se movem as
'éticas filosófico-profanas da intenção' do mundo moderno, que através das éticas
formalistas de cunho kantiano conduzem às 'éticas do discurso' da atualidade, as quais
conectam em parte com Kant e em parte com o direito natural racional, ainda que
recolhendo também motivos utilitaristas. Seguindo Weber, poderíamos chamá-las éticas
c.:ugnitivislas da responsabilidade" (idem: 302). Não fosse a possibilidade de uma ética
de fundamentação não religiosa, o próprio Weber não teria podido assumir o papel de
teórico da moral. ao defender a superioridade da ética da responsabilidade frente à ética
da intenção.
Salta à vista, nesse particular, o lugar que o direito acaba por ocupar na teoria
weberiana. Ignorando a possibilidade de uma ética racional, Weber reinterpreta o direito
moderno como meio de organização desprovido de toda substância prático-moral,
aparecendo desde o início como a materialização institucional da racionalidade
cognitivo-instrumental. Antes, porém, de expor a teoria weberiana da evolução do
direito, convém, seguindo Habermas, apresentar o diagnóstico weberiano da atualidade,
uma vez que é nesse contexto que se explica a estratégia adotada por Weber concernente
o direito.
Esse diagnóstico baseia-se na concepção crítica de duas tendências já discutidas:
no plano da cultura, a diferenciação de esferas autônomas de valor; no plano da
sociedade, a crescente independência dos sistemas de ação racional regida por fins. A
essas tendências correspondem duas teses da maior importância, a tese da perda de
sentido e a tese dí.1 perda de liberdade, respectivamente.
Com relação à primeira tese, Weber observa o rompimento da unidade das
imagens religiosas-metafisicas do mundo e, conseqüentemente, a impossibilidade de
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atribuir-lhe um sentido. Os pnnc1p10s supremos em que se fundavam essa imagens
racionalizadas mantinham a unidade dos três aspectos sob os quais o mundo poderia ser
acessível. Contudo, com a diferenciação das esferas de valor, cada qual seguindo uma
lógica própria de desenvolvimento, "a razão se dissocia, destruindo sua própria
universalidade". O que se vê, no seu lugar, é a inevitabilidade de conflitos derivados do
fato dessas distintas esferas penetrarem simultaneamente um mesmo âmbito institucional.
Weber descreve essa situação como um "novo politeísmo", numa referência ao processo,
verificado nas sociedades tribais, de personificação de conflitos entre valores como um
conflito entre deuses projetado nos céus.
Vale a pena a reprodução do texto onde Weber recusa tanto a unificação ética do
mundo em nome da fé quanto a unificação teorética do mundo em nome da ciência: ''a
impossibilidade de alguém se fazer campeão de convicções práticas 'em nome da ciência'
- exceto o caso único que se refere à discussão dos meios necessários para atingir fim
previamente estabelecido - prende-se a razões muito mais profundas. Tal atitude é, em
princípio, absurda, porque as diversas ordens de valores se defrontam no mundo, em luta
incessante. Sem pretender traçar o elogio da filosofia do velho Mill, impõe-se, não
obstante, reconhecer, que quando se parte da experiência pura, chega-se ao politeísmo.
A fórmula reveste-se de aspecto superficial e mesmo paradoxal, mas, apesar disso,
encerra uma parcela de verdade. Se há uma coisa que atualmente não mais ignoramos é
que uma coisa pode ser santa não apenas sem ser bela, mas porque e na medida em que
não é bela - e a isso há referências no capítulo LIII do Livro de Isaías e no salmo 21.
Semelhantemente, uma coisa pode ser bela não apenas sem ser boa. Nietzsche relembrou
esse ponto, mas Baudelaire já o havia dito por meio das Fleurs du !via/, título que
escolheu para sua obra poética. A sabedoria popular nos ensina, enfim, que uma coisa
pode ser verdadeira, conquanto não seja bela nem santa nem boa. Esses, porém, não
passam dos casos mais elementares da luta que opõe os deuses das diferentes ordens e
dos diferentes valores. Ignoro como se poderia encontrar base para decidir
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'cientificamente' o problema do valor da cultura francesa faca à cultura alemã; ai,
também, diferentes deuses se combatem e, sem dúvida, por todo o sempre. Tudo se
passa, portanto, exatamente como se passava no mundo antigo, que se encontrava sob o
encanto dos deuses e demónios, mas assume sentido diverso. Os gregos ofereciam
sacrificios a Afrodite, depois a Apolo e, sobretudo, a cada qual dos deuses da cidade;
nós continuamos a proceder de maneira semelhante, embora nosso comportamento haja
rompido o encanto e se haja despojado do mito que ainda vive em nós" (Weber, 1993:
41/2; apud Habermas, 1989: 320/1 ). Essa passagem "completa" a "dialética do
esclarecimento" ocidental, a partir da qual Weber interpreta o desafio existencial de
nosso tempo. Os poderes pessoais do antigo politeísmo, destronado pelo racionalismo,
retomam na forma de poderes impessoais desencantados, depois de o pathos da ética
cristã ter mascarado, por mil anos, os eternos conflitos entre valores que envolvem
nossas vidas. Aos que anseiam por novos profetas e salvadores, Weber recomenda um
outro caminho que consiste em ''entregar-se ao trabalho e responder às exigências de
cada dia", tarefa que se toma fácil "se cada qual encontrar e obedecer ao demônio que
tece as teias de sua vida".
Com relação à segunda tese, Weber investiga a ameaça à liberdade do individuo
representada pela crescente autonomia da empresa capitalista e do Estado moderno.
Permito-me, aqui também, reproduzir o texto em que Weber a formula: "( ... ) um dos
elementos constitutivos do moderno espírito capitalista (e não somente deste, senão de
toda cultura moderna), a saber, a condução racional da vida sobre a base da idéia de
profissão, teve sua origem no capitalismo da m-cese cristã. (...). Pois ao transferir-se a
ascese das celas monacais à vida profissional e começar seu domínio sobre a moral
intramundana, contribuiu para a construção deste poderoso cosmos da ordem econõnúca
moderna que, ligado às condições técnicas e econômicas da produção mecânico
maquinista, determina hoje, com força irresistível, o estilo de vida de todos os que
nascem dentro de suas engrenagens (não só dos que participam diretamente na atividade
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econômica), e lhe seguirá determinando quiçá até que acabe por consumir a última
tonelada de combustível fóssil. A preocupação pelos bens exteriores, dizia Baxter
[ministro puritano que influenciou o protestantismo inglês do século À-'v1I - FH], só
devia pesar sobre o ombro de seus santos como 'um leve manto do qual se pode
despojar a qualquer instante'. O destino converteu esse leve manto em um invólucro
férreo. O ascetismo se propôs a tarefa de atuar no mundo e transformá-lo; com isso, os
bens exteriores deste mundo alcançaram um poder crescente e ao fim irresistível sobre os
homens, um poder que não houve semelhante na história. Hoje seu espírito deslizou para
fora desse invólucro, quem sabe se definitivamente. O capitalismo vitorioso, descansando
como descansa em um fundamento mecânico, já não necessita, em todo caso, de seu
apoio. ( ... ). Ninguém sabe, todavia, quem habitará no futuro este invólucro vazio,
ninguém sabe se ao fim desse prodigioso desenvolvimento surgirão novos profetas ou
renascerão com força antigas crenças e ideais, ou se, à falta disso, não se perpetuará a
petrificação mecanizada guarnecida de um tipo de convulsivo sentir-se importante. Neste
caso, os 'últimos homens' desta cultura farão verdade aquela frase: 'especialistas sem
espírito, hedonistas sem coração, essas nulidades se imaginam ter alcançado um estágio
da humanidade superior a todos os anteriores"' (Weber, 1984: 198/200; apudHabermas,
1989: 322).
Habennas submete essas duas teses a um exame crítico. Quanto à tese da perda
de sentido, acusa Weber de ter inferido a incompatibilidade de distintas formas de
pretensões de validade a partir da perda de unidade substancial da razão, sem se dar
conta que essa unidade pode ser assegurada, no plano formal, pelo desempenho
argumentativo comum a essas pretensões.

Segundo Habermas, o pluralismo

irreconciliável advogado por Weber existe sim, mas entre sistemas de valores no que
concerne seu conteúdo. Daí não se poder reduzir, por exemplo, a cultura francesa à
alemã. Isso, porém, nada tem a ver com os aspectos de validade sob os quais se
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diferenciam as esferas culturais de valor. Assim, Weber não teria distinguido com
suficiente clareza os conteúdos particulares de valor e os critérios universais de valor.
Essa confusão entre conteúdos particulares e critérios u1úversais contamina,
segundo Habermas, a análise weberiana do processo de racionalização do direito. E aqui
esbarramos em aspectos da tese da perda de liberdade. Pois que a racionalização do
direito só é compatível com essa tese se puder ser abordada sob o prisma exclusivo da
racionalidade formal, isto é, desprovida de valor. É a opção de Weber. Pois, caso tivesse
realçado as analogias entre evolução moral e racionalização jurídica, o que, para
Habermas, considerando-se a própria abordagem de Weber, seria o natural, ele teria
obrigatoriamente que relaxar a hipótese do invólucro férreo que submete os indivíduos.
Não o fazendo, Weber involuntariamente substitui o modelo das três esferas de valor
racionalizadas segundo sua própria lógica por um modelo de pluralidade de valores
soltos (direito, poder, riqueza, verdade, beleza, etc.) racionalizáveis sob o aspecto único
das relações meio-fim (a ciência do direito, nessa perspectiva, restringe-se a indicar a
regra jurídica mais adequada para obter determinado fim, de acordo com as normas do
pensamento jurídico, sem questionar-lhe a justiça ou a própria existência).
Essas contradições, segundo Habermas, derivam de uma contradição central:
''por um lado,(...), Weber dispõe de um conceito complexo de racionalidade prática que
parte de uma coordenação dos aspectos 'racionais regidos por fins' e 'racionais regidos
por valores' da ação. Mas, por outro lado, Weber considera a racionalização social
exclusivamente sob o aspecto da racionalidade regida por fins. Esse -conceito
compreensivo de racionalidade que Weber põe à base de suas investigações sobre a
tradição cultural não o aplica ao plano das instituições" (Habermas, 1989: 329). São
essas tendências contraditórias que vão se refletir na sua sociologia do direito, visto
como uma ordem que obedece ora a formas de racionalidade prático-moral ora a fonnas
de racionalidade cognitivo-instrumental à maneira da economia e da administração
estatal.
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Com o ap010 da interpretação que Schluchter faz da sociologia do direito
weberiana, Habermas defende a tese de que o processo de racionalização do direito visto
por Weber reflete a mesma seqüência de categorias pré-convencionais, convencionais e
pós-convencionais que a psicologia de L. Kohlberg, inspirada em J. Piaget, descobriu
para a ontogênese da consciência moral. Segundo Schluchter, que se socorre de Weber,
o procedimento legal das sociedades primitivas não conhece um direito objetivo
independente das ações, o que, segundo Habermas, corresponde ao estágio pré
convencional do desenvolvimento moral de Kohlberg, no qual o indivíduo age
moralmente em função da avaliação que faz das conseqüências das suas ações em termos
de benefícios e punições. No estágio seguinte, segundo Schluchter, as ações são
ajuizadas à luz de normas jurídicas dadas, assentadas sobre princípios metajurídicos
segundo os cânones do direito natural, o que corresponde ao estágio convencional de
Kohlberg, no qual o indivíduo age moralmente segundo as leis encarnadas na figura da
autoridade. Finalmente, os princípios sobre os quais assentavam-se as normas jurídicas
tornam-se eles próprios reflexivos, passando de metajurídicos à jurídicos. Nesse estágio,
que corresponde ao estágio pós-convencional de Kohlberg, no qual o indivíduo age
moralmente em função de princípios universais, o direito se torna positivo em sentido
estrito.
O direito moderno resultante desse processo de racionalização distingue-se por
três características formais: positividade, legalidade e formalismo. Isto quer dizer que são
estabelecidos critérios de validade e criação do direito, estabelecidos critérios de
punibilidade e modos de sanção das condutas desviantes de normas pré-estabelecidas e
delimitados âmbitos eticamente neutralizados negativamente regulados, isto é, âmbitos
onde é permitido tudo que não esteja juridicamente proibido. Essas características
explicam, sem dúvida, a adequação do direito moderno aos imperativos funcionais da
economia e do Estado modernos, isto é, a institucionalização da ação racional regida por
fins. Todavia, essa adequação, por si só, não explica como essas estruturas jurídicas
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vieram a ser possíveis, o que, segundo Habermas, só se entende a partir das estruturas
pós-convencionais de consciência que esse direito encarna. Não fosse assim, o direito
moderno não careceria de justificação. Weber atende a esse problema, "mas associa de
uma forma tão estreita direito moderno e dominação legal que o princípio de que o
direito necessita justificação se desvanece e fica tão somente o princípio da
positivização"(Habermas, 1989: 339).
É assim que Weber assimila o direito a um meio de organização que se há de
manejar de forma racional regida por fins. Convém, com Habermas, explicitar as três
linhas de argumentação em que essa abordagem se manifesta. Em primeiro lugar, na
interpretação weberiana do direito natural racional. ''Weber vê no direito natural racional
o tipo mais puro de validade racional regida por valores e o apresenta como um exemplo
impressionante da eficácia externa das relações internas de sentido" (idem: 341 ). Não
obstante, Weber entende que não pode haver um direito natural puramente formalista
uma vez que todo direito natural traz em seu bojo um critério material de legitimidade.
Habermas contra-argumenta, afirmando que, ainda que se reconheça as fortes
conotações metafisicas do conceito de direito natural, cabe lembrar que "os teóricos do
direito natural racional moderno foram os primeiros a responder à exigência de uma
fundamentação procedimental do direito, quer dizer, de uma fundamentação a partir de
princípios cuja validade pode, por sua parte, ser objeto de crítica(... ). Weber confunde
novamente as propriedades formais de nível pós-tradicional de fundamentação, com
valores particulares, materiais''(idem: 342).
Em segundo lugar, Weber equipara legitimidade e legalidade. Essa solução deriva
da problemática que a própria abordagem weberiana coloca de como se pode legitimar
uma dominação de tipo legal. A resposta, que implica aquela equiparação, só pode ser:
as regras procedimentais para criação, interpretação e aplicação do direito. Habermas,
entretanto, observa que "se a legalidade não significa outra coisa que concordância com
uma ordem jurídica faticamente vigente, e se essa, como direito estatuído que é, não
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resulta acessível a uma justificação de tipo prático-moral, enião não fica claro de onde
extrai a fé na legalidade sua força legitimadora. A fé na legalidade só pode criar
legitimidade se se supõe já a legitimidade da ordem jurídica que determina o que é legal.
Não há maneira de sair desse círculo" (idem: 343).
Por fim, Weber defende a tese de que a racionalização material do direito
representa uma ameaça para as qualidades formais do direito. Como o processo de
racionalização do direito é abordado por Weber do ponto de vista exclusivo da
racionalidade regida por fins, as pretensões de validade prático-morais, ironicamente,
convertem-se em fonte de irracionalidade ou de debilidade do racionalismo formal do
direito. Inexplicavelmente, a tese da perda de liberdade, que encara com ceticismo a
autonomização da economia e do Estado frente aos imperativos prático-morais, não é
aplicada à esfera do direito. Caso contrário, Weber saudaria, ao invés de criticar, os
movimentos anti-positivistas que buscam reconectar as esferas jurídica e ética. Contudo,
é exatamente o oposto o que ele faz: "a precisão do trabalho jurídico, defende Weber, é
rebaixada quando nos considerandos das sentenças se substituem os conceitos jurídicos
por arrazoados de tipo sociológico e econômico, ou de tipo ético" (Weber, 1992: 659;
apud Habermas, 1989: 349- grifo meu - FH).
Todas essas aporias da abordagem weberiana, Habermas pretende superar com
sua teoria da ação comunicativa. Num primeiro momento, Habermas propõe, através de
uma reconsideração da teoria weberiana da ação, resgatar o conceito mais amplo de
racionalidade que Weber emprega na sua teoria da racionalização social, sem restringi-lo
ao enfoque unidimensional da racionalidade regida por fins. Num segundo momento,
Habermas reavalia as teses da perda de sentido e da perda de liberdade à luz, não da
racionalização das orientações de ação, como faz Weber, mas do nível de diferenciação
sistêmica, isto é, do grau de desacoplamento radical entre mundo da vida e sistema:
nessa perspectiva, perda de sentido e perda de liberdade são vistas como patologias
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sociais da reprodução simbólica do mundo da vida induzidas sistemícamente. Nesse
momento, lrataremos somente do primeiro passo.
Como é sabido, Weber define ação como um comportamento humano ao qual o
agente associa um sentido subjetivo, seja ele utilitário, valorativo ou afetivo. Assim, o
agente pode seguir seus interesses, satisfazer valores ou entregar-se a paixões e desejos.
A tipologia oficial da teoria weberiana, que hierarquiza as ações segundo graus
decrescentes de racionalidade, elege o primeiro caso, racional regido por fins, como
referência: o sentido subjetivo compreende, aqui, as conseqüências, os valores, os fins e
os meios. Em seguida, temos a ação racional regida por valores, que não submete a
controle racional as conseqüências. A ação afetiva, por sua vez, não observa nem
conseqüências nem valores. E a tradicional, uma categoria residual, não observa inclusive
os fins.
Habermas, contudo, propõe uma outra versão da teoria weberiana da ação.
"Como Weber, segundo Habermas, parte de um conceito de ação monologicamente
estruturado, não pode introduzir o conceito de ação social por via de uma explicação do
conceito de sentido". Vê-se assim na necessidade de introduzir novos elementos para
explicar a interação social. Com efeito, Weber define "açiio social" como aquela que se
orienta pela conduta dos outros em seu desenvolvimento e "relação social" como o
comportamento de vários agentes que se referem uns aos outros e se orientam por essa
reciprocidade. Habermas vê nessas duas últimas definições uma oscilação entre um
modelo de ação puramente teleológico e um modelo de ação que contempla formas
reflexivas de interação social. No último caso, as ações poderiam distinguir-se pelos
mecanismos de coordenação, sejam eles tramas de interesses ou consensos normativos.
O próprio Weber teria dado conta dessa distinção ao analisar o processo de
transformação de costumes mecanicamente observados em regras convencionais
obrigatórias, estabelecidas através de ações comunitárias. Os textos de Weber permitem
também estabelecer essa mesma relação, num grau mais alto de racionalidade: teríamos,
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assim, as ações estratégicas governadas por interesses ( como no tráfico mercantil
moderno) e as ações que repousam em um consenso normativo pós-convencional,
atingido através de ações societárias (como no sistema jurídico moderno).
Embora essa leitura encontre pontos de apoio na obra de Weber, particularmente
Economia e Sociedade, Habermas renuncia à idéia de que esta lhe seria a interpretação
mais fiel, uma vez que Weber não distingue com suficiente clareza entre, já no jargão
habermasiano, ações orientadas ao êxito (mediadas por tramas de interesses) e ações
orientadas ao entendimento (mediadas por acordo normativo). Não obstante, Habermas
encontra nessa tipologia alternativa a forma de recuperar o conceito amplo de
racionalidade implícito no processo de racionalização ética que Weber estuda no plano
das tradições culturais.
*

