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Esse ensaio e um ato de esperanra. Aponta em direriio a uma 

especie de pensamento e a um tipo de sociedade que ainda niio exis

te e talvez nunca venha a existir. Por isso esse trabalho e antes um 

esboro que a expressiio definitiva de uma doutrina. Niio pretende 

ser a formulariio de uma metafisica nem a discussiio de problemas 

politicos concretos. Ao inves, procura realizar uma tarefa menor 

mas que antecede aquela: servir a compreensiio do contexto de ideias 

e sentimentos dentro do qual a filosofia e a politica se devem, agora, 

praticar. 
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INTRODUQAO 

CRlTICA PARCIAL E TOTAL 

N as ideias que ela tem de si mesma e da sociedade humana, 

coma em todas as suas outras experiencias, a mente oscila entre o 

domfnio e a escravidao. Atraves de um impulso irresistivel, seme

lhante a atra<;ao que a morte exerce sobre a vida, o pensamento repe

tidamente utiliza os instrumentos de sua pr6pria liberdade para acor

rentar-se. Mas quando a inteligencia quebra essas correntes, a liber

ciade que conquista e maior que a que perdeu e o esplendor de seu 

triunfo supera sempre a miseria da sujei<;ao anterior. Fortifica-se 

atraves das pr6prias derrotas. Assim, na hist6ria do pensamento, 

tudo acontece coma para nos lembrar que a morte, ainda que 

permanente, e sempre a mesma, enquanto a vida, embora passa

geira, pode sempre elevar-se a novas alturas. 

Os perfodos de mestria no pensamento sao aqueles em que os 

homens, sem de inicio atinar com a solu<;ao dos problemas especi

ficos que se lhes defrontam nos diferentes campos do conhecimento, 

acabam por se iniciar numa visao abrangente e reconstrutora. Des

cobrem entao que estes problemas se ligam uns aos outros. E en

contram a fonte de suas confusoes em premissas que estao na base 

de todas as disciplinas em que vinham realizando seu trabalho. Fi

nalmente estabelecem um nova sistema de pensamento que varre as 

dificuldades encontradas. 



2 CONHECIMENTO E POLTTICA 

Por um breve momento a teoria inovadora larn;a um raio de 

luz sobre a conexao entre os prindpios que govemam os varios ra
mos do conhecimento e sua relai;:ao com as ideias gerais sobre a 

mooi.te e a sociedade. Mal firmou-se porem o dominio do novo sis

tema de pensamento e ei-lo desfeito em peda9os que ja nao podem 
ser unidos. Sua formula9ao gera um complexo de iniciativas que 
os homens anteriormente julgavam irrealizaveis. Surgem novas dis
ciplinas e tudo o que antes era considerado claro e simples trans
forma-se em enigmas que exigem solu9ao. "S6 um breve momento 
de vit6ria e permitido a verdade entre os dois longos perfodos du
rante os quais e condenada como paradoxal e desprezada pela sua 
trivialidade." 1 

As novas ciencias esmiui;:am e refazem continuamente as varias 
partes da teoria geral, pois seus defeitos e limita96es se achavam 
ocultos ao tempo de seu advento. Essas revis6es e estes refinamen

tos sao de tal modo extensos que o que se constituiu num aconteci
mento revolucionario passa a ser considerado uma tradii;:ao classica. 
Acredita-se entao que as ciencias diferem umas das outras quanta 
a seus problemas e metodos, sendo ligadas apenas historicamente ao 
sistema de pensamento de que nasceram. 

Em cada ramo de estudo os homens tern diante de si apenas 
aqueles aspectos do sistema classico que parecem afetar diretamente 
suas cogitac;6es. Sao estes aspectos que eles criticam e transformam. 

Nao se deixam preocupar por outras partes do sistema e, ap6s al
gum tempo, ja nem tern mais consciencia deles. Nao obstante, se 
a teoria classica constitui-se numa unidade, os problemas que ela 
produz nao podem ser cornpreendidos ou resolvidos separadamente. 

Por isso que elas tentam recompor parte do sistema classico sem 

o confrontarem ou atacarem coma um todo, as ciencias especializa

das continuam a aceitar tacitamente muitos dos principios deste sis

tema enquanto pretendem rejeitar outros postulados aos quais es

tes · principios se acham indissoluvelmente ligados. £ esta a princi

pal fonte de seus vicios e limita96es.

Existe, por exemplo, um estreito relacionamento entre as duas 

caracteristicas mais marcantes da era das ciencias especializadas: a 

revisao das ideias classicas e a continua confiani;:a nelas. As cien-
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cias sao simplesmente criticas parciais a teoria classica. E a parcia
lidade de seu criticismo, mais que este pr6prio criticismo, que nao 
s6 separa as ciencias umas das outras mas as escraviza a teoria da 
qual ja se julgam livres. 

Para que cada uma destas criticas parciais fosse completada, 
seria necessaria a critica total do sistema classico. Para efetuar esta 
critica total teria. que primeiro realizar o esfor�o de restaurar todo 
o sistema e traze-lo a luz. S6 atraves desta restaura�ao poderiam ser
solucionados os enigmas fundamentais das ciencias especializadas.