*

*

Para os propósitos de Habermas, sua interpretação da obra de Max Weber não
poderia ser mais brilhante. Por meio do exame da teoria da ação e do diagnóstico da
modernidade weberianos, Habermas abre caminho para a apresentação das obras de
Durkheim e Mead, por um lado, e Parsons, por outro, para elucidar as aporias daquelas
teses nos seus próprios termos (ação comunicativa, mundo da vida e sistema).
Entretanto, antes de continuar a engenhosa exposição habermasiana do discurso
sociológico da modernidade, gostaria de tecer algumas considerações sobre a leitura que
Habermas faz de Weber.
Em primeiro lugar, Habermas negligencia o que certamente foi uma das maiores
influências no pensamento de Weber: a revolução marginalista. A teoria do valor
utilidade, desenvolvida simultaneamente, na década de 70 do século passado, por
Menger, Jevons e Walras, e posteriormente abraçada, com entusiasmo, por Marshall,
Pareto e pelos austríacos, notadamente Bõhm-Bawerk, sem dúvida impactou de uma
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maneira evidente a teoria weberiana da racionalização. E isso não podia ser diferente. O
maior "problema" de Weber atendia pelo nome de Karl Marx. Não se consegue percorrer
muitas páginas das duas maiores obras de Weber, Economia e Sociedade e Ensaios
sobre Sociologia da Religião, sem esbarrar em referências, implícitas ou explícitas, ao
materialismo histórico. Obviamente, não poderia passar despercebido de Weber um dos
ataques mais frutíferos ao marxismo, ataque esse promovido, ademais, no campo de
batalha do próprio inimigo: a economia. Não custa lembrar que Weber era considerado
por muitos, inclusive por ele próprio, além de sociólogo, economista.· Se especularmos
sobre a posição que a economia ocupa na abordagem weberiana chegaremos a alguns
resultados interessantes, dentre os quais, a reavaliação da influência de Nietzsche sobre
Weber, que, como se verá, não o vê apenas como critico da cultura, como quer
Habermas, mas como fonte de inspiração de uma nova ontologia social. Na leitura de
Habermas, Nietzsche, a grande alternativa a Marx no campo da filosofia, tem um papel
subestimado na formação do pensamento de Weber. O que se segue tem a pretensão de
demonstrar, justamente, que o marginalismo e o nietzchianismo são os dois grandes
pilares que sustentam a critica weberiana ao materialismo histórico.
Numa das passagens, no meu entender, mais interessantes de Economia e

Sociedade, Weber descreve o que poderia ser denominado como sendo sua "dialética da
religião''. Diz o texto: ''o progresso das idéias sobre o poder de um deus e de seu caráter
como senhor pessoal condiciona, então, o predomínio crescente dos motivos não
• Dos autores sistematicamente estudados por Habermas. em pelo menos mais um caso a influência da
economia é negligenciada: Georges Bataille. A economia geral de Bataille é. até a medula. francamente
malthusiana. Reflita o leitor: o que faz de Malthus um de nossos contemporâneos? Duas teses de
economia política: a teoria da insuficiência da demanda efetiva e a teoria sobre os limites de crescimento
da população. Pois bem. o universo batailliano é construído. no plano da economia geral. sobre duas
teses correlatas: a tese da superabundância de energia no globo terrestre ("o sol dá sem nunca receber") e
a tese sobre os limites do crescimento ("a esfera terrestre - exatamente a biosfera, que corresponde ao
espaço acessível à vida - é o único limite real"). É só a partir dessas premissas rnalthusianas que Bataille
desenvolve a tese da "necessidade de perder sem lucro o excedente de energia que não pode senir para o
crescimento do sistema". Bataille. então. como é sabido. reavalia o militarismo, a religião. o erotismo. o
sacrificio. o "potlach". o incesto. etc. como formas de desperdício não utilitário. Nietzsche e Durkheim
entram, então. em cena, mas como atores coadjuvantes. fa,identemente. quem quer que formule uma "lei
de Sav cósmica" acaba com a festa malthusiana de Bataille.
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mágicos. Deus se converte em um grande senhor(...) ao qual há que se aproximar, não
com regras mágicas coercitivas, mas com súplicas e dons. Porém, tudo o que estes
motivos trazem de novo com respeito à magia são também prosaicos elementos racionais
como os da mesma magia. O traço fundamental é o do ut des [ dou para que dês- FH] .
Este caráter se adere à religiosidade cotidiana das massas de todos os tempos e povos e
também a todas as religiões. O conteúdo de toda 'pregação' normal é o aleijamento de
todo mal exterior neste mundo e o procurar-se vantagens terrenas, inclusive nas religiões
mais ultramundanas. Todo traço que vá mais além disso é obra de um processo
específico com dupla peculiaridade. De um lado, uma sistematização racional, cada vez
mais ampla, do conceito de Deus e igualmente do pensamento sobre as possíveis
relações do homem com o divino. Porém, por outro, quanto ao resultado, um retrocesso
característico daquele racionalismo originariamente prático. Pois o 'sentido' da conduta
especificamente religiosa se busca, cada vez menos, paralelamente com aquela
racionalização do pensar, em vantagens puramente externas da vida econômica cotidiana;
desse modo, o fim da conduta religiosa se 'irracionaliza' até o ponto em que, por fim,
estes fins 'não mundanos', quer dizer, não econômicos, valem como o específico da
conduta religiosa. Mas por isso mesmo, constitui um dos pressupostos desse
desenvolvimento 'extraeconômicos', a existência de portadores pessoais desta idéia"
(Weber, 1992: 344/5).
Nessa passagem Weber ocupa-se exclusivamente com a gênese das religiões. O
racionalismo prático da conduta mágica, baseado num "toma lá dá cá" com a natureza,
dá lugar a um processo de racionalização do pensar concomitante com a irracionalização
dos fins perseguidos. Sabemos que a dialética weberiana da religião não pára aí, uma vez
que a ética protestante, como vimos, recupera de outra forma a racionalização prática,
através da metodização da vida intramundana, mas conduzindo a um quadro no qual a
apropriação de riqueza aparece como um fim em si mesmo, descolado da lógica da
satisfação das necessidades materiais dos indivíduos. Aqui também o movimento de
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racionalização reveste-se de uma aparente irracionalidade. Assim o entendeu Brentano.
Weber, entretanto, alerta que o conceito de racional é só à primeira vista unívoco, pois
que para o irreligioso a conduta religiosa é irracional do mesmo modo que para o
hedonista o é a conduta ascética (cfr. Weber, 1984: 42n.).
O que nos interessa no texto citado, porém, são as condições de passagem da
magia à religião. O texto diz que essa passagem é obra de um processo, mas não diz o
que o determina. Uma das suas condições, entretanto, é encontrada seguindo o texto
umas setenta páginas: "a idéia de um além, ensina Weber, se acha em germe no
desenvolvimento da magia na direção de uma crença nas almas. Mas nem sempre a
existência de almas se condensa em um reino especial dos mortos. ( ...). Uma ceita
preocupação pelo próprio destino depois da morte surge, de acordo com a 'lei da
utilidade marginal', quando estão cobertas as necessidades mais urgentes desta vida e,
portanto, se limita, em primeiro lugar, ao círculo dos nobres e proprietários. Só eles, às
vezes só os chefes e sacerdotes, não os pobres, raramente as mulheres, podem assegurar
se da existência no além... " (Weber, 1992: 413). "(...) A necessidade de salvação e a
religiosidade ética têm outra fonte que a situação dos negativamente privilegiados [ qual
seja...]: o puro intelectualismo, especialmente as necessidades metafisicas do espírito,
que não é levado a meditar sobre questões éticas e religiosas por nenhuma penúria
material, senão por uma força interior que o empurra a compreender o mundo como um
cosmos com sentidu, e a tomar posição frente a ele" (idem, 399).
A teoria da utilidade marginal sugere a Weber que há uma certa hierarquia entre
interesses materiais e interesses ideais ou metafisicos. Os homens só perseguem os bens
soteriológicos depois de terem garantido os bens terrenos de que necessitam para
sobreviver nesta vida. Daí que a passagem da magia para a religião caminha com um
certa divisão do trabalho entre os sexos, com uma distribuição desigual de bens terrenos,
ou se quisermos dizer provocativamente, com a emergência, no plano individual, de um
reino da liberdade para além do reino da necessidade. Digo "reino da liberdade" porque
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para Weber a satisfação das necessidades metafisicas se dá num processo que responde a
uma lógica própria, diferente da lógica do processo de satisfação das necessidades
materiais.
Weber, aparentemente, contempla o fato de a satisfação de necessidades
metafisicas se dar no plano exclusivamente individual e, nesse caso, não ter relevância
social: compreender o mundo como um cosmos com sentido e tomar posição frente a ele
pode não envolver uma tomada de posição ativa frente aos outros. Assim, por exemplo,
Weber constata que o budismo se converteu em uma das maiores religiões missionárias
da terra, mas surpreende-se com esse fato por não descobrir, do ponto de vista da sua
dogmática, motivo racional que o levasse a isso. Weber contorna o problema com a
hipótese de que Buda, afinal, decidiu predicar a salvação dos homens por considerar a
possibilidade da existência de pessoas com qualificação ambígua, para a santidade ou
para a perdição, que poderiam ser influenciados positivamente (cfr. Weber, 1987: 242).
Mas isso poderia não ter sido assim.
É claro que, como sociólogo, Weber só se interesse por aquelas situações em que
a busca de sentido cósmico por aqueles indivíduos dotados de carisma engendra, por
inspiração ou endopatia, as religiões universais. É nesse contexto que Weber postula
uma esfera de liberdade humana, ou seja, a possibilidade do homem agir segundo
"valores" que dêem um sentido não material a suas ações. Quanto a isso, observe-se que,
sem a distinção entre interesses materiais e interesses ideais, a distinção entre interesses
(materiais e ideais) e valores (ou idéias) se veria limitada à esfera cognitivo-instrumental.
Nessa hipótese, as únicas inovações práticas possíveis seriam as inovações técnicas e os
personagens mais relevantes da história seriam os empreendedores. Uma tal leitura
parcial de Weber é possível e foi ela que permitiu a Schumpeter, em Capitalismo,
Socialismo e Democracia, reavaliar as previsões econômicas de Marx: enquanto Weber
se preocupa com o desaparecimento dos profetas, Schumpeter se preocupa com o
desaparecimento dos entrepreneurs, embora ambos apontem na mesma direção da
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burocratização, que sufoca o espírito ( ético, para o pnme1ro, econômico, para o
segundo) do capitalismo. Contudo, só a hipótese de interesses ideais para além de
interesses materiais permite a Weber conceber a inovação também no plano ético
religioso, o que para sua sociologia é um passo absolutamente imprescindível.
A partir daL temos duas conseqüências. Em primeiro lugar, Weber rompe com
um materialismo ingênuo que propugna um condicionamento unilateral entre base e
superestrutura e fala, então, de um ''condicionamento recíproco'' de fatores econômicos
e culturais. Idéias e interesses são tomados como igualmente originários de modo que o
processo de modernização permite uma leitura "a partir de cima", ou seja, a partir das
estruturas de consciência, e outra "a partir de baixo", ou seja, a partir de conflitos
econômicos e políticos. Em segundo lugar, Weber abre espaço à influência da genealogia
da moral de Nietzsche: nesse ponto, a relação entre Weber e a filosofia neokantiana do
valor, não raramente, é superestimada. Como observa E. Fleischmann: "pour Kant lui
même, il n'y avait qu'une seule 'valeur', la dignité de l'homme libre - le seul existant qui
soit toujours 'fio', jamais 'moyen' - qui, par ses actions raisonnables, se crée des normes
à soi-même, idée reprise par Fichte et les philosophes romantiques qui font du · moi'
humain la source inéspuisable des valeurs et des normes. Les 'valeurs' (au pluriel), en
tant que normes préexistantes de l'action humaine, apparaissent la premiere fois dans la
Lugique de Lotze puis chez son disciple et successeur Wildelband. Un contemporain de
Wildelband, Nietzsche, a également repris le probleme eles valeurs mais, loin de les
considérer comme entités culturelles normatives et préexistantes, il a insisté sur leur
caractere relatif, arbitraire, voire faux: elles n'étaient pour lui que des 'idéologies' qui
relevent surtout de la volonté chrétienne de dominer les âmes et les corps. Weber qui ne
se faisait jamais d'illusions sur le caractere subjectif, arbitraire, 'trop humaine' des
valeurs, se range visiblement aux côtes de Nietzsche" (Fleischmann, 1964: 198).
A interpretação de Fleischmann é precisa, mas como ele não dá conta da
influência do marginalismo sobre Weber, acaba por não perceber exatamente como
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Nietzsche é por ele absorvido. A ontologia nietzschiana, sem dúvida, faz-se presente no
pensamento de Weber: o homem para ele é igualmente um criador de valores. Mas,
contrariamente a Nietzsche, Weber associa a figura do criador de valores inclusive aos
fundadores carismáticos das religiões universais. E nos dá um exemplo concreto da
limitação da abordagem de Nietzsche: ''em nenhuma parte, diz Weber, vêem-se mais
claramente os limites da importância que corresponde o 'ressentimento' e a aplicação
demasiado universal do esquema da 'repressão', que no erro de Nietzsche [grifo meu FH], ao aplicar seu esquema ao caso, totalmente inadequado, do budismo. É o budismo
o mais radicalmente contrário a todo moralismo ressentido; trata-se, preferivelmente, de
uma doutrina de salvação orgulhosa e aristocrática( ...)" (Weber, 1992: 399). De fato, os
estudos sobre sociologia da religião de Weber limitam o esquema de Nietzsche ao caso
específico do judaísmo (cfr. Weber, 1988). Os profetas carismáticos, aristocráticos em
sua maioria, são, para Weber, fundadores de novas ordens e novos valores, valores esses
que têm um impacto fundamental nas outras esferas da vida, particularmente a
econômica. Em Weber, há mesmo uma ruptura entre religião e moral de rebanho.
Segundo ele, aliás, as massas, deixadas à própria sorte, dificilmente romperiam com o
pensamento mágico, pautado pelo racionalismo prático. Isso não exclui, todavia, o
movimento a partir do qual a doutrina religiosa é modificada pela hierocracia para
atender aos anseios materiais dessa mesma massa, não raramente para domesticá-la.
Mas, para aqueles que acham que a minha argumentação, até aqui, não oferece
provas conclusivas para atestar a importância da influência do marginalismo sobre
Weber, ofereço ainda um outro exemplo. Weber refere-se à teoria da utilidade marginal
num momento decisivo do desenvolvimento da sua teoria da ação. "Atua racionalmente
regido por fins, diz ele, quem oriente sua ação pelo fim, meios e conseqüências
implicadas nela e para o qual sopese racionalmente os meios com os fins, os fins com as
conseqüências implicadas e os diferentes fins possíveis entre si. (...). Por sua parte, a
decisão entre os distintos fins e conseqüências concorrentes e em conflito pode ser

189

racional regida por valores, em cujo caso a ação é racional regida por fins só nos meios".
A dificuldade teórica que aparece nesse ponto é a de saber por que outro critério que
não o valorativo o agente opta por fins e conseqüências concorrentes. Pois, com exceção
da situação em que o valor que move a ação se eleve à significação de absoluto, a ação
racional regida por valores considera também as conseqüências concorrentes. A
continuação do texto citado esclarece: "Ou bem o ator, sem orientação racional alguma
por valores em forma de 'mandatos' ou 'exigências', pode aceitar esses fins concorrentes
e em conflito em sua qualidade de desejos subjetivos [atente o leitor para a introdução
do outro critério -FH] em uma escaia de urgências conseqüentemente estabelecida,
orientando por ela sua ação, de tal maneira que, tanto quanto possível, sejam satisfeitos
na ordem dessa escala, segundo o princípio da utilidade marginal" (Weber, 1992: 21).
Ainda que Weber reconheça que a concepção de uma racionalidade absoluta no caso de
uma ação racional regida por fins é uma construção hipotética, o fato é que, se por trás
da escolha do fim sempre se encontrasse um valor, o próprio diagnóstico weberiano da
modernidade estaria comprometido. Weber não admite uma tal solução tanto que recusa
a visão utilitarista que, como já foi dito, converte os interesses em princípios éticos e
hipostasia a racionalidade regida por fins, convertendo-a em uma valor. E a distinção
entre fins e valores Weber não pode estabelecer sem um outro critério, isento de valor,
na escolha dos fins. O marginalismo lhe oferece mais uma vez a saída: uma escala de
preferências subjetivas.
Neste momento, vale a pena introduzir minha segunda objeção à leitura
habermasiana de Weber. Façamos uma especulação sobre o porquê da visível preferência
de Weber pelas normas jurídicas de caráter formal às de caráter material, no direito, e
pela racionalidade formal à material, na gestão econômica e na política. Sabemos que
com a dissolução das imagens religiosas-metafisicas do mundo tem-se a impossibilidade
de conceber o mundo como um cosmos com (um) sentido. Recai-se num politeísmo,
desta vez, desencantado, que implica a irreconciabilidade das esferas do bom, do belo e
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do verdadeiro. Até aqui, nada de novo. Porém, o que a leitura de Habermas não
contempla, mas estou convencido que os textos de Weber sugerem é que, pelo menos na
esfera prático-moral, há uma espécie de politeísmo de segunda urdem, isto é, tudo se
passa como se por dentro dessa esfera cultural de valor, forças, próprias dela, se
degladiassem sem descanso. Poder-se-ia até pensar em extrapolar o argumento para as
outras duas esferas, enfocando a esfera cognitiva a partir de diferentes paradigmas
científicos concorrentes e a esfera expressiva a partir de diferentes perspectivas estéticas,
mas Weber, nesse particular, só é sugestivo em relação à esfera prático-moral: nessa
última, segundo minha leitura de Weber, parecem concorrer, num embate sem fim,
diferentes visões de mundo como hedonismo, utilitarismo, igualitarismo, etc. E se isso é
assim, sobrecarregar os âmbitos institucionais de racionalidade regida por fins com
pretensões valorativas significa tão somente transportar para dentro do direito, da
empresa capitalista e do Estado moderno, o politeísmo ético do qual eles devem ficar
isentos, pois como não se pode decidir de maneira racional entre valores, mas tão
somente entre fins e conseqüências, a racionalidade material, no direito, na economia e
no Estado, sem trazer vantagem alguma, perde em inequivocidade para a racionalidade
formal. Nesse contexto, resta a Weber se perguntar pela única ética possível. A resposta
só pode ser: uma ética desprovida de valor. Não vejo outra forma de encarar a ética da
responsabilidade!
Agora talvez fique mais aparente a conexão entre a tese da perda de sentido e a
tese da perda de liberdade e a relação delas com o marxismo. Com Lõwith podemos
dizer: "the motive force of Weber's whole approach ... was the contradiction, always
conquered anew, between the recognition of a rationalised world and the counter
tendency towards freedom for self-responsability. ( ...) Marx wanted to find a way to
abolish the specific human existance ( ... ) characteristic of the rationalised world (... ).
Weber asked rather how man as such, within his inevitably 'fragmented' human
existence, could nevertheless preserve the freedom for the self-responsability of the
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individual. (...). This difference in their view of the world and their idea of humanity is
expressed in the dissimilarity of their determining perspectives for the interpretation of
the modem bourgeois-capitalist worid. For Weber: 'rationality'. For Marx: 'aiienation'.
(Lõwith, 1993: 77ss).
Antes de seguir com o discurso sociológico da modernidade, uma última questão
merece elucidação. Ainda que minha versão da teoria weberiana possa lhe dar uma maior
coerência, restaria a Habermas a critica de que com a diferenciação de uma esfera
prático-moral especializada, poder-se-ia esperar que a racionalização ética prosseguisse
dentro desta esfera, atendo-se daí em diante à legalidade própria de uma razão prática
emancipada. Além disso, apesar da perda de unidade substancial da razão, fmto dessa
mesma diferenciação de esferas culturais de valor, não se poderia negar que essa unidade
pode ser recuperada no plano formal a partir do desempenho argumentativo comum a
elas.
A crítica é absolutamente procedente, mas faço a ressalva de que quando
Habermas formula sua magnífica "ética do discurso" incorre numa visível confusão entre
o lógico e o histórico. Explico-me. Dentre as criticas que Habermas faz a Weber, uma
delas, ainda não mencionada, reza que os estudos de Weber sobre a ética protestante
"não tratam de relações causais, senão de uma 'relação de afinidade' entre a ética
protestante e o espírito do capitalismo, condensado na cultura profissional moderna
Portanto, tão pouco satisfazem o próprio desiderato de Weber de uma análise 'da forma
em que a ascese protestante foi, por sua vez, influída no seu nascimento e configuração
pela totalidade das condições socioculturais, em especial, pelas econômicas (... )"'
(Habermas, 1989: 293; o trecho entre aspas nesta citação é de Weber, 1984: 201 ). Ora.,
pode-se dizer que essa crítica aplica-se, ipsis litteris, à abordagem de Habermas. Nem a
diferenciação de esferas culturais de valor nem a institucionalização da ação racional
regida por fins implicam ou exigem, per se, a emergência da ética do discurso: entre a
diferenciação das esferas de valor e a ética do discurso há uma mera possibilidade lógica;.
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e entre os subsistemas (Estado moderno e grande indústria capitalista) e a ética do
discurso há um non sequitur. Falta à fundamentação da ética do discurso de Habermas a
discussão dos seus "pressupostos" histórico-materiais que, segundo a análise que
empreendi no primeiro capítulo, só se deram com o advento da superindústria capitalista.
Segundo minhas premissas, a ética do discurso é a 'ética da ciência moderna'

socializada, o que só é possível com a passagem da ciência à condição de insumo direto
do processo de produção e a conseqüente revolução educacional universal que isso
exige. Reitero que essa posição não é cientificista nem pressupõe uma anterioridade da
superindústria em relação à ética do discurso, pois que, do meu ponto de vista, a
reprodução material e a reprodução simbólica fazem-se, dialeticamente, exigências
recíprocas. Como já disse, não há como pensar a dialética entre agir comunicativo e
mundo da vida sem considerar a dialética entre trabalho e natureza. A relação entre elas
não é de substituição, mas de complementaridade.
Mas se as coisas são assim, é interessante observar que a crítica de Habermas a
Hegel, Schelling e Schlegel que buscaram, respectivamente, na razão ou numa nova
mitologia (filosoficamente fundamentada ou transformada em esperança messiânica),
algo que poderia substituir o poder unificador da religião mostra-se, dessa perspectiva,
francamente insatisfatória. Se Weber, um século mais tarde, ainda não podia enxergar
uma saída comunicacional, a la Habermas, para o problema, pois que esta saída, então,
apenas se esboçava historicamente, muito menos os três filósofos citados. A evolução
que vai do jovem Hegel (que ainda não abre mão da religião como poder unificador pois
que ela valida, pelo entusiasmo popular que gera, os direitos que a razão outorga),
passando pelo Hegel maduro (que, ao constatar o destino que tanto a religião quanto a
arte experimentam na modernidade, encara a subjetividade de alto grau do Estado como
a garantia da esfera da eticidade), passando pela critica radical da razão de Nietzsche
(que vai encarar o Estado como perversão da vontade de potência), até o alargamento
do conceito de razão por Habermas (que vai reduzir o Estado a um mero subsistema,
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reencontrando a esfera da eticidade em um mundo da vida simbolicamente reproduzido
pelo agir orientado ao entendimento), essa evolução, eu não a considero uma evolução
conceituai, mas uma evolução histórico-prática. Teimo em afirmar que a ética do
discurso só se estabiliza no século XX, particularmente no pós-Guerra. Uma sociedade
só pode abrir mão definitivamente das suas convenções, submetendo-as a um teste
reflexivo, quando a maioria hegemônica dos indivíduos que a compõem esteja apta a
reger suas ações por princípios. Essa evolução é tanto cultural quanto material. Antes
que isso acontecesse no mundo ocidental, nem a liberdade econômica européia pôde
abrir mão do despotismo esclarecido nem a liberdade política americana pôde abrir mão
da escravidão moderna.

A NIUDANÇA DE PARADIG1UA ElU JlfEAD E DURKHE/1U

No começo do século :X'X, a filosofia da consciência se vê atacada por duas
frentes: a filosofia analítica da linguagem e a teoria psicológica do comportamento.
Embora essas correntes críticas tenham uma origem comum no pragmatismo de Ch. S.
Peirce, elas só recuperam a complexidade da sua abordagem, para além do positivismo
lógico e do behaviorismo, com a teoria

pós-empirista da ciência (de Camap e

Reichenbarch, passando por Popper) e a teoria dos atos de fala (do primeiro
Wittgenstein a Austin, passando pelo segundo Wittgenstein), de um lado, e com a
psicologia social de G. H. Mead, de outro.
No que se refere a Mead, especificamente, o interesse sobre sua obra cresce
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medida em que, segundo Habermas, ela "representa um ponto de intersecção das duas
tradições de crítica à filosofia da consciência que remontam a Peirce". Com efeito, Mead
denomina sua teoria de "behaviorismo social", marcando posição, desde logo, contra a
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filosofia da consciência e, ao mesmo tempo, rompendo com as premissas metodológicas
e o objetivismo das teorias do comportamento. Mead abandona o individualismo
metodológico, pois parte do ''todo social" para, só dessa perspectiva, analisar a conduta
dos elementos que o compõem; abandona também o objetivismo, pois leva em conta a
experiência interna do indivíduo no conjunto do processo social, experiência essa
objetivada nas expressões simbólicas. Dessa forma, Mead reúne os dois ataques à
filosofia da consciência que, depois de Peirce, mantiveram-se distantes: a teoria do
comportamento e a análise da linguagem.
A intersecção dessas duas vertentes do pensamento moderno aparece na obra de
Mead tão logo esse autor se proponha a analisar o surgimento da interação
simbolicamente mediada (linguagem especificamente humana) a partir da interação
mediada por gestos (comum a outros vertebrados). Mead parte da linguagem por gestos
por considerá-la a precursora do processo de semantização que caracteriza a linguagem
por sinais. Mead ilustra a distinção entre essas diferentes formas de linguagem a partir de
um exemplo tão simples como o de uma briga de cães. Assim que um cão percebe a
atitude hostil de um outro da sua espécie, reage a essa ação. O primeiro cão, por sua vez,
muda de atitude tão logo perceba a reação do segundo cão a sua ação original. Há uma
conversação de gestos entre os dois. Mead vê nessa conversação uma relação triádica
do gesto com o primeiro organismo, do gesto com o segundo organismo e do gesto com
as fases subseqüentes do ato social em questão- que abre espaço para um campo de
significado. Os movímentos iniciais do primeiro organismo constituem, para o segundo,
uma indicação do resultado pretendido, tanto que esse segundo organismo reage àqueles
movímentos iniciais antes mesmo que se dê o movímento completo, tomando-os como a
intenção de produzir os resultados supostos. O primeiro organismo reage igualmente aos
movímentos iniciais da reação do segundo. Dessa forma, pode-se dizer que ambos
entendem os gestos um do outro, atribuindo-lhes um significado típico, mas que, até
então, só vale para cada qual.
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Para que a interação mediada por gestos se converta em uma interação mediada
por símbolos, os significados a eles atribuídos, que inicialmente só valem para cada um
dos organismos, têm que ser substituídos por significados que sejam idênticos para os
dois participantes. Surgem os signfficant gestures, ou seja, aqueles ''símbolos simples,
não articulados sintaticamente, que em contextos iguais (ou suficientemente parecidos)
têm urn mesmo significado para ao menos dois participantes na interação" (Habermas,
1990a: 13 ). Como se vê, o processo de transformação de gestos em símbolos já supõe
um certo potencial semàntico dos primeiros que, uma vez intemalizados, convertem-se
em símbolos utilizáveis pelos participantes na interação. Tanto quanto Piaget e Freud,
que concebem o mecanismo de aprendizagem, respectivamente, como interiorização de
mecanismos de ação e como intemalização das relações com uma pessoa de referência,
Mead concebe a intemalização como subjetivação de estruturas objetivas de sentido,
transladadas ao interior através de um mecanismo por ele denominado de ''taking de
attitude of the other".
Habermas saúda mais essa iniciativa contra a idéia de uma relação reflexiva de
um se(f que se relaciona consigo mesmo, convertendo-se em objeto de si. Adotar a
atitude de outro significa, mais do que isso, reconhecer-se em algo externo,
internalizando aquilo com o que se enfrenta como objeto. Dessa perspectiva, a relação de
cada um consigo mesmo passa a ser vista como uma mera reprodução da relação entre
participantes numa interação.
Sem dúvida, trata-se de um avanço. Habermas, contudo, sugere que o
pensamento de Mead não vai suficientemente longe, pois que não compreende
inteiramente que essa subjetividade, que não pode relacionar-se consigo mesma senão
mediatamente, supõe uma mudança na estrutura global da interação. Habermas tem em
vista o fato de que, com o desenvolvimento da espécie, quanto mais complexas as
atitudes do outro a serem intemalizadas, mais os laços que unem os participantes na
interação desprendem-se de regulações instintivas inatas para fixarem--se no plano da
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tradição cultural comunicativamente gerada. Não basta, portanto, segundo Habermas,
explicar por meio do mecanismo da adoção da atitude do outro como surge a interação
simbolicamente mediada. Tem-se que explicar, adicionalmente, a) como os participantes
adotam os papéis de falante e destinatário e b) como as ações se diferenciam em ações
comunicativas e ações não-comunicativas.
a) Mead explica a gênese de significados idênticos exclusivamente a pa11ir da
intemalização decorrente da adoção, por um organismo, da atitude com que um outro
reage a seus gestos. Nessas bases, preocupa-se unicamente com o início do processo de
intemalização das estruturas de sentido. Adotando um enfoque darwinista, Mead esposa
a tese de que a pressão a adaptar-se que os organismos exercem uns sobre outros acaba
premiando aqueles que não só interpretam os gestos do outro, mas também entendem o
significado de seus próprios gestos à luz das reações esperadas. Daí privilegiar os gestos
acústicos que, como nenhum outro, são tão bem percebidos pelo receptor quanto pelo
enussor.
Habermas considera tal explicação insuficiente. Se um gesto desperta uma reação
idêntica tanto no receptor quanto no emissor, tudo o que se pode dizer é que houve uma
interpretação coincidente do gesto em questão, mas não se pode ainda afirmar que haja
necessariamente um significado idêntico para ambos. "Que ambos interpretem o rnesmo
estímulo ele furma coincidente é um estado de coisas que é em si, mas que não existe
para ele:i". Faz-se mister que o organismo receptor apareça ao organismo emissor não
apenas como um ente que reage adaptativamente aos seus estímulos, mas como um
objeto social que, com sua reação, dá expressão a uma interpretação dos gestos desse
último. O emissor relaciona-se com o receptor como um destinatário que interpreta de
uma determinada forma o gesto que se lhe faz com intenção comunicativa; quer dizer,
ambos "comportam-se entre si como um ego que dá algo a entender a um alter ego''.
Tomar a atitude do outro, portanto, não se resume simplesmente a antecipar sua reação a
um gesto, mas igualmente tomar esse outro como um intérprete desse gesto.
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b) Se isso é assim, há outro aspecto a considerar. Pois que, nessas condições, os

participantes podem distinguir entre atos comunicativos que um ego dirige a um alter, e
ações urientadas ao êxitu que visam tão somente causar algo. Cria-se a possibilidade de
que egu, diante de uma reação inesperada de alter, manifeste sua decepção, não somente
em relação às conseqüências indesejadas dessa reação, mas também em relação à própria
comunicação fmstrada. Mas se os participantes podem adotar uma postura crítica frente
à interpretação falida de um ato comunicativo, ao fazê-lo, não estarão empenhados em
outra coisa que não o desenvolvimento de regras de uso dos símbolos, condição sem a
qual não se formam "cunvenções semânticas e símbolos utilizáveis com significado
idêntico".
Diante dessas lacunas da teoria meadiana, Habermas decide recorrer ao conceito
de rewa, tal como entendido por Wittgenstein, para, por um lado, l) esclarecer a
conexão entre identidade de signíficado e validez intersubjetiva e, por outro, d) dar uma
forma mais rigorosa à gênese lógica das convenções semânticas.
e) Segundo Habermas, os significados simbólicos constituem identidade de

maneira similar a como fazem as regras. "Entende-se o significado de uma determinada
ação simbólica, por exemplo, de uma jogada de xadrez, quando se dornína a regra
conforme a qual há que se mover as correspondentes figuras. A compreensão de uma
ação simbólica está ligada à capacidade de seguir uma regra" (idem: 29). Sem uma
regulação convencional não há identidade de significados. Isto quer dizer, por exemplo,
que a avaliação da conduta de alguém em relação a uma regra qualquer não pode
reduzir-se à simples observação de regularidades empíricas, já que a violação a uma
regra só pode ser atestada se ela for conhecida pelo ator e seu crítico. A identidade de
uma regra, portanto, depende de sua validez intersubjetiva tanto quanto a identidade de
significados. Ninguém que simplesmente crê seguir uma regra a segue necessariamente, a
menos que seu comportamento seja suscetível de julgamento por outrem. Sendo assim,
"para que um sujeito possa seguir uma regra (...), esta há que regir intersubjetivamente
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ao menos para dois sujeitos. [Segundo Habermas], com a análise do conceito de 'seguir
uma regra', Wittgenstein demonstra que a identidade de significados se remonta à
capacidade de seguir regras intersubjetivamente válidas junto com, ao menos, mais outro
sujeito; ambos tem que dispor da competência de ajustar seu comportamento a regras,
assim como de ajuizar criticamente tal comportamento. Um sujeito isolado e solitário,
que só dispusesse de uma dessas duas competências, não poderia nem formar uma regra,
nem empregar símbolos com identidade de significados" (idem: 3 lí2).
d) Na segunda dessas competências, "ajuizar criticamente um comportamento",
Habermas encontra um elemento fundamental para elucidar a gênese lógica das
convenções semànticas. No nivel pré-simbólico, uma emissão qualquer- um pedido de
ajuda, por exemplo-, pode não produzir o efeito previsto pelo emissor. Nesse nível de
interação ainda não se pode falar de comportamento incorreto, seja do emissor, seja dos
receptores, já que todos encontram-se numa situação de ausência de convenção que fixe
a identidade do significado. Habermas pergunta-se pelo elemento novo que permite que,
110

nível simbólico de interação, possa-se falar de uma consciência de regra das partes