0 criticismo total surge da inabilidade das criticas parciais de 
.um sistema de pensamento em alcan1tarem seus objetivos e do de
sejo de lidarem com as dificuldades produzidas pela pr6pria critica 
parcial. E neste sentido que o presente trabalho foi concebido. Ten
do voitado minha mente para alguns problemas familiares da teoria 
juridica, nao tardei a verificar que a resposta a um deles se consti
tuiria na resposta a todos. Descobri, a seguir, que as solu1t6es geral
mente propostas para cada problema se encaixavam num numero 
reduzido de categorias, nenhuma das quais por si s6 adequada, e, 
no entanto, nenhuma tambem capaz de se reconciliar com as ou
tras. Assim e que o baluarte da razao no qual eu trabalhava revelou 
ser uma prisao do paradoxo cujas celas nao se ligavam umas as ou
tr as e cujos corredores nao levavam a lugar algum. 

Duas considera�oes come1taram a sugerir uma maneira de que
brar as grades desta prisao. Primeiro, tomou-se claro que os pro
blemas da teoria do direito, assunto de meu interesse imediato, nao 
s6 sao ligados entre si mas tambem surpreendentemente analogos as 
quest6es basicas de muitas outras disciplinas sociais. Segundo, pare
ceu-me que os pontos de vista que fizeram surgir estes .problemas,
e as teorias empregadas para enfrenta-los, sao aspectos de uma mes'." 

ma modalidade de pensamento. Embora desmembrado e refinado, 
este estilo de pensamento nao foi nem refutado nem abandonado. 

As premissas desta visao do mundo sao poucas, interligadas, e 

tao poderosas no seu dominio sobre a mente quanto irreconheciveis 
e esquecidas. Adquiriram sua forma classica no seculo dezessete. 
Por motivos que se tomarao claros a seguir, resolvi chama-las de 
doutrina liberal, muito embora a area que ocupam seja a um s6 
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tempo mais Iarga e mais estreita que aquela ocupada pelo que nor

malmente tomamos por liberalismo. Este sistema de ideias e, na 

verdade, a sentinela que mantem guarda ao presidio. 

CONHECIMENTO E POUTICA 

Ate o momento atual poucas op1moes foram tao amplamente 

compartilhadas por pensadores das mais diversas origens quanto a 

convicc;ao de que a pergunta mais decisiva a que pode responder o 

pensamento politico e: 0 que podemos saber? Esta crenc;a se fazia 

acompanhar pela doutrina segundo a qual o modo de resolvermos os 

problemas da teoria do conhecimento depende, por sua vez, da 

IL aneira pela qual lidamos com aqueles que sao propostos pelo pen� 

samento politico. A teoria do conhecimento, de acordo com este 

conceito, e parte de uma investigac;ao relativa ao problema psicolo-, 

gico: Por que motivo, como individuos, agimos de uma determi

nada maneira? A doutrina do conhecimento interessa, portanto, a

etica, que pergunta: Oue devemos fazer? A teoria politica e defi

nida como sendo o estudo de como os homens organizam as socie

dades em que vivem e de como uma sociedade deve ser organizada. 

Os ramos da teoria politica sao as disciplinas que examinam os as

pectos distintos da sociedade: o Direito, a Economia e o Govemo. 

Se a teoria do conhecimento e basica para a teoria politica, deve 

tambem ser crucial para estas areas especializadas de estudo. Con

comitantemente, se a teoria politica tern implicac;ao nos problemas 

que confrontamos na teoria do conhecimento, aqueles que se acham 

intrigados pela natureza do conhecimento agirao bem ao buscarem 

os dados que puderem encontrar entre os estudiosos do Direito, da 

Ewnomia e do Govemo. 

Esta maneira de considerar a relac;ao existente entre politica e 

conhecimento pode nos parecer estranha. A teoria do conhecimento, 

tal como e atualmente praticada, parece dedicar-se a certos enig

mas tecnicos que se fazem notar por sua distancia de nossas preo

cupac;oes com a compreensao e a transformac;ao da sociedade. Ima

ginar a existencia de uma continuidade de informac;oes acessiveis que 

sirvam de ponte entre o estudo do conhecimento e a compreensiio 
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da conduta individual, entre a compreensao da conduta individual 

e a ciencia da sociedade, e, ainda, entre a ciencia da sociedade e o 

exercicio da op�ao politica, parece sonho. Muito pelo contrario, po

deria ser dito que s6 a confusao resultaria do fato de assumirmos 

que exista uma rela�ao de dependencia reciproca entre solu�oes 

especfficas de problemas da teoria do conhecimento e da teoria da 

sociedade. Entre estes dois pontos de vista, acredito ser o primeiro 

autentico e positivo, e o segundo, falso e nefasto. 

Esta asser�ao pode ser justificada de duas maneiras. Em pri

meiro lugar, verificaremos que s6 esta conclusao nos permitira re

constituir o sistema