envolvidas.
Evidentemente, os receptores de um pedido de ajuda podem não agir segundo a
expectativa do emissor, ou por causas triviais (encontravam-se imobilizados, por
exemplo), ou por não terem interpretado a emissão no sentido esperado. Outro é o caso,
porém, em que os receptores negam-se a atender o pedido porque o emissor equivocou
se sobre as circunstâncias em que aquela emissão é geralmente entendida como uma
petição de auxílio (como quando o emissor confunde gestos de saudação com gestos de
ataque). Nesse caso, diferentemente, os receptores tomam uma postura, com um
"sim"ou um "não", frente à pretensão do emissor.
Quando os membros de uma comunidade intemalizam as reações de recusa de
seus pares as suas pretensões, "aprendem a dirigir-se mutuamente vozes antecipando
posturas criticas para os casos em que uma emissão não se empregue de forma
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adequada ao contexto". Essas antecipações criticas criam, por sua vez, as condições para
o estabelecimento de convenções semànticas que vêm fixar o emprego dos símbolos.
Assim, segundo Habermas, a competência de seguir uma regra e a capacidade de tomar
uma postura critica em relação ao uso que se faz de um símbolo ( diante da regra que
rege seu emprego), são competências co-originárias e determinantes para a aquisição de
uma consciência de regra que fixe convencionalmente o significado desse símbolo.
Feitas essas considerações, a), h), e:) e d), toma-se mais satisfatória a explicação
da transformação, que marcaria o umbral da hominização, da interação mediada por
gestos em interação mediada por símbolos. Habermas, contudo, não se dá por satisfeito.
Isto porque a teoria de Mead, segundo ele, mesmo com os complementos
wittgensteinianos propostos, não esclarece de forma definitiva "como um sistema
diferenciado de linguagem pode substituir os anteriores reguladores do comportamento
inatos de cada espécie". Habermas acusa Mead de passar diretamente da ação mediada
simbolicamente à ação regulada por normas, sem se dar conta de que a primeira não
requer nem uma organização sintática desenvolvida nem uma convencionalização
completa dos signos, a ponto de penetrar as bases motivacionais e o repertório
comportamental dos participantes, cuJas ações, sem um sistema de linguagem
diferenciada proposicion�-tlmente, são coordenadas por um tipo de regulação ainda
baseada em resíduos instintuais.
Habermas, então, e) introduz mais um estágio na teoria meadiana da evolução da
linguagem, a da linguagem diferenciada; _!) rediscute, a luz desta reformulação, o
processo de constituição dos mundos objetivo, social e subjetivo e, finalmente g)
reprova, em Mead, a ausência de um tratamento filogenético para descrever tanto o
processo de interação social como o processo de socialização que lhe é complementar.
e) Para ilustrar as diferenças entre linguagem por sinais e linguagem diferenciada,
Habermas toma o mesmo exemplo de um pedido de ajuda que um emissor faz a seus
ouvintes, com dois ingredientes adicionais: os participantes dispõem agora de uma
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linguagem proposicionalmente diferenciada e, além disso, há um diferença de status
social entre o emissor e seus possíveis receptores (a favor do primeiro). Nesse caso, os
ouvintes entendem a emissão alternativamente como uma constatação (da presença de
inimigos), como um mandato (que o emissor faz a seus interlocutores para prestar-lhe
auxílio) e como uma expressão (do temor do emissor frente ao perigo da situação).
Nestas circunstâncias, como "emitem orações de vivência ou orações de tipo normativo,
(...), os participantes na comunicação têm que se referir à algo em um mundo subjetivo
ou em um mundo social comum, da mesma forma que com os atos de fala constatativos
fazem referência à algo em um mundo objetivo. De modo que, só quando se hão
constituído esses mundos, ou ao menos quando, incoativamente, se hão diferenciado,
funciona a linguagem como meio de coordenação" (idem: 43). Pois nesse novo contexto,
os ouvintes podem agora questionar uma emissão, pondo em dúvida sua verdade, sua
legitimidade e sua veracidade. Com a crítica tomada possível, passa-se de um modo de
controle da interação de tipo prelinguístico e instintual, embora simbólico, a um modo
dependente da linguagem e ligado a uma tradição cultural.
.f) Habermas observa que a constituição desses três mundos, o mundo objetivo, o
mundo social e o mundo subjetivo, não recebe, na obra de Mead, um tratamento
equilibrado. A diferenciação de um mundo objetivo de coisas, por exemplo, só é tratado
de forma superficiaL mas mesmo nesse particular, Habermas não deixa de lhe reconhecer
os méritos. Quanto a isso, ainda que Mead não tenha atentado para a estrutura
proposicional da linguagem, ao menos ele analisa, do ponto de vista da psicologia da
percepção, a estrutura cognitiva que subjaz a formação de proposições. No mundo das
espécies inferiores, segundo Mead, não há um mundo perceptivo de coisas tisicas, mas
tão somente um mundo de estímulos e reações conducentes a um fim, onde a ação
precede o ato de presença das coisas. No mundo da criança, contrariamente, já há um
mundo fisico perceptivo. Mead vai insistir no caráter originariamente social dessa
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percepção. defendendo a tese de uma "progressiva dessocialização das relações com os
objetos fisicos".
"The child, ensina Mead, gets his solutions of what from our standpoint are
entirely physical problems, such as those of transportation, movement of things, and the
like, through his social reaction to those about him. This is not simply because he is
dependent, and must look to those about him for assistance during the early period of
infancy, but, more important still, because his primitive process of reflection is one of
mediation through vocal gestures of a cooperative social process. The hum an individual
thinksfirst of ali entirely insocial ter ms" (Mead, 1950: 377; apud. Habermas, 1990a:

46- grifos meus- FH).
Apesar das virtudes dessa concepção, o que, segundo Habermas, Mead não
percebe é que o processo de dessocialização das relações com os objetos fisicos, que ao
final constitui um mundo objetivo totalmente diferenciado, não pode amparar-se num
mecanismo de coordenação de ações por meio de sinais, mas exige uma linguagem
proposicionalmente diferenciada. Os sinais só mantém sua capacidade de coordenar
ações, baseada, em última instància, em regulações instintivas, enquanto os componentes
descritivos, imperativos e expressivos permanecem fundidos. Só "com o modo assertório
de uso da linguagem, os atos comunicativos cobram, pois, a força de coordenar as ações
através de um acordo motivado racionalmente" (Habermas, 1990a: 48).
Quanto à constituição do mundo social, a abordagem de Mead é mais complexa:
ela se dá por etapas. Mead parte de uma situação social assimétrica representada pela
relação entre pai (ou outra pessoa de referência) e filho. Numa primeira etapa, o filho
cumpre os imperativos do pai, observando o plexo de sanções e prêmios a eles
vinculado; além disso, observa também o contexto mais geral no qual vê satisfeitas pela
pessoa de referência suas próprias necessidades. Nessa etapa, o filho percebe sua relação
com o pai como uma satisfação mútua de interesses: quando cumpre um imperativo não
faz outra coisa senão satisfazer um interesse do pai que, reciprocamente, satisfaz um
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interesse seu. Evidentemente, essa conexão que, aos olhos do pai, é o resultado de
normas que regulam a relação genérica pai-filho, para o filho significa tão somente o
resultado de expectativas particularistas de comportamento referidas uma à outra. Mas,
ainda assim, Mead destaca dois importantes elementos dessa conexão: 1) a compreensão
dos plexos de sanções e prêmios exige do filho a capacidade de referir-se ao menos
elementalmente a um mundo de objetos perceptíveis, e; 2) a complementaridade de ações
que tem como conseqüência a satisfação mútua de interesses é apreendida pelo filho,
adotando a atitude do outro, ou seja, antecipando que a atenção do pai a seus apelos
envolve a expectativa de que ele cumpra os imperativos a ele endereçados.
Para Mead, tanto quanto para Freud, esses padrões de comportamento se
desligam das intenções das pessoas particulares e da vinculação de tais intenções a um
determinado contexto, e adquirem a forma externa de normas sociais à medida que as
sanções associadas com elas são intemalizadas mediante a adoção da atitude do outro.
Nessas circunstâncias, quando cumpre um imperativo, o filho se vê atendendo a uma
espécie de arbítrio suprapessoal ao qual tanto ele quanto seu pai estão submetidos. Esse
processo de formação dessa vontade suprapessoal, Mead a observa nos jogos nos quais a
criança se dedica a mudar de papel (play), ora atuando como bandido, ora como
mocinho, ora como vendedor e, imediatamente depois, como comprador. etc.
Num jogo de papéis, porém, a criança adota padrões concretos de
comportamento, válidos exclusivamente nas situações em que somente ela e uma pessoa
de referência se relacionam. Sua capacidade de generalização envolve as dimensões do
espaço e do tempo, mas ela ainda não é capaz de perceber que quaisquer outros dois
membros da sua comunidade podem adotar igualmente aqueles papéis; quer dizer, ela
não é capaz de perceber que aqueles papéis são, na verdade, papéis sociais.
Mas como vimos, no estágio em que a criança entende uma exigência., ela já deve
estar apta a adotar uma atitude objetivante frente às coisas, para poder compreender o
complexo de rendimentos positivos e negativos que envolve tal mandamento. Se,
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portanto, a criança estender essa atitude objetivante não somente às coisas, mas à própria
interação que estabelece com outrem, ela poderá vir a distinguir o papel comunicativo de
qualquer participante de uma interação da seguinte forma: em um papel de um alter ego
e em um papel de um neuter- ou seja, de um mero espectador, um terceiro não
implicado. E ao fazê-lo, tomar-se-á consciente da intercambialidade das posições que
ocupava na relação com o outro. Agora, a criança "se dá conta de que o que para ela
parecia um padrão concreto de comportamento, recortado à medida desta criança e
destes pais, havia sido desde sempre para [o outro] uma norma que regulava com caráter
geral a relação entre filhos e pais. Com esta adoção da atitude de neuter, [a criança]
forma o conceito de um padrão de comportamento socialmente generalizado, quer dizer,
estendido a todos os membros do grupo, padrão cujas posições não estão reservadas
exclusivamente a ego e alter, senão que em princípio podem ser ocupadas por todos os
membros de seu grupo social" (idem: 57).
Cumpre notar, entretanto, que, nesse estágio, a assimetria da relação entre filho e
pai não foi ainda totalmente superada, pois que o primeiro, por enquanto, somente está
apto a considerar as normas de ação como um arbítrio generalizado de todos os
membros do grupo. Violá-las significa agora vulnerar o interesse de todo o grupo, e não
somente o do interlocutor direto. Os filhos devem se comportar dessa ou daquela forma
e quem quer que esteja na condição de filho deve se comportar assim em relação ao pai:
o filho entende assim a regra, que não deixa de ser, não obstante a forma geral, tão
arbitrária quanto quando ela era entendida como um imperativo de uma pessoa particular
de referência. Mas, aqui, já não se trata de um jogo de papéis (p/ay), mas um jogo
competitivo (game) no qual o indivíduo tem que considerar as atitudes de todos os
outros que nele intervêm, pelo menos na medida em que elas afetam sua resposta
particular.
A assimetria da relação entre o indivíduo e a pessoa de referência só é
inteiramente superada com o conceito de validez normativa. Isso acontece quando a
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autoridade do grupo que, a princípio, reveste a forma de simples imperativos,
transforma-se em autoridade normativa por meio de intemalização, isto é, quando o
indivíduo "considera as sanções do grupo como suas próprias, como sanções dirigidas
por ele contra ele mesmo, tendo que pressupor seu assentimento à norma cuja violação
censura dessa forma" (idem: 60). Correlativamente, quando o indivíduo intemaliza a
autoridade, toma-se capaz de afirmar seus direitos, provocando respostas dos outros
membros da comunidade a que pertence, respostas essas que ele próprio daria se
estivesse em situação análoga. Às séries de tais respostas comuns na comunidade em que
vivemos chamamos instituições: "À diferença dos imperativos socialmente generalizados,
as instituições possuem uma validez que provém do reconhecimento intersubjetivo, do
assentimento dos afetados" (idem: 60).
Este é o momento de elucidar a questão de como se efetua a constituição de um
mundo subjetivo, complementar ao mundo social. Pois quando o indivíduo adquire a
competência de participar de interações normativamente reguladas, ele também se toma
capaz de adotar uma atitude objetivante em relação às instituições, o que significa a
possibilidade de encará-las como mais um elemento não-normativo de uma dada situação
de ação. Esta competência permite ao indivíduo reordenar simbolicamente suas próprias
disposições comportamentais o que, do ponto de vista da socialização, apresenta-se
como formação de uma identidade. Mead trata a questão sob o aspecto de uma relação
entre o Me e o/. "Me, para Mead, is the organized set of attitudes of others which one
himself assumes. The attitudes ofthe others constitute the organized Me". "The I is the
response ofthe organism to the attitudes ofthe others" (Mead, 1950: 175). Numa dada
situação, o indivíduo dispõe, em si mesmo, daquelas séries de atitudes dos outros
constituintes do Me que clamam por uma certa resposta, resposta esta que, não obstante,
sendo dada pelo /, é mais ou menos incerta. "There is a moral necessity but no a
mechanical necessity for the act", ensina Mead: "the / gives the sense of freedom, of
iniciative". Sem ele não haveria nada novo. O /, assim, é uma espécie de subjetividade
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que se ergue sobre o transfundo de um superego. A dinâmica de/ e Me explica como o
indivíduo estabelece, paulatinamente, limites cada vez mais precisos, entre um mundo
externo condensado em instituições e um mundo interno de vivências espontâneas.
A descrição do processo de constituição dos três mundos toma claro o motivo
que leva Habennas a enfatizar a distinção entre a linguagem como meio em que tem
lugar o entendimento, e a linguagem como meio em que têm lugar a integração social e a
socialização dos indivíduos. Certamente. tanto a integração social quanto a sociaJização
dos indivíduos dão-se mediante atos de entendimento, "mas à diferença do que acontece
com os processos de entendimento, não se sedimentam em saber cultural, senão em
estruturas simbólicas do si mesmo (Se(/) e da sociedade [instituições- FH]" (Habermas,
1990a: 40).
g) Finalmente, sobre a complementaridade do processo de integração e

socialização, Mead afirma que "if the individual reaches his self only through
communication with others, only through the elaboration of the social process by means
of significant communication, then the self could not antedate the social organism. The
latter would have to be there first" (Mead, 1950: 233; apud. Habennas, 1990a: 65).
Ora, esta afirmação indicava, ela própria, que havia uma outra importante tarefa
teórica a desempenhar, a saber, explicar, do ponto de vista filogenético, a instância do
"generalized other", sem a qual o processo de socialização não é possível. Mead ensaia
essa solução na quarta parte do seu A4ind, Self and Society, onde procura estabelecer as
diferenças entre as sociedades humanas e as sociedades de insetos e vertebrados. Mas,
ainda aqui, acaba por considerar somente o nível de socialização possibilitado pela
comunicação

através

de

símbolos,

negligenciando

o

papel

da

linguagem

proposicionalmente diferenciada. Além disso, descreve o aparecimento da linguagem por
sma1s,

recorrendo,

inexplicavelmente,

particularmente o dos jogos competitivos.

a

exemplos

tomados

da

ontogênese,
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"Mead procede circularmente, atesta Habermas: para explicar o trânsito
filogenético da interação mediada simbolicamente à interação mediada por normas, lança

mão de uma instância que introduziu ontogeneticamente, ainda quando a ontogênese de
esse 'outro generalizado' não pode, por sua vez, explicar-se sem recorrer à filogênese"
(Habermas, 1990a: 67). As limitações da abordagem de Mead que têm a relação
ontogênese/filogênese como pano de fundo ficam patentes sempre que se trata de
considerar as raízes históricas de fenômenos como a fé religiosa, o patriotismo e o
núcleo arcaico da moderna consciência normativa representado pelos símbolos sacros.
Por isso, Habermas vai recorrer à teoria da religião de Durkheim para completar o
programa reconstrutivo de Mead.

* * *
Durkheim, durante toda sua vida, não teve outra preocupação senão a de elucidar
a validez normativa das instituições e dos valores. Quis explicar o peculiar caráter
obrigatório das normas sociais que se distinguem das regras técnicas, principalmente,
pelos efeitos da sua inobservância: quando a regra técnica é violada, a conseqüência é
um fracasso na intervenção no mundo, enquanto que, quando a regra moral é violada, a
conseqüência é uma sanção, legitimada por uma autoridade moral, que não se produz
automaticamente. Claro que Durkheim tem consciência de que as normas sancionadas
pelo Estado aproximam-se das normas técnicas pela eficiência da reação que pune a
conduta desviante, "mas Durkheim interessa-se pelo caso originário das normas pré
estatais" cuja observância não vem urgida por sanções externas: aqui manifesta-se na sua
pureza o caráter obrigatório da norma moral.
Durkheim quer explicar esse caráter, sublinhando duas características do fato
moral: "o caráter impessoal da autoridade moral" e "a ambivalência afetiva que essa
autoridade provoca". Fazendo valer a distinção kantiana entre inclinação e dever,
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Durkheim observa, por um lado, que os requerimentos morais exigem que os atores se
elevem acima de orientações de tipo utilitarista ou egoísta o que, por outro lado, obriga
os a uma coerção peculiar, pois que submetem sua própria natureza a exigências morais
que, de certa forma, são suas, ou seja, lhes sobrepassam ao mesmo tempo que lhes são
interior; assim, além do caráter obrigatório, as normas morais possuem para Durkheim a
caracteristica da desejabilidade.
Durkheim, num segundo passo, assinala as analogias estruturais que se dão entre
o santo e o moral, pois que a atitude do crente frente à esfera do sagrado é também de
estranhamento de suas orientações egocêntricas, além de que o sagrado provoca no
crente uma atitude ambivalente análoga a que provoca a norma moral: o objeto sagrado,
ao mesmo tempo que lhe desperta medo, inspira-lhe desejo e amor; correlativamente, o
criminoso é comparado ao sacrilego pelos sentimentos comuns que inspiram na
comunidade ofendida. Disso, "Durkheim conclui que a moral tem uma base sacra.
Estabelece a tese de que as regras morais recebem, em última instância, sua força
vinculante da esfera do santo. Assim, explica o fato de que os preceitos morats
encontram obediência sem estar conectados com sanções externas" (idem: 75).
Num terceiro passo, Durkheim procura elucidar a origem do sacro. Para ele, por
trás de todas as representações religiosas como Deus, ordem mítica, poderes sacros, etc.
se oculta "a sociedade transfigurada e pensada simbolicamente". A sociedade, enquanto
pessoa coletiva que transcende a consciência dos membros individuais que a compõem, é
o verdadeiro objeto de culto. Durkheim adota a fórmula Deus = sociedade e,
curiosamente, introduz a idéia da existência de uma pessoa coletiva "transcendente" - a
sociedade- à maneira do conhecido argumento ontológico da existência de Deus: "se
existe uma moral, se existe um sistema de deveres e obrigações, é preciso que a
sociedade seja uma pessoa moral qualitativamente distinta das pessoas individuais que
compreende, e da síntese das quais resulta" (apud Habermas, 1990a: 76).
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Habermas opõe a esses argumentos duas objeções. Durkheim, fazendo uso de
expressões como "consciência coletiva" e "representação coletiva", ver-se-ia prisioneiro
ainda da tradição da filosofia da consciência: a sociedade aparece personalizada num
macrosujeito. Além disso, a explicação do fenõmeno moral seria circular: "a moral é
reduzida ao santo, e o santo às representações coletivas de uma entidade que por sua
parte há de consistir em um sistema de normas obrigatórias" (Habermas, 1990a: 76).
Apesar disso, os posteriores estudos etnológicos que Durkheim promove acabam
por obrigá-lo a destacar o status simbólico dos objetos sagrados e a adotar uma atitude
não positivista frente à consciência coletiva. Com efeito, Durkheim depara-se com a
necessidade de explicar por que a sociedade não poderia ser reconhecida e intuída de
outra forma senão nas formas do sacro. A resposta interessa a Habermas uma vez que,
com ela, Durkheim dá a sua teoria da consciência coletiva a forma de uma teoria das
formas simbólicas. "As representações coletivas, ensina Durkheim, só se podem
constituir encarnado-se em objetos materiais, em coisas, em seres de todo tipo, em
figuras, em movimentos, em sons, em palavras, etc., que lhes dão forma externa e as
simbolizam, já que só expressando seus sentimentos, traduzindo-os mediante um signo,
simbolizando-os externamente, podem as consciências individuais, fechadas por natureza
umas às outras. sentir que estão em comunhão e que vibram em uníssono" (apud
Habermas, 1990a: 78).
Durkheim percebe que os objetos sagrados "figuram como signos com um
significado convencional e têm todos o mesmo núcleo semântico" periodicamente
revitalizados mediante práticas rituais. Neste contexto, a religião não é entendida como
uma teoria que representa, ainda que de maneira cifrada, a sociedade. Analisando as
práticas rituais que constituem seu fenômeno originário, Durkheim entende a religião
como uma forma de interação simbolicamente mediada que recria e mantém a identidade
do grupo, renovando o consenso normativo sobre o qual se assenta. Assim, o conceito
de consciência coletiva sofre um deslocamento: "enquanto que inicialmente Durkheim
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havia entendido a consciência coletiva como a totalidade das representações dotadas de
autoridade social que são compartilhadas por todos os membros da sociedade, no
contexto da análise do rito essa expressão se refere não tanto aos conteúdos como à
estrutura de uma identidade grupal criada e renovada mediante a comum identificação
com o santo" (Habermas, 1990a: 80).
Se o leitor tiver presente a característica procedimental da "ética do discurso",
que discutiremos a seguir, não poderá deixar de entender por que Habermas saúda esse
deslocamento na teoria de Durkheim. Ademais, essa teoria complementa, do ponto de
vista filogenético, a construção ontogenética de Mead. Contudo, Habermas retoma
justamente a teoria de Mead, agora para responder algumas questões deixadas em aberto
por Durkheim. Habermas menciona três delas: "a questão do nascimento do simbolismo
religioso", "a questão de como a solidariedade do coletivo se ramifica no sistema de
instituições sociais" e "a questão de como se entende a individualidade dos membros do
grupo a partir do conceito de identidade coletiva".
Quanto à primeira questão, Habermas faz notar as semelhanças estruturais entre
o papel dos paleosímbolos nas ações rituais e o papel dos sinais nas interações mediadas
simbolicamente. Isto teria sido realçado pelo próprio Durkheim quando, por exemplo,
observa que "é ao emitir um mesmo grito, ao pronunciar a mesma palavra, ao executar
um mesmo gesto relativo a um mesmo objeto quando [os indivíduos] se põem e se
sentem de acordo" (apud Habermas 1990a: 82- grifos meus- FH), cobrando consciência
de sua unidade moral. Os paleosímbolos não possuem um significado diferenciado
modalmente, isto é, não se inserem no plano de uma linguagem proposicionalmente
diferenciada, mas dispõe, tanto quando os sinais, da capacidade de coordenar, não sem a
ajuda de resíduos instintivos simbolicamente sublimados, o comportamento dos
participantes na interação. Como isso se dá num contexto em que a relação entre os
indivíduos, no que diz respeito aos objetos manipuláveis, se caracteriza por uma
comunicação progressivamente proposicional, entra novamente em cena aquela
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importante distinção que faz Habermas entre linguagem como meio em que tem lugar o
entendimento e linguagem como meio em que têm lugar a integração social e a
socialização. Esta cisão do meio de comunicação, neste estágio da evolução da espécie,
permitiria estabelecer uma correspondência com a separação dos âmbitos profano e
sagrado. Para Habermas, "o simbolismo religioso, que torna possível um consenso
normativo e que com ele oferece a base para uma coordenação ritual da ação, é a parte
arcaica que fica da etapa da interação simbolicamente mediada, quando começam a afluir
à comunicação as experiências provenientes de âmbitos que se caracterizam por uma
relação de estrutura cada vez mais marcadamente proposicional com os objetos
perceptíveis e manipuláveis. Os símbolos religiosos ficam despojados de suas funções de
adaptação e de dominação da realidade e se especializam em conectar com o meio da
comunicação simbólica as disposições comportamentais e as energias pulsionais que se
desligam dos programas inatos" (Habermas, 1990a: 81 ).
Quanto à segunda questão, Habermas faz notar o caráter incompleto da teoria de
Durkheim quanto ao processo de ramificação de instituições sociais. Durkheim defende a
tese de que a validez normativa tem fundamentos morais, da mesma forma que a moral
tem raízes sacras. À parte a circularidade implícita, já mencionada, subjacente a essa
formulação, Habermas nota sua insuficiência para explicar a origem das grandes
instituições que, quanto mais se diferenciam, mais perdem conexão com a práxis ritual_
Dando uma ênfase desmedida às ações cultuais. Durkheim, segundo Habermas, teria
descuidado, para explicar a diferenciação institucional, daquele elemento que, tanto
quanto aquelas, consta também de qualquer religião: as imagens religioso-metafisicas do
mundo. Durkheim está consciente do processo de racionalização que as envolve, mas
não as vê como o elo de ligação entre a identidade coletiva e as instituições sociais, sem
o qual não se explica o processo de diferenciação destas. Caso contrário, Durkheim teria
percebido que "para uma análise desta conexão entre consenso normativo, imagem do
mundo e sistema de instituições, resulta de especial interesse o fato de que tenha lugar
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através da comunicação lingüística. Enquanto as ações rituais se movem em um nível
pré-linguístico [ embora simbólico- FH], as imagens religiosas do mundo estão
conectadas com a ação comunicativa" (idem: 84), através da qual elas se reproduzem.
Durkheim não se dá conta da função mediadora que cumpre a comunicação lingüística
para a formação do consenso normativo do qual as instituições derivam sua validez
normativa. Além do mais, ainda que Durkheim não negligencie por completo o papel da
linguagem, a ausência de uma teoria da evolução da linguagem no seu pensamento, leva
o a subsumir sob o conceito de consciência coletiva aspectos distintos da realidade
social: a comunalidade do consenso normativo consumado e a intersubjetividade do
saber criado.
Daí que, quanto à terceira questão, Durkheim, dada a desatenção com a mesma
dimensão do entendimento lingüístico, sugira uma solução insatisfatória para o problema
da relação entre indivíduo e sociedade. Na teoria de Durkheim, as coisas se passam
como se a divisão entre o profano e o sagrado se reproduzisse na psique dos atores
sociais, desagregando o sujeito em dois componentes heterogêneos, um (profano)
entregue ao egoísmo e aos imperativos da autoconservação, outro (sagrado), altruísta,
identificado moralmente com as características da identidade coletiva. Há uma tensão
entre esses dois componentes que dificulta a explicação de como se relaciona a
identidade do grupo e a identidade de seus membros.
Com efeito, em As Formas Elementares da Vida Religiosa (cfr. Durkheirn,
1989a: 330ss.), Durkheim ensina que "a noção de pessoa é o produto de duas espécies
de fatores", o fator impessoal que "serve de alma à coletividade" e uma fator de
individuação, qual seja, o corpo, que pela diversidade modal e distinta disposição
espacio-temporal, recebe diferentemente as representações coletivas. Em outras palavras,
as paixões individualizam� mas como também subjugam, "longe está de sermos tão mais
pessoais quanto mais individualizados". Não há, portanto, que se confundir
personalidade com o fato da individuação. Assim, a liberdade consiste em opor as forças
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coletivas cristalizadas naquela às forças tisicas envolvidas nesta: o determinismo que
reina no mundo das representações, observa Durkheim, "é muito mais flexível que aquele
que tem suas raízes na constituição dos nossos tecidos".
Nesse particular, mostra-se muito mais instrutiva a posição adotada por Mead.
"Mead, segundo Habermas, concebe a identidade pessoal, da mesma forma que
Durkheim, como uma estrutura que nasce da adoção de expectativas de comportamento
socialmente generalizadas: o Me é o conjunto organizado de atitudes que se adotam das
pessoas de referência. Mas, à diferença de Durkheim, Mead parte do fato de que a
formação da identidade tem lugar através do meio de comunicação lingüística; e como a
subjetividade das intenções, desejos e sentimentos do indivíduo não pode subtrair-se de
modo algum a esse meio, as instâncias do / e do Me, do eu e do super-ego, têm que
dimanar do mesmo processo de socialização. Mead adota a este respeito uma
convincente posição, antitética da de Durkheim: o processo de socialização é ao mesmo
tempo um processo de individuação" (Habermas, 1990a: 87).
Com essa formulação, por assim dizer, mais dialética, Mead escapa
definitivamente das malhas da filosofia da consciência nas quais Durkheim, por vezes,
parece ainda enredado. Resolve as dificuldades em que esbarra Durkheim para explicar a
relação entre identidade do grupo e identidade dos membros que o compõe, substituindo
o corpo como princípio de individuação por uma estrutura de perspectivas dada pelos
distintos papéis comunicativos que se pode assumir. O / que toma posturas, a princípio
imprevisíveis, com um "sim" ou com um "não", diante das ofertas que se lhe apresentam,
é uma elemento tão essencial para a constituição do Se!f quanto o Me: não se pode
renunciar ao espaço de liberdade e espontaneidade que ele representa. No processo de
socialização, as pessoas, por um lado, aprendem a agir autonomamente dentro de um
marco de referência universalista para, por outro lado, desenvolver-se em sua
subjetividade e particularidade: o processo envolve tanto a autodeterminação de um
agente que pode até mesmo enfrentar todos os seus contemporâneos, invocando vozes
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de uma comunidade mais ampla que inclui o passado e o futuro, quanto a
autorrea/izaçào de um agente que afirma seu valor próprio através de atividades
criadoras, incluindo-se aí as do artista e as do cientista.
"De novo se revela aqui, lembra Habermas, a ação comunicativa como ponto de
ramificação das energias da solidariedade social; mas, desta vez considerou-se esse ponto
de ramificação não sob o aspecto da coordenação da ação, senão sob o aspecto da
socialização, para averiguar como a consciência coletiva se comunica através das forças
ilocucionárias, não às instituições, senão aos indivíduos" (idem: 89). Nesse aspecto
também, Durkheim teria negligenciado a função mediadora da comunicação lingüística.
Como última tarefa, Habennas se propõe a explicar filogeneticamente, ainda
apoiado em Durkheim e Mead, a função mediadora da comunicação lingüística na
passagem da solidariedade social alimentada pelo rito às formas mais modernas de
integração social e socialização. Para tanto, Habermas vai defender a tese de que "as
funções sociais de integração social e as funções expressivas, que em princípio são
cumpridas pela prática ritual, passam à ação comunicativa em um processo em que a
autoridade do santo vai sendo gradualmente substituída pela autoridade do consenso que
em cada ocasião se repute fundado. Isso implica, continua Habermas, uma emancipação
da ação comunicativa com respeito aos contextos normativos protegidos pelo sacro. O
desencantamento e despontencialização do âmbito do sagrado se efetua pela via de uma
linguistização do consenso normativo básico assegurado pelo rito; e com isso fica por
sua vez desatado o potencial de racionalidade contido na ação comunicativa" (idem:
112).
Habennas desenvolve essa tese, partindo da sociologia do direito de Durkh�
estudada sistematicamente, em sua primeira grande obra, A Divisão do Trabalho Social.
No direito arcaico, fundamentalmente um direito penal, não se coloca a questão da
conexão entre a autoridade do santo e a validez das instituições, visto que as nonnas
sociais, inicialmente, são apenas dispositivos para proteger a esfera do sagrado e nadai
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mais: o castigo é considerado como expiação. No direito moderno, fundamentalmente

um direito civil, fundado em direitos reais (propriedade), direitos sucessórios
(transmissão hereditária) e direito das obrigações (contrato), a indenização ou a
reparação substituem a expiação. Nesse contexto, a autoridade do santo desaparece.
Durkheim, então, pergunta-se sobre o que a substitui, quer dizer, sobre o que as normas
fundamentam sua validez.
Em primeiro lugar, vale lembrar como Durkheim, nas suas posteriores lições de
filosofia do direito (Leçons de sociologie, Physique des Moeurs et du Droit), descreve a
gênese sagrada da propriedade (e da sua transmissão). Durkheim considera a
propriedade uma relação originalmente mágica entre um Deus e a coisa e, portanto, uma
relação a pnnc1p10 contagiosa (transmissível),

que progressivamente vai se

particularizando, num processo em que seu título se transfere, primeiro, para o coletivo,
depois para as tribos, em seguida para as famílias e, finalmente, para aquele indivíduo
que encarna em si toda vida religiosa e se converte em portador dos direitos do grupo.
Nesse contexto, Durkheim chama a atenção para o caráter derivado do contrato; ele não
constitui, em si mesmo, a base sobre a qual repousa o direito, mas ele próprio tem uma
base não contratual, religiosa, atestada aliás pelo formalismo e pelo cerimonial que
muitas vezes envolve sua celebração.
Pois bem. Com a queda dos fundamentos sacros do direito, a pergunta sobre o
que sustenta as relações jurídicas entre indivíduos autônomos tem recebido uma resposta
padrão, de Hobbes a Weber, com poucas nuanças: o direito moderno é um direito
coativo fundado exclusivamente na faticidade do poder do Estado·. Durkheim, contudo,
não se conforma com essa solução. Para ele, "a força vinculante de um acordo moral de
base sacra só pode ser substituída por um acordo moral que expresse em forma racional
aquilo a que no simbolismo do santo se apontava já sempre: a universalidade do interesse
·) Lembremo-nos que Weber, quando discute o problema da legitimação de uma ordem legal não
encontra outra saída senão equiparar legitimidade e legalidade.
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subjacente. O interesse geral, e nisto segue Durkheim a famosa distinção de Rousseau,
não é de modo algum a soma de, ou um compromisso entre, os interesses de todos;
antes, o interesse geral extrai sua força moralmente obrigatória de seu caráter impessoal
e imparcial" (Habermas, 1990a: 117).
Nesta perspectiva, o Estado aparece como aquela instância que elabora, dentre as
representações coletivas, aquelas com mais alto grau de consciência e reflexão,
particularmente quando está organizado sob a forma democrática. Há, portanto, um
núcleo moral na obediência dos cidadãos às leis que, segundo Habermas, só poderia ser
estabelecido através de um processo de "linguistização, de fluidificação comunicativa do
consenso religioso básico", mantido e reproduzido como unidade de uma comunidade de
comunicação, quer dizer, "mediante um consenso alcançado comunicativamente no seio
da opinião pública política". Durkheim, no entanto, apenas se aproxima dessa tese
posteriormente e mesmo assim não a desenvolve. Antes disso, em A Divisão do
Trabalho Social, ele prefere explicar a mudança na forma de solidariedade social, da

mecânica (por similitudes) à orgânica, como um efeito de uma diferenciação sistêmica,
representada pela divisão do trabalho social.
Durkheim observa que, nas sociedades primitivas (segmentares), a solidariedade
social é garantida por aquele conjunto de crenças e sentimentos comuns a seus membros
que formam um sistema designado de consciência coletiva. Apesar de a solidariedade
social ser um fenômeno moral que não se dá à observação ou à medida, ela, não
obstante, manifesta-se através de efeitos sensíveis. Durkheim encara o direito como o
elemento visível que a simboliza. No caso das sociedades primitivas, Durkheim interessa
se por aquele conjunto de regras que protegem os estados fortes e definidos da
consciência coletiva, condenando os atos ofensivos a ela. Durkheim enfatiza o caráter
penal e expiatório desse conjunto de normas característico dessas sociedades. Nesse
caso, a solidariedade entre os indivíduos, originando-se daquilo que lhes é comum, ou
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seja, das suas semelhanças, vincula o indivíduo diretamente à sociedade; daí por que
designá-la de solidariedade mecânica.
No caso das sociedades modernas (organizadas funcionalmente), a solidariedade
social é de outra natureza. Para determiná-la, comecemos por observar que o direito que
a simboliza é de uma natureza completamente diferente da de um direito repressivo.
Trata-se, mais propriamente, d� um direito restitutivo que, à medida que a divisão do
trabalho progride, aumenta em volume e complexidade, o que se prova, comparando-se
a abrangência e importância que a legislação civil ganha, na modernidade, em relação à
legislação penal. Durkheim observa, ademais, que, ao contrário das normas penais de
sanção repressiva, as normas civis de sanção restitutiva são estranhas à consciência
coletiva, embora esta, assumindo uma outra forma, não lhes possa faltar completamente.
"As relações que [as normas civis] determinam não são das que indistintamente atingem
toda a gente; quer dizer que estas [relações] se estabelecem imediatamente, não entre o
indivíduo e a sociedade, mas entre partes restritas e especiais da sociedade que ligam
entre si. Mas, por outro lado, uma vez que esta [a sociedade] não está ausente, é preciso
que ela esteja mais ou menos diretamente interessada, que lhe sinta as incidências. Então,
consoante a vivacidade com a qual as sente, intervirá mais ou menos prontamente e mais
ou menos ativamente por intermédio de órgãos especiais encarregados de a representar"
(Durkheim, 1989b: 135).
Ora, para Durkheim, a diferença entre direito penal e direito civil nada mais é do
que a expressão simbólica da diferença existente entre os dois tipos de solidariedade que
simbolizam. Se no caso das sociedades primitivas o que une os indivíduos é o conjunto
de crenças comuns designado de consciência coletiva, no caso das sociedades modernas,
o que une os indivíduos é um sistema de funções diferentes e especiais determinadas pela
contínua divisão do trabalho no seio da sociedade. Durkheim designa a solidariedade
devida à divisão do trabalho de solidariedade orgânica.
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Feitas essas considerações, resta a tarefa de explicar o porquê da evolução da
solidariedade mecânica à solidariedade orgânica; ou em outras palavras, falta pesquisar
as causas da divisão do trabalho. Para Durkheim, para que progrida a divisão do trabalho
é preciso que desapareça o principal obstáculo que se lhe opõe: a estrutura social
segmentar. O rompimento dos inúmeros e semelhantes alvéolos que confinam a vida
social primitiva só ocorre como conseqüência do estreitamento do contato entre os
indivíduos, para que ajam e reajam uns sobre os outros. Isso acontece com a
condensação progressiva da sociedade (adensamento moral e material) e com seu
aumento de volume. Durkheim considera os resultados desses movimentos em três
planos distintos: no da racionalização das imagens do mundo, no da generalização dos
valores e no da afirmação da personalidade individual dos próprios sujeitos.
Uma sociedade pouco volumosa, que ocupe pequena extensão de terra, reporta
se a objetos particulares como este ou aquele animal, este ou aquele rio, esta ou aquela
árvore, etc. À medida que esta sociedade se desenvolve e se toma mais volumosa, vê-se
obrigada, por conta da mais vasta região que ocupa, a elevar-se acima das diversidades
locais. Aprende, assim, a pensar o animal, o rio, a árvore, etc. in abstracto. Da mesma
forma, "as forças religiosas destacam-se das coisas de que não eram senão atributos, e
hipostasiam-se" (Durkheim, 1991: 73). Mais um passo, de imanentes, tomam-se
transcendentes ao mundo. O processo de racionalização da imagem do mundo completa
se quando surge uma atitude reflexiva em relação à tradição que a problematize.
Paralelamente, Durkheim observa o fenômeno da generalização dos valores: as normas
jurídicas e morais universalizam-se como conseqüência de seu desprendimento de
condições particulares, digam elas respeito à raça, clima, etc. Por outro lado, porque as
condições de vida não são em toda parte as mesmas, as crenças e sentimentos comuns
aos membros de uma comunidade já não são tão perfeitamente idênticos. Observa-se�
conseqüentemente, uma progressiva indeterminação da consciência coletiva, que vai se
tomando mais e mais geral, mais e mais universal, e mais e mais racional, já que "o que

218

desorienta a compreensão é o particular e o concreto". Com isso, abre-se espaço à
variabilidade pessoal que desemboca no individualismo moderno: "porque se torna mais
racional, lembra Durkheim, a consciência coletiva toma-se assim menos imperativa e,
ainda por esta razão, dificulta menos o livre desenvolvimento das variedades individuais"
(idem, 75).
Observe o leitor que aqui temos um princípio de individuação diferente daquele
que tem como fator as paixões do corpo. Agora, a personalidade individual progride com
a divisão do trabalho, tornada possível com o enfraquecimento da consciência coletiva
que, se não desaparece, consiste em crenças muito gerais e indeterminadas. Com isso, a
solidariedade mecânica, dela derivada, vai-se enfraquecendo.
Durkheim, contudo, observa que esse enfraquecimento não provoca uma
dissolução contínua da sociedade. Disso conclui que deve haver um outro fator social
que produza solidariedade: "ora, não pode haver outro senão o que deriva da divisão do
trabalho" (Durkheim, 1989b: 201). "Do mesmo modo que as similitudes sociais dão
origem a um direito e a uma moral, que as protege, a divisão do trabalho dá origem a
normas, que asseguram o concurso pacífico e regular das funções divididas" (Durkheim,
1991: 204).
Há que se perguntar, nesse ponto, sobre a aparente relação causal linear entre
uma progressiva d�ferenciação estrutural do sistema social, que é como Durkheim
emprega a expressão "divisão do trabalho", e a formação de uma nova moral que

garanta a integração social. Sobre isso, cabe lembrar que o próprio Durkheim está
atento para os efeitos anômicos que essa mesma diferenciação dá origem. Mas ele
acrescenta que se, por vezes, a divisão do trabalho não produz solidariedade é porque as
relações não estão devidamente reguladas (anomia), muito provavelmente em virtude de
os órgãos solidários não estarem em contato por um tempo suficientemente prolongado;
ou porque estas funções estão mal coordenadas; ou ainda porque as funções divididas
estão sendo impostas coercitivamente aos individuas. "O que é preciso fazer, conclui
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Durkheim, é fazer cessar esta anomia, é encontrar os meios de fazer concorrer
harmonicamente estes órgãos, que se chocam ainda em movimentos discordantes, é
introduzir nas suas relações mais justiça·, atenuando cada vez mais as desigualdades
exteriores, que são a origem do mal (... ). Numa palavra, o nosso primeiro dever é

atualmente elaborarmo-nos uma moral" (Durkheim, 1991: 207).
Habermas identifica aqui um círculo vicioso: "por uma parte, [Durkheim] se atém
à tese de que as regras morais que fazem possível a solidariedade orgânica, no estado
normal, dimanam por si sós, da divisão do trabalho. Mas, por outra, explica o caráter
. disfuncional de determinadas formas de divisão do trabalho pela ausência de tais regras
normativas"

(Habermas,

1990a:

166).

De qualquer forma, Durkheim deixa

absolutamente claro que não compartilha da solução de Spencer, para quem um
mecanismo sistêmico não-normativo, o mercado, explica a função unificadora da divisão
do trabalho, que, por sua vez, encontra sua expressão normativa no sistema de contratos
privados. Como já mencionei, Durkheim salienta, contra Spencer, o caráter derivado do
contrato, que tem que ter, ele próprio, uma base não contratual. Seu papel, na sociedade,
é menos o de criar normas do que o de diversificar nos casos particulares as normas
gerais pré-estabelecidas que são obra da sociedade e não dos particulares. Se assim não
fosse, a solidariedade orgânica seria extremamente precária e instável, pois exigiria um
processo contínuo e imobilizante de renovação de todas as normas gerais que garantem a
integração social. Isso faz crer que a solidariedade orgânica, também ela, está fundada
em valores, não podendo amparar-se exclusivamente num mecanismo sistêmico como o
mercado. Nesse sentido, as sociedades diferenciadas funcionalmente são tão morais
quanto as sociedades diferenciadas segmentariamente, sendo um equívoco enxergar a
primeira como um mero agrupamento econômico.
0

) "Da perspectiva de Max Weber, poderia parecer que o que está exigindo aqui Durlcheim é justiça
material para o direito formal [quando na verdade -FH] o que [Durkheim] quer fazer ver é que (... ) a
força vinculante de um acordo moral de base sacra só pode ser substituída por uma acordo moral que
expresse de forma racional aquilo a que no simbolismo do santo já se apontava desde sempre: a
universalidade do interesse subjacente" (Habermas, 1990a: 117).
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Com essas considerações, entretanto, Durkheim não resolve o paradoxo da sua
formulação. Continua imprecisa a relação entre diferenciação sistêmica e formação de
um novo consenso social. Tanto é assim que no prólogo à segunda edição de A Divisão
do Trabalho Social ele se vê tentado a buscar o fundamento da nova forma de

solidariedade numa suposta moral de grupos profissionais que se constituiria no ponto de
partida de uma moral de tipo universalista.
Habermas, no entanto, prefere seguir um caminho que Durkheim apenas
tangenciou quando se aproximava da idéia de uma linguistização do consenso religioso
básico. A passagem da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica é vista por
Habermas como a passagem, operada pela força emancipadora contida na própria
linguagem, de uma situação na qual as convenções devem sua autoridade à força aurática
do santo a uma situação na qual o consenso não é simplesmente reproduzido, mas
comunicativamente alcançado, através de um reconhecimento intersubjetivo. "Neste
processo, a comunidade de fé religiosa, que é a que começa fazendo possível a
cooperação social, converte-se em uma comunidade de comunicação, sujeita à
necessidade de cooperar e às coações que dita cooperação leva consigo. Durkheim
compartilha com Mead esta perspectiva socio-evolutiva. Mas Durkheim, não pode
entender o trânsito das formas de solidariedade mecânica às formas de solidariedade
orgânica como uma transformação da consciência coletiva, reconstruível a partir de
dentro" (Habermas, 1990a: 13 l; grifo meu- FH).
Segundo Habermas, é Mead o primeiro teórico a tentar fundamentar uma moral
universalista como resultado de um desencantamento do potencial de racionalização
contido na ação comunicativa. Essa nova fundamentação aparece em Mead na forma de
uma crítica às morais universalistas precedentes, quais sejam, a utilitarista e a kantiana.
Com elas, evidentemente, a teoria moral de Mead compartilha a idéia básica de que as
normas morais fazem valer um interesse geral. Nisso, qualquer moral universalista tem
que coincidir. Não obstante, muita coisa distingue a moral meadiana do utilitarismo e da
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teoria moral kantiana. Comecemos, p01s, por realçar suas diferenças, começando por
relembrar as que existem entre as duas últimas.
Já foi mencionado, quando estudamos Weber, que a crítica de Kant ao
utilitarismo pode ser resumida na distinção, cara ao primeiro, entre interesse e valor, ou
inclinação e dever. Para Kant, o utilitarismo nada mais faz do que transformar o interesse
em princípio ético, convertendo-o em um valor. Dessa coincidência entre interesse e
valor, o utilitarismo deriva uma outra: a coincidência entre utilidade particular e utilidade
pública, de resto implícita na conhecida fórmula "a máxima felicidade dividida pelo maior
número de pessoas". A idéia de que, fazendo-se bem a si próprio, faz-se bem à sociedade
(Bentham), e vice-versa (Comte), fórmula abraçada com entusiasmo, por motivos
óbvios, por todos os economistas clássicos (Smith, Ricardo, Malthus, etc.), encontrava
amparo, do ponto de vista utilitarista, na lei da associação psicológica (James Mill) ou no
sentimento de unidade humana (Stuart Mill).
O que os critico do utilitarismo procuraram demonstrar é que a mera
possibilidade de generalização de interesses particulares não garante a existência de um
"interesse dotado da autoridade de um interesse geral", passível de reconhecimento pelos
afetados como um interesse comum. "O utilitarismo não explica o momento de
assentimento reflexivo, racionalmente motivado, que as normas válidas exigem de todos
os afetados" (idem: 133). É precisamente isso que Kant tem em vista quando introduz o
imperativo categórico como princípio de legislação que todas as normas morais hão de
satisfazer. "Com sua ajuda cada indivíduo pode julgar se uma norma dada ou
recomendada merece assentimento geral" (idem, 134): para tanto, basta verificar se ela
responde à exigência de universalização. Uma norma que não possa se universalizar não
corresponde a nenhum interesse que tenha caráter geral.
Mead simpatiza com o formalismo dessa solução, mas, como todos os criticos de
Kant, observa sua insuficiência. Uma norma há que poder adotar a forma de um dever
universal, mas isso não é um impeditivo para que se formule, dessa mesma forma
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universal, máximas imorais ou carentes de conteúdo morar. Mead procura contornar o
problema com a seguinte consideração: "we are what we are through our relationship
with others. Inevitably, then, our end must be a social end, both from de standpoint of its
content and also from the point of view of form. Sociality gives the universality of ethical
judgments and lies back of the popular statement that the voice of all is the universal
voice; that is, every one who can rationally appreciate the situation agrees" (Mead, 1950:
3 79; apud Habermas, 1990a: 13 4).
Kant acredita que só se podia universalizar a forma. Mead acrescenta que
também se pode universalizar o fim. Esta possibilidade Mead explica com um movimento
sutil, que vai estabelecer uma relação, antes impensada, entre o móvel da conduta
humana e o fim a que se dirige. Segundo Mead, tanto Kant quanto os utilitaristas
colocam a sociedade como um fim, mas em nenhum dos casos ela aparece como um
objeto do desejo dos indivíduos. Assim, tanto quanto o hedonismo, também kantismo e
utilitarismo "assumem que nossas inclinações [só] estão voltadas para nossos próprios
estados subjetivos".
Mead subverte esse raciocínio. Ele observa que "se se deseja o próprio objeto,
deseja-se aquilo a que pode ser dado uma forma universal; [mas, nesse caso.] se se
deseja um tal objeto, o móvel ele próprio pode ser tão moral quanto o fim. A ruptura que
·) Como sempre. diante de qualquer aporia da filosofia kantiana. Hegel e Nietzsche tomam caminhos
simetricamente opostos. Nietzsche pensa encontrar a solução na própria aporia. partindo para um
relativismo axiológico que. como vimos. influenciou decisivamente Max Weber. Com isso. Nietzsche. de
quebra. rejeita o modo de pensar essencialmente a-histórico dos utilitaristas. acrescentando ainda: "do
pathos da distância (do que é inferior e plebeu! é que [os nobres! tornaram para si o direito de criar
valores. de cunhar nomes de valores: que lhes importava a utilidade!" (Para a Genealogia da Aforai.
#2). Hegel. por outro lado. procura resolver a aporia com a introdução do conceito de eticidade. cuja
mais alta manifestação é o Estado. o Deus realizado que põe o direito. Habennas. no caminho que leva à
fundamentação de uma ética do discurso. reaproxima-se criticamente. tanto quanto Mead. do formalismo
da ética kantiana. acentuando. entretanto. contra Kant. seu caráter procedimental e intersubjetivo.
Porém. Habermas. ao contrário de Apel (que caminha nessa mesma direção). faz ver que o knock out
definitivo nos céticos da moral só pode ser desferido pelos cognitivistas com a recuperação do conceito
hegeliano de eticidade. entendido contudo. não mais como o Estado. que se vê reduzido. no modelo
habermasiano. a um subsistema complementar à empresa capitalista. envolvido nas tarefas de
reprodução material da sociedade. mas como um mundo da lida simbolicamente reproduzido pela ação
comunicativa. Cfr. "Notas Programáticas para a Fundamentação de uma Ética do Discurso". in
Habermas. 1989: 61/141.
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o ato põe entre o móvel e o fim pretendido desaparece" (idem, 382). Se, portanto, o
hedonismo reconhece o prazer como único móvel da conduta humana, Mead, no seu
lugar, coloca o impulso que tem no fim sua razão de ser. Se isso é assim, os impulsos,
que para Kant são ruins e para os utilitaristas são neutros, podem passar a ser julgados
justamente pelo fim a que se dirigem. Mead pretende, com esse movimento, resolver o
impasse da ética kantiana: os fins são bons, e conseqüentemente os impulsos que eles
reforçam, caso levem a uma realização do si mesmo (se(!) como um ser social.
"Aqui Mead coincide com Durkheim, observa Habermas. Na validez das normais
morais fica implicitamente conjurado o perigo que a depreciação da sociedade representa
igualmente para todos os membros de um coletivo; o perigo da anomia, da desagregação
da identidade do grupo, da desintegração de um plexo de vida social que é comum a
todos os membros do grupo" (Habermas, 1990a: 134). Contudo, à diferença de
Durkheim que, tanto quanto Kant e os utilitaristas, opera com as categorias da filosofia
da consciência, Mead concebe o processo de formação de um consenso normativo e de
solução dos conflitos de valores a ele inerentes como o resultado da ação comunicativa
de agentes que, ao interagirem, reconstróem a sociedade a que pertencem e,
eventualmente, conduzem o grupo a novos padrões de moralidade. Não há como, nesse
contexto, decidir privadamente sobre o pretenso interesse geral que uma determinada
norma possa representar. Isso só é possível no âmbito da interação social na qual cada
indivíduo se posiciona criticamente em relação à tradição em que se encontra desde
sempre, renovando, dessa forma, aquele pano de fundo ético que toma a vida humana
em sociedade possível. O princípio monológico da ética kantiana tem que dar lugar ao
procedimento dia/ógico da ética do discurso.

Não obstante o enorme passo à frente que representa a teoria moral meadiana,
Habermas objeta-lhe dois aspectos. l) "Mead, segundo ele, permanece atento aos traços
formais da evolução moderna da moral e do direito e aos traços formais do
individualismo no âmbito do desenvolvimento da personalidade; mas passa por alto o
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reverso desse formalismo e não parece preocupar-lhe o preço que em moeda de eticidade
concreta há de pagar a razão comunicativa por essa sua vitória" (idem: 155). Habermas
refere-se ao processo de abstração e de perda de aura que experimentam os valores,
convertidos em elementos manipuláveis e estereotipados. 2) Além do excessivo
formalismo, Habermas aponta o viés idealista da teoria da sociedade de Mead: "a
reprodução material da sociedade, o asseguramento de sua existência fisica, tanto frente
ao exterior quanto ao interior, ficam apagados da imagem de uma sociedade entendida
exclusivamente como um mundo da vida comunicativamente estruturado" (idem: 159).
Habermas procura sanar essas deficiências, como sabemos, entendendo a
sociedade simultaneamente como um mundo da vida simbolicamente reproduzido e
como um sistema, dele diferenciado, responsável pela sua reprodução material. Daí que,
para ele, neste ponto específico, a abordagem de Durkheim mostra-se superior. Apesar
das deficiências da sua formulação, sua abordagem permite que se coloque em
perspectiva tanto a diferenciação sistêmica quanto as formas de integração social,
distinguindo-se os mecanismos de ação que asseguram um consenso normativamente
alcançado dos mecanismos não-normativos que funcionalmente estabilizam plexos de
ação para além das consciências dos atores. Integração social e integração sistêmica
correspondem, dessa maneira, aos dois elementos que compõem a sociedade: mundo da
vida e sistema, respectivamente.

* * *
Durkheim e Mead, como se vê, são os dois novelos com os quais Habermas
tricota sua mudança de paradigma. Embora o percurso completo da abordagem
habermasiana exija ainda uma discussão da obra de Talcott Parsons, discussão que não
faremos, já temos os elementos necessários para uma demonstração preliminar da
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superioridade de uma solução, nos marcos da dialética materialista de Marx e Adorno,
para o problema da interação social.
Em primeiro lugar, analisemos as teorias de Durkheim e Mead à luz das
observações que teci acerca da relação entre trabalho e linguagem. Tenho insistido na
tese de que a relação entre trabalho e natureza não pode simplesmente ser substituída
pela relação entre agir comunicativo e mundo da vida. Não me parece aceitável,
igualmente, a idéia de um simples paralelismo entre elas. Na verdade, tais movimentos
são complementares num sentido preciso: sem trabalho não vejo como pensar
dinamicamente a relação entre agir comunicativo e mundo da vida- o trabalho alarga o
universo discursivo� sem linguagem não vejo como pensar dinamicamente a relação entre
trabalho e natureza- sem conceitos não se transforma a natureza.
Tomemos a teoria de Durkheim. A relação que ele procura estabelecer entre
divisão do trabalho e solidariedade poderia tê-lo feito renovar o materialismo histórico a
partir das categorias de trabalho e linguagem. Contudo, nem o conceito de trabalho é
utilizado por Durkheim na acepção hegelo-marxista, nem o conceito de solidariedade é
entendido como uma interação mediada lingüisticamente. Certamente, os conceitos de
trabalho e linguagem não estão ausentes da teoria de Durkheim, mas eles não são
pensados no interior das relações entre homem e natureza e entre mundo da vida e agir
comunicativo, respectivamente.
De resto, numa passagem significativa de As Formas Elementares da Vida
Religiosa, ele deixa claro seu distanciamento do materialismo histórico. "É preciso
evitar, diz Durkheim, de ver nessa teoria da religião um simples rejuvenescimento do
materialismo histórico: seria equivocar-se singularmente sobre nosso pensamento.
Mostrando na religião uma coisa essencialmente social, absolutamente não pretendemos
dizer que ela se limita a traduzir, em outra linguagem, as formas materiais da sociedade e
as suas necessidades vitais imediatas. Certamente, consideramos como evidência que a
vida social depende do seu substrato e traz a sua marca, da mesma forma como a vida
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mental do indivíduo depende do encéfalo e até de todo organismo. Mas a consciência
coletiva é algo mais que simples fenômeno de sua base morfológica, assim como a
consciência individual é algo mais que simples eflorescência do sistema nervoso. Para
que a primeira apareça, é preciso que se produza uma síntese sui generis das
consciências particulares. Ora, essa síntese tem como efeito liberar todo um mundo de
sentimentos, de idéias, de imagens que, uma vez surgidos, obedecem a leis que lhes são
próprias" (Durkheim, 1989a: 501).
Tomemos a teoria de Mead. Numa passagem memorável de Mind, Se!f and
Society, ele marca posição relativamente aos mestres sociólogos que o precederam, quais

sejam, Marx, Weber e Durkheim. "ln human society, diz Mead, there have arisen certain
universal forms which found their expression in universal religions and also universal
economic process. These go back, in the case of religion, to such fundamental attitudes
of human beings toward each other as kindliness, helpfulness, and assistance. Such
attitudes are involved in the life of individuais in the group, and a generalization of them
is found back of all universal religions. ( ... ). On the other hand, we have a fundamental
process of exchange on the part of individuais arising from the goods for which they
have no immediate need themselves but which can be utilized for obtaining that which
they do need. ( ...). Back of these two attitudes lies that which is involved in any genuine
communication. lt is more universal in one respect than religious and economic attitudes,
and less in another. ( ...). The process of communication is one which is more universal
than that of the universal religion or universal economic process in that it is one that
serves them both. Those two activities have been the most universal co-operative
activities. (...). [But] the process of communication is in one sense more universal than
these different co-operative processes. ( ...) [Nevertheless], one must recognize that it is a
medium for co-operative activities ( ...). There has to be some such field as religion and
economics in which there is something to communicate ( ...)" (Mead, 1950: 258/9; grifos
meus -FH).
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Certamente, Mead foi o primeiro teórico (depois do jovem Hegel) a demonstrar
de maneira definitiva a incontornável precedência lógica da linguagem com relação ao
trabalho social humano. Com tal movimento, ele põe em cheque os tais pressupostos
ontológicos fundamentais de Marx, analisados por Lukács na sua Ontologia do Ser

Social. Mead poderia, tanto quanto Durkheim, renovar o materialismo histórico a partir
das categorias de trabalho e linguagem. O problema é que ele opta por subsumir o
conceito de trabalho no conceito de linguagem, anulando todas as suas diferenças
específicas; sua única ressalva é a de que, na nossa "conversa" com a natureza, esta não
pensa e age como nós, como supunham os magos. Segundo Mead, "the physical object is
an abstration which we make from the social response to nature. We talk to nature"
(idem: 184). An engineer, continua ele, who is constructing a bridge is talking to nature
in the sarne sense that we talk to an engineer. There are stresses and strains there which
he meets, and nature comes back with other responses that have to be met in another
way. ln his thinking he is taking the attitude of physical things. He is talking to nature
and nature is replying to him. Nature is intelligent in the sense that there are certain
responses of nature toward our action which we can present and which we can reply to,
and which become different when we have replied. It is a change we then can answer to,
and finally reach a point at which we can co-operate with nature" (idem: 185). ·
Uma tal formulação perde de vista um aspecto desde sempre sublinhado pela
teoria marxista, particularmente por Engels e Lukács: quando os homens transformam o
mundo pelo trabalho, adequando-o as suas necessidades, eles simultaneamente
constróem novos conceitos que incorporam-se a sua linguagem. Assim, através do
trabalho social, a natureza toma-se cada vez mais legível aos homens. Mas por outro
·) Entre nós, J.A.Gianotti subsume trabalho à linguagem de uma maneira. devo confessar. mais
interessante. Na sua formulação. assumidamente inspirada em Wittgenstein. o trabalho é um jogo de
linguagem não-verbal através do qual os homens conversam entre si e não com a natureza. Dessa forma.
Giannotti sublinha o caráter reflexionante do trabalho. Apesar dos méritos dessa proposta original. as
criticas que faço a Mead aplicam-se. ipsis litteris, a Gianotti, pois ambos perdem de vista que o trabalho
transforma o mundo material, ampliando o universo discursivo, e a linguagem. per se. não tem essa
capicidade
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lado, esses conceitos que emergem dessa atividade transformadora constituem a matéria
prima de novos projetos dos homens sobre a natureza (e de uns homens sobre outros). O
fato do surgimento do trabalho especificamente humano já pressupor um universo
lingüístico, limitado que seja, não implica, todavia, a recusa da tese de que a progressão
desse universo exige trabalho social.
Tomemos, agora, a teoria de Habermas. Habermas propõe uma espécie de síntese
entre as teorias de Durkheim e Mead. Ele reinterpreta, no sentido de Mead, a "síntese sui
generis das consciências particulares" como um mundo da vida reproduzido
simbolicamente através de um agir comunicativo, cu3as regras desenvolvem-se
certamente em reação a mudanças no âmbito do agir instrumental, mas que, não
obstante, seguem uma lógica própria. Habermas complementa, com a ajuda de Parsons,
essa visão meadiana de sociedade com a idéia, já presente em Durkheim, de um processo
de diferenciação estrutural de sistemas sociais encarregados das funções referentes ao
processo de reprodução material do mundo da vida.
Não obstante as analogias, o que permite a Habermas, numa direção oposta à de
Durkheim e Mead, aproximar-se do materialismo histórico com o fim de reconstruí-lo é
não só a atenção que ele dá ao fenômeno da reprodução material da sociedade, mas
também o fato de adotar uma concepção materialista de linguagem, concebida como um
meio que garante as condições de reprodução de um gênero que se conserva tanto
através do trabalho como da interação. Contudo, como vimos, a relação entre trabalho e
interação não é inequívoca ao longo da obra de Habermas. Inicialmente (Ciência e
técnica como ideologia e Conhecimento e Interesse) ele sugere, embora não desenvolva,
a idéia de uma relação dialética entre trabalho e linguagem. Até meados da década de 70
(Para a Reconstrução do Materialismo Histórico), ele acena com a idéia de um
paralelismo entre trabalho e linguagem, que lembra o jovem Hegel, com uma leve
assimetria a favor das formas de interação. Finalmente (A Teoria do Agir Comunicativo
e, principalmente O Discurso Filos�fico da Modernidade), Habermas despoja totalmente
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a categoria trabalho de seu potencial explicativo do desenvolvimento da espécie,
preferindo agora analisá-lo não mais no âmbito da relação entre trabalho e natureza, mas
no âmbito da relação entre agir comunicativo e mundo da vida.
Evidentemente, poder-se-ia argumentar que a categoria "agir instrumental", tal
como utilizada por Habermas, dá conta dos fenômenos sociais que envolvem o
intercâmbio entre homem e natureza. Mas como, no discurso marxista, o trabalho não
pode ser entendido como uma modalidade de agir instrumental, julgo ser este o momento
mais adequado para tentar demonstrar a superioridade de uma solução dialética para o
problema da interação social, apelando, inicialmente, para os textos de Marx. Embora
Marx não tenha percebido a precedência lógica da linguagem em relação ao trabalho,
desconsiderando seu papel como meio em que se dão o entendimento, a integração e a
socialização dos indivíduos ( daí o interesse que Habermas desperta), ele é o único
teórico que abordou a relação entre trabalho e interação, dialeticamente, a partir da
dinâmica entre forças produtivas e relações de produção.
Numa conhecida passagem dos Grudrisse (Formações Econômicas Pré
Capitalistas), Marx aborda a relação entre trabalho e interação, comparando a posição
( ou pressuposição) do homem frente à natureza nos contextos pré-capitalista e
capitalista. Marx brinda-nos com o seguinte raciocínio: "Assim, a visão antiga em que o
homem aparece sempre como a finalidade da produção [pré-capitalismo]- qualquer que
seja a sua determinação limitada, nacional, religiosa, política- parece muito mais elevada
diante do mundo moderno [capitalismo] em que a produção aparece como finalidade do
homem e a riqueza como finalidade da produção. Mas, de fato, quando a forma burguesa
é retirada, que é a riqueza senão a universalidade- produzida no intercâmbio universal
das necessidades, capacidades, gozos, forças produtivas etc. dos indivíduos? ( ... )
[Contudo,] na economia burguesa- e na época de produção que lhe corresponde- esta
plena elaboração da interioridade humana aparece como um completo esvaziamento, esta
objetivação universal como alienação total, a derrubada de todas as finalidades
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determinadas unilaterais, como sacrificio da finalidade-de-si em beneficio de uma
finalidade totalmente externa. Por isso, de um lado, o infantil mundo antigo aparece
como superior. Por outro lado, ele o é sempre que se buscar uma configuração, uma
forma fechada, e uma delimitação estabelecida. Ele é a satisfação de um ponto limitado;
enquanto o mundo moderno deixa insatisfeito, ou quando aparece satisfeito de si, ele é
vulgar" (apud Fausto, 1983: 45).
Limitadamente satisfeito ou insatisfeito, o homem está pressuposto, e não posto,
tanto no pré-capitalismo quanto no capitalismo, respectivamente. Poderíamos nos
perguntar se no comunismo primitivo, uma formação pré-capitalista anterior à divisão da
sociedade em classes, o homem satisfazia-se, quer dizer, estava posto. Diria,
adornianamente, que essa questão não se coloca nesse caso, porque numa tal formação,
a relação entre homem e natureza só poderia ter sido uma relação de tipo mágico. A
decisão dos homens de dominar a natureza confunde-se com a decisão dos homens
dominarem-se uns aos outros: mito· e sociedade de classes são fenômenos logicamente
contemporâneos.
Exploremos melhor esses tópicos, colocando-nos a questão de saber o que está
por trás dessas decisões. Em primeiro lugar, é preciso salientar que a relação entre
homem e natureza não é uma relação originariamente contraditória. O aparecimento da
linguagem estabelece tão somente uma relação de diferença entre homem e natureza, que
é um reflexo da diferença ôntica entre ser e ente". Até então, o ente ainda não é coisa.
0
) Tanto Weber quanto Durkheim enfatizam que. antes mesmo do mito. já a magia possuía um caráter
utilitário. Essa é também a posição de Nietzsche e Freud. Weber. como vimos. denuncia seu
racionalismo prático. Durkheim afirma que, "sob o aspecto técnico. a magia teve mais serventia que a
religião" (Durkheim, 1989a: 117n). Para Nietzsche, "a meditação do homem que acredita na magia e no
milagre visa a impor à natureza uma lei" (Humano Demasiado Humano, #111). Freud atribui à magia
uma "confiança inabalável de dominar o mundo" Adorno. sem trocadilho. não lhes tira a razão. mas
num golpe de gênio observa. com Horkheimer, que "a magia visa fins. mas ela os persegue pela mimese,
não pelo distanciamento progressivo em relação ao objeto" (Adorno & Horkheimer, 1991: 25). Na
passagem da magia à religião. "a natureza não deve mais ser influenciada pela assimilação. mas deve ser
dominada pelo trabalho. (...). A razão e a religião declaram anátema o princípio da magia.(... )" (idem:
32). Adoto o conceito de magia nesse último sentido.
") Adorno e Horkheimer chegam a afirmar que a linguagem é inicialmente tautológica e que só através
da divindade ela passa de tautologia à linguagem propriamente. Afirmam que "enquanto imagem
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Precisamos, portanto, pesqmsar a causa dessa transformação que, nos termos de
Adorno, significa a passagem da magia ao mito (Iluminismo), e, nos termos de
Habermas, a pássagem da linguagem por sinais à linguagem proposicionalmente
diferenciada (linguistização do sagrado). Uma outra questão, a esta relacionada, é a de
saber por que não se pode cogitar a hipótese de que o progressivo domínio dos homens
sobre a natureza, uma vez iniciado, pudesse ocorrer sem que eles precisassem dominar
se uns aos outros. Devemos explicar a razão pela qual esse caminho mostrou-se
historicamente impossível. No final dessa pesquisa, veremos que a resposta às duas
questões propostas é exatamente a mesma: a causa que determina o domínio da natureza
pelos homens e a causa que determina o domínio de uns homens sobre outros são, de
fato, uma só.
Senão vejamos. O pressuposto lógico fundamental de uma relação de dominação
é a percepção de um ente como um outro de natureza distinta. O homem tem que deixar
de se sentir como algo propriamente natural, assim como a natureza tem que deixar de
ser percebida como algo humano. Nos termos de Mead, os homens devem deixar de
conversar com a natureza da mesma forma como conversam entre si. Para que possa
haver domínio do homem sobre a natureza, portanto, é necessário que se estabeleça uma
relação entre eles que exclua a mimese, cuja razão de ser é um certo sentimento de
unidade. O mito rompe esta unidade. Quais os pressupostos materiais dessa evolução?
Durkheim imagina que o simples aumento de volume das sociedades poderia
explicar a tomada de distância do homem frente à natureza. O homem pensaria as coisas
cada vez mais abstratamente, cada vez mais racionalmente, por não poder mais reportar
se a este ou àquele rio, a esta ou àquela árvore etc. No meu entendimento, penso que
[símboloJ, deve resignar-se à copia: para ser totalmente natureza. deve renunciar à pretensão de
conhecê-la". Já "enquanto signo [conceito]. a linguagem deve resignar-se ao cálculo: para conhecer a
natureza. deve renunciar à pretensão de ser semelhante à ela" (Adorno & Horkeheimer. 1991: 31).
Embora eu reconheça a diferença que existe entre símbolo e conceito. não penso que entre aquele e a
natureza haja só uma relação de identidade. Prefiro afirmar que, na linguagem por sinais. a diferença
ôntica entre ser e ente de alguma forma já está "lá", pressuposta.
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uma tal solução é absolutamente insatisfatória. Não vejo motivo para imaginar que um
tal evento, por si só, bastasse para provocar o ocaso de um comportamento puramente
imitativo. O aumento de volume das sociedades pode até ter sido uma condição
necessária, mas não a considero, de maneira nenhuma, suficiente para determiná-lo.
Numa outra direção caminham Adorno e Horkheimer. Eles pensam encontrar o
fundamento desse fenômeno no medo, enquanto "eco da real supremacia da natureza
sobre os homens" (Adorno & Horkheimer, 1991: 29). Mas eles próprios reconhecem que
"os homens são suaves, quando desejam alguma coisa dos mais fortes, e brutais, quando
o solicitante é mais fraco do que eles" (idem : 202). Portanto, o medo, por si só, teria
sido insuficiente para determinar uma postura de enfrentamento conducente ao domínio
da natureza pelo homem. Tudo leva a crer que, nesse processo, houve o concurso de um
outro elemento ainda mais importante.
Façamos o seguinte experimento mental: tomemos duas sociedades distintas que
se encontrem no nível evolutivo correspondente à linguagem por sinais. Suponhamos que
essas sociedades não falem a mesma língua, não tenham um mundo da vida comum que
desde sempre reproduzam cooperativamente, não respeitem os mesmos símbolos
religiosos·, numa palavra, não se sintam una. Nos dois casos, não se tem um mundo de
objetos manipuláveis, já que, nesse nível de evolução, os elementos descritivos
encontram-se fundidos aos elementos imperativos e expressivos. Pois bem, suponhamos
que, num certo momento, estes dois mundos da vida irredutíveis um ao outro, no
processo de sua reprodução material, interajam, por exemplo, pela disputa por meios de
sobrevivência (terras, rebanhos, caças etc.) ou por outro motivo qualquer. Como é que
tais grupamentos se percebem um ao outro, ou seja, qual é a natureza das ações inter
societais que se dirigem mutuamente os indivíduos que os encarnam? Tratam-se de ações

·) Durkheim menciona. por exemplo, a existência de totens individuais. totens de clãs. de tribos inteiras.
mas não menciona. nem poderia. um totem universal.
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sociais? Se sim, seriam elas estratégicas ou comunicativas? Se não, tratar-se-iam, então,
de ações instrumentais?
Numa passagem pnmorosa de Consciência Moral e Agir Comunicativo,
Habermas arrola o seguinte argumento contra o cético que só vê estratégia onde há agir
orientado para o acordo: "a possibilidade de escolher entre o agir comunicativo e o agir
estratégico é abstrata, porque ela só está dada na perspectiva contingente do ator
individual. Na perspectiva do mundo da vida a que pertence cada ator, não é possível
dispor livremente desses modos de agir. Pois as estruturas simbólicas de todo mundo da
vida reproduzem-se sob as formas da tradição cultural, da integração social e da
socialização - e esses processos só se poderiam efetuar por meio do agir orientado para o
entendimento mútuo" (Habermas, 1989b: 124). O argumento contra o cético moral é
brilhante, mas no que diz respeito ao nosso problema, o que ele ensina?
As ações inter-societais não podem ser ações sociais estratégicas, pois uma tal
suposição faria supor a existência de um mundo da vida comum às duas sociedades, o
que, por hipótese, ainda não existe. Pelo mesmo motivo, elas não podem ser ações
sociais comunicativas, pois essas pressupõem, desde logo, um pano de fundo comum que
as sustente. Tão pouco são elas ações instrumentais, pois a percepção de toda uma
sociedade como natureza externa de outra já implica a diferenciação de um mundo
objetivo manipulável. A situação sugere uma certa analogia com o exemplo présimbólico da gestual briga de cães de Mead, com a diferença de que os organismos que
agora interagem são coletivos cujos membros já dispõem de uma linguagem por sinais.
A resposta que eu finalmente daria para o nosso problema soa assim: é
justamente o fato de não poderem se comunicar, pela ausência de uma linguagem por
sinais comum, o que induz as sociedades a evoluírem para o plano de uma linguagem
proposicionalmente diferenciada. É a interação originalmente dissensual (ou melhor,
assensual, no sentido da ausência das condições que permitem um acordo ou desacordo
entre as partes) entre mundos da vida a princípio irredutíveis a causa dessa evolução.
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Com ela, sociedades estranhas umas às outras podem estabelecer entre si relações as
mais variadas: podem reconhecer-se como interlocutores, adotando uma postura
estratégica ou comunicativa, ou podem tomar-se por objeto de domínio uma da outra_
Contudo, seja qual for a decisão, mas principalmente neste último caso, o aparecimento
de uma linguagem proposicionalmente diferenciada interverte em contradição a
diferença, desde sempre determinada pela linguagem, entre homem e natureza,
Talvez a afirmação de que o aparecimento de uma linguagem proposicionalmente
diferenciada dependa necessariamente de um intercâmbio inter-societal seja uma
afirmação forte demais que poderia ser facilmente falseada ou relativizada por estudos
etnológicos_ De qualquer modo, parece-me muito razoável supor, ao menos, que essas
relações foram um estímulo muito mais poderoso do que as teorias de Durkheim, Mead
ou Habermas fazem crer no desenvolvimento da espécie como um todo, Ainda assim,
essa posição contém, implicitamente, uma outra hipótese forte, Se tomarmos a distinção
entre linguagem como meio para o entendimento e linguagem como meio de integração e
socialização, ela sugere a idéia de que, só a partir de um intercâmbio mútuo as
sociedades começam a desenvolver formas não instintivas de integração social e formas
mais sofisticadas de socialização_ Eu poderia, assim, ser acusado de estar buscando
causas exógenas para explicar fenômenos como o do aparecimento do Estado, da divisão
do trabalho, da individuação etc_ Mas, em primeiro lugar, é preciso salientar que já no
plano da comunicação simbólica é possível o aparecimento, como resposta a problemas
sistêmicos ou não, de formas elementares de religião (ainda não metafisica), de um
ordenamento político incipiente (algo como uma grande família) e, portanto, de uma
tacanha divisão de tarefas (não propriamente de trabalho) entre "classes", fruto de um
processo evolutivo de aprendizagem, Mas não vejo como uma sociedade possa
transformar-se em uma grande civilização sem o concurso da existência de uma outra
que com ela interage_ As teorias de Weber e Marx não deixam dúvidas a esse respeito,
Em segundo lugar, esse modo de ver o processo evolutivo recorre a causas exógenas
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somente à primeira vista: ele simplesmente procura encarar a evolução da espécie no seu
conjunto, adotando a tese de que nunca existiu algo como um mundo da vida universal
ou, se existiu, nos umbrais da hominização, fragmentou-se e perdeu sua unidade
pnmeva.
Portanto, penso poder afirmar que é só através de um intercâmbio inter-societal
que as sociedades experimentam divisões internas significativas:

articulam-se

militarmente, reformulam-se institucionalmente, etc. Até então, elas podem até
organizar-se em classes, mas sem ainda conhecer a contradição de classes sociais, no
sentido marxista do termo. No Ocidente, em que as sociedades, por razões históricas e
naturais, tomaram-se reciprocamente como objeto uma da outra, esta contradição, a
rigor, só aparece quando uma sociedade finalmente conquista a outra pela guerra e a
escraviza; ou seja, ela surge, pode-se dizer, com a internalização, numa sociedade
ampliada e bi-partida, do dissenso a princípio externo entre duas sociedades distintas. O
processo continua, mudando de natureza, é claro, em função do fato de que esta
sociedade ampliada de classes entra em contato com outras: Roma e os bárbaros;
Ocidente e Oriente, etc. E mesmo nas sociedade contemporâneas, nas quais a
contradição de classe lhes é inteiramente interna, independente, por assim dizer, das
relações inter-societais, a evolução daquela contradição está nitidamente associada à
existência de uma pluralidade de realidades normativas, políticas e culturais. Daí o
caráter eminentemente internacionalista de um movimento que lute pela superação de
todos os antagonismos de classe. Como Weber foi capaz de reconhecer, "a luta
permanente, em forma pacífica ou bélica, dos Estados nacionais em concorrência pelo
poder criou para o moderno capitalismo ocidental as maiores oportunidades. Cada
Estado particular havia de concorrer pelo capital, não fixado à nenhuma residência, que

-

-

lhe prescrevia as condições sob as quais o ajudaria a adquirir o poder. Da coalizão
necessária do Estado nacional com o capital surgiu a classe burguesa nacional, a
burguesia no sentido moderno do vocábulo. Em conseqüência, é o Estado nacional a ele
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ligado o que proporciona ao capitalismo as oportunidades de subsistir; assim, pois,
enquanto aquele não ceda o lugar a um estado universal. subsistirá também este"
(Weber, 1992: 104 7).
Voltemos à citação de Marx para analisar-lhe outros aspectos. A passagem
parece problemática. Em primeiro lugar, Marx diz que o pré-capitalismo parece superior
ao capitalismo por ter o homem como finalidade da produção e não a produção como
finalidade do homem. Em seguida, Marx revela o caráter aparente dessa superioridade:
num plano menos limitado, a riqueza não é outra coisa senão o desenvolvimento das
potencialidades humanas no intercâmbio com a natureza. Finalmente, Marx admite que a
plena elaboração da interioridade humana, sob o capitalismo, aparece como sacrificio do
homem como finalidade em beneficio de uma finalidade que lhe é externa, quer dizer,
como alienação.
Pois bem. Como vimos, uma das criticas de Habermas à teoria do valor de Marx
diz que ela negligencia o intrínseco valor evolutivo que possuem os subsistemas Estado
e empresa capitalista, regidos, respectivamente, pelos meios poder e dinheiro. No
entanto, à luz dessa citação, as coisas parecem um pouco mais complicadas. É verdade
que, por um lado, Marx encara os subsistemas como "formas fantasmagóricas que se
tornaram anônimas e se converteram em fetiche". Mas, por outro lado, num plano mais
geral, Marx parece sugerir que a total alienação é o preço que se paga pelo
desenvolvimento humano no intercâmbio universal com a natureza. Nesse sentido, os
subsistemas também poderiam ser considerados, como quer Habermas, o resultado de
um processo evolutivo de aprendizagem no qual os homens elaboram respostas
interativas cada vez mais engenhosas para problemas de ordem sistêmica. Como salienta
o próprio Habermas, "ao lado das forças produtivas, nas quais o agir instrumental se
sedimenta, a teoria societária de Marx introduz também, de saída, o quadro institucional:
as relações de produção. Ela não descarta na práxis as conexões de uma interação
mediada simbolicamente, nem elimina a função de uma tradição cultural, a partir das
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quais se toma possível entender o que seja dominação e ideologia". Contudo, Marx
infelizmente não pensou o processo de interação em termos de mundo da vida e agir
comunicativo. Ao contrário, "Marx interpreta aquilo que ele mesmo faz usando o
modelo bem mais limitado de uma autoconstituição da espécie a realizar-se única e
exclusivamente pelo trabalho" (Habermas, 1982: 59). Até esse ponto, a crítica de
Habermas é acertada; mas, a partir dela, ele tira uma conclusão que eu não posso deixar
de considerar equivocada: "Marx, diz ele, não explicita efetivamente a conexão entre
trabalho e interação, mas, sob o título nada específico da práxis social, reduz um ao
outro, a saber, a ação comunicativa à ação instrumental" (Habermas, 1987: 41/2).
No que segue, pretendo justamente demostrar que Marx, apesar de não ter
abordado a questão da interação do ponto de vísta da relação entre mundo da vida e agir
comunicativo, oferece uma visão prático-moral da sociedade muito mais rica do que a
oferecida por Habermas na trilha de Durkheim e Mead, visão esta que, como se verá,
não reduz, de forma nenhuma, ação orientada para o acordo à ação instrumental. E a
superioridade da abordagem marxista se deve ao fato de que Habermas, mesmo tendo
abordado o problema da interação do ponto de vista da relação entre mundo da vida e
agir comunicativo, não o faz em conexão dialética com o processo de intercâmbio entre
trabalho e natureza.
Tornemos como exemplo a teoria marxista do Estado na riqueza da interpretação
de Ruy Fausto. Fausto extrai da apresentação do conjunto do Livro Ide O Capital uma
teoria do Estado burguês na sua forma clássica pura. Fausto tem em vista os três
momentos dessa apresentação: no primeiro momento (seção um), no nível da circulação
simples, os agentes econômicos são indivíduos iguais que trocam as mercadorias que
possuem, segundo o princípio da equivalência da quantidade de trabalho social médio
necessário a sua produção; no segundo momento (seção dois a seis), observa-se uma
primeira negação em que há trabalhadores, de um lado, e capitalistas, de outro, que
trocam entre si, respectivamente, mercadoria força de trabalho por salário, mas ainda
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tendo em vista o mesmo princípio de equivalência: com o que recebe o trabalhador
garante a reprodução daquilo que vende; no terceiro momento (seção sete), quando se
considera o processo de produção como um movimento contínuo, toda a equivalência
desaparece: com a transformação da força de trabalho em mercadoria, conseqüência da
separação do trabalhador dos meios de produção, o capitalista detentor dos mesmos,
apropria-se de trabalho alheio não pago- mais valia.
Como se vê, entre o primeiro e o terceiro momentos, operou-se uma interversão,
uma contradição entre a aparência (indivíduos iguais) e a essência (classes como
opostos) do modo de produção capitalista. Segundo Fausto, é essa contradição (e não a
contradição de classes, como habitualmente se pensa) o ponto de partida para se
entender "por que o aparelho de coerção estatal não se constitui como aparelho privado
da classe dominante, por que ele se separa desta última e se reveste da forma de um
aparelho de poder público impessoal, destacado da sociedade" (apudFausto, 1987: 291).
Inicialmente Fausto observa que, no nível da circulação simples, há entre os
indivíduos não só uma relação econômica, mas igualmente, uma relação de direito, e isso
independentemente do Estado: no plano da sociedade civil, os indivíduos já se devem
reconhecer reciprocamente como proprietários privados. Essa relação jurídica, portanto,
ao contrário do que se costuma inferir da visão dogmática entre base e superestrutura, já
se encontra, de alguma forma, na base. Só que aqui, na base, a relação jurídica não está,
por assim dizer, "legalizada". O que a legaliza, o que a põe, é justamente o Estado. "O
Estado, diz Fausto, põe o direito enquanto direito que emana do Estado. A relação
jurídica ligada à relação econômica pressupõe a lei, mas não a põe. A lei enquanto lei é
posta pelo Estado. O direito se toma direito positivo" (Fausto, 1987: 297).
Sendo assim, perguntar pela necessidade de uma aparelho coercitivo público
destacado da sociedade equivale a perguntar por que a relação jurídica pressuposta na
base deve ser posta enquanto lei. Ora, a posição da relação jurídica enquanto lei nega o
momento da desigualdade das classes,

guardando

apenas o momento da liberdade dos
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contratantes. Dessa forma, fixando, na superestrutura, a identidade do primeiro momento
com ele mesmo, o Estado, num certo sentido, bloqueia a interversão deste momento
naquele, mas ao fazê-lo, concorre para que a interversão se efetive justamente no nível
da base material. "O Estado guarda apenas o momento da liberdade dos contratantes
negando a desigualdade das classes, para que, contraditoriamente, a igualdade dos
contratantes seja negada e a desigualdade das classes seja posta" (idem: 300).
Mas Fausto reconhece a possibilidade de um desenvolvimento da teoria do
Estado em outra direção, precisamente a que me interessa salientar. Se por uma lado, a
sociedade aparece como uma sociedade de contratantes, como a totalidade de átomos
ligados pelo laço externo do contrato, numa palavra, como um conjunto de pessoas de
direito civil, por outro, a sociedade também aparece como comunidade de cidadãos,
como totalidade anterior às partes contratantes, numa palavra, como totalidade pública
da qual derivam os individuos.
"Como se efetua a passagem da universalidade abstrata [sociedade dos
contratantes] a essa universalidade concreta [ comunidade dos cidadãos]?", pergunta-se
Fausto. "De um certo modo, diz ele, essa passagem já está dada pelo próprio fato de que
a universalidade abstrata é posta enquanto lei de Estado. A posição da sociedade dos
iguais como lei do Estado supõe uma totalidade diferente daquela que ela reconhece pela
lei civil. A posição da sociedade dos iguais, da universalidade abstrata, não pode vir da
própria universalidade abstrata. É necessário que os átomos tenham sido postos
enquanto não-átomos para que a posição da sua totalidade enquanto totalidade dos
átomos seja possível" (idem: 306).
Essa passagem da leitura que Fausto faz da teoria marxista do Estado burguês
nos faz recordar imediatamente a polêmica, mencionada de passagem, entre Spencer e
Durkheim. O primeiro enfatiza o momento da universalidade abstrata, enquanto o
último, numa aparente convergência com a teoria marxista, enfatiza, corretamente, o
momento da universalidade concreta que a antecede. Contudo, essa aparente
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convergência de pontos de vista se desfaz tão logo admitamos uma solução dialética para
a questão da interação. Com efeito, Marx e Durkheim concordam que a sociedade
pressupõe a comunidade, mas para Marx o sentido dessa pressuposição é o da não
posição, enquanto que para Durkheim, o sentido dessa pressuposição é o da suposição

º que, no universo dialético, significa o mesmo que posição.

Para se ter uma idéia da divergência de perspectivas implicadas numa diferença
de concepções aparentemente tão sutil, permito-me citar uma passagem ilustrativa da
Dialética do Esclarecimento: "Assim como as primeiras categorias representavam a

tribo organizada e seu poder sobre os indivíduos, assim também a ordem lógica em seu
conjunto- a dependência, o encadeamento, a extensão e união dos conceitos- baseia-se
nas relações correspondentes da realidade social, da divisão do trabalho. Só que esse
caráter social das formas do pensamento não é, como ensina Durkheim, expressão da
solidariedade social, mas testemunho da unidade impenetrável da sociedade e da
dominação. A dominação confere maior poder e força ao todo social no qual se

estabelece. A divisão do trabalho, em que culmina o processo social da dominação, serve
à autoconservaçào do todo dominado. Dessa maneira, porém, o todo enquanto todo, a
ativação da razão a ele imanente, converte-se necessariamente na execução do particular.
A dominação defronta o indivíduo como o universal, como a razão na realidade efetiva.
O poder de todos os membros da sociedade, que enquanto tais não têm outra saída,
acaba sempre, pela divisão do trabalho a eles imposta, por se agregar no sentido
justamente da realização do todo, cuja racionalidade é assim mais uma vez multiplicada.
Aquilo que acontece a todos por obra e graça de poucos realiza-se sempre como
subjugação dos indivíduos por muitos: a opressão da sociedade tem sempre o caráter de
opressão por uma coletividade. É essa unidade de coletividade e dominação e não a
universalidade social imediata, a solidariedade, que se sedimentam nas formas do
pensamento" (Adorno & Horkheimer, 1991: 34/5; grifos meus- FH).
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À luz dessas considerações, voltemos, ainda mais uma vez, à crítica de Habermas
a Marx. Habermas o acusa de ter apresentado o processo de autoconstituição da espécie
unicamente a partir da categoria trabalho. Correto! Mas Habermas também o acusa de
não ter explicitado a conexão entre trabalho e interação. Ora, não só Marx explicitou
essa conexão, como o fez dialeticamente. Pois Marx jamais viu o processo de trabalho
como um processo meramente instrumental entre homem e natureza, mas igualmente
como um processo interativo entre os homens. No universo discursivo de Marx, pode-se
dizer, não existe trabalho, tal como o toma Habermas, mas tão somente trabalho social.
O fato de Marx ter negligenciado o papel da linguagem no processo de autoconstituição
da espécie não o impediu de perceber o que Habermas, nos seus primeiros escritos
apenas intuiu: que não se pode entender o processo social a partir de dualidades:
interação social, de um lado, reprodução material, de outro; integração social, de uma
lado, integração sistêmica, de outro; mundo da vida, de um lado, sistema, de outro;
desenvolvimento moral, de um lado, desenvolvimento cognitivo, de outro; e, finalmente,
ação orientada para o acordo, de um lado, e ação orientada ao êxito, de outro. O texto
da Dialética do Esclarecimento, acima reproduzido, sugere, em todos os seus
momentos, uma conexão dialética entre essas dualidades que se impõe pela
impossibilidade de dissociar a relação entre homem e natureza da relação dos homens
entre si. É nesse sentido que Marx emite alguns juízos controversos nos Grundrisse, tais
como, "a própria comunidade aparece como a primeira grande força material", ou, "[o
capital] se tornou a verdadeira comunidade que ele [trabalhador] tenta devorar, mas que
o devora". Interpretados dogmaticamente, tais juízos poderiam indicar que a
comunidade, tal como entendida por Durkheim, Mead e Habermas, simplesmente não
existe no discurso de Marx. Contudo, o que Marx realmente quer fazer ver é que, tanto
no primeiro juízo (que se refere ao pré-capitalismo), quanto no segundo (que se refere ao
capitalismo), a comunidade é negada sim, mas no sentido de só estar presente no nível
das pressuposições. Isto significa dizer que, nessas formações, o acordo, o consenso, a
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compreensão mútua não estão postos enquanto tais sequer nas formas de pensamento
que, por sociais que sejam, e justamente por isso, são "testemunho da unidade
impenetrável da sociedade e da dominação".
Resta-nos perguntar pelas condições que teriam permitido a Habermas reabilitar
o pensamento de Durkheim depois das inigualáveis tragédias da primeira metade deste
século. Duas das análises feitas no primeiro capítulo podem nos ajudar a entender o que
está em jogo. Quando analisamos a relação entre economia e política, afirmei que, no
capitalismo recente, a base estava posta na superestrutura. Em seguida, quando
analisamos as conseqüências da introdução da ciência como fator de produção, afirmei
que isso provocava uma segunda negação da lei do valor. O que é comum a esses
movimentos?
Sabemos que, no capitalismo clássico, a relação entre os homens aparece como
relação entre as coisas. Sabemos também que os preços das mercadorias parecem
exclusivamente determinados pela oferta e demanda, quando, na verdade, são
essencialmente determinados pela quantidade de trabalho social necessário a sua
produção (excluído o problema da transformação do valor em preço). Ora, não se pode
deixar de reconhecer que a posição da base na superestrutura representa, num certo
sentido, uma desfetichização do processo de interação social: a política econômica
levada a cabo pelo Estado Social é o reconhecimento de que as relações econõmícas são
relações humanas. No mesmo sentido, com a posição da ciência dentro do processo
produtivo, os preços das mercadorias aparecem sob um novo aspecto: quando nos
deparamos com o preço de uma mercadoria tecnologicamente sofisticada., não nos vêm à
mente os movimentos de oferta e procura que a envolvem, mas uma espécie de "índice
técnico" que expressa, de certa forma, o grau de domínio do homem sobre a natureza.
Nos dois casos, pode-se observar que as aparências do sistema vão, aos poucos, se
desfazendo. O subterrâneo, de certa maneira, aflora. Só que o faz na forma de um
simulacro. Com efeito, a economia natural do capitalismo clássico dá lugar a um mundo
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administrado no qual as c01sas, decerto, não mais imperam por s1, mas continuam
imperando, agora pelas mãos do próprio homem: um fetichização à segunda potência
que aparece como desfetichização* . Da mesma forma, a percepção de que os preços
refletem o grau de domínio do homem sobre a natureza não evidencia o caráter
fundamental do trabalho socializado, antes expressam o quantum de conhecimento não
socializado que as mercadorias incorporam. Se, agora, pensarmos na imagem que a
sociedade faz de si mesma, temos que, no capitalismo clássico, a sociedade de classes
aparecia a si mesma como uma sociedade de contratantes. A revolução ético-científica e
educacional por que passa o capitalismo traz à tona a comunidade que a sociedade dos
contratantes pressupõe. Só que não a revela como a comunidade cindida que é, mas
como uma sociedade de massas com uma arrogante pretensão à comunidade universal.
Dito isso, arrisco uma previsão. Essa imagem favorável que as sociedades
modernas fazem de si mesmas tem como pressuposto um complexo sistema de políticas
compensatórias que, se não inclui os excluídos, ao menos os ampara e, ao fazê-lo,
fortalece os laços que os unem ao conjunto da sociedade. Contudo, a crise fiscal do
Estado Social, decorrente de políticas anti-cíclicas ancoradas numa política fiscal frouxa,
esgotou as possibilidades dessa magnífica solução institucional. O financiamento das
dívidas públicas acumuladas parece exigir o desmonte do We(fare State, tal como o
conhecemos. Se isso acontecer e o capitalismo não for capaz de dar uma outra resposta
prática para o problema da exclusão social, não tenho dúvidas de que a teoria de
Habermas terá o mesmo destino do fenômeno a que deve sua origem .

· ) Francisco de Oliveira expressa-se assim: "parece ironia dizer que o mundo contemporâneo é
completamente desfetichizado. pois a sociedade de massas parece a fetichização elevada à enésima
potência. Pode-se. apenas, sugerir que no lugar do feticha da mercadoria colocou-se um fetiche do
Estado (Oliveira, 1988: l 9).
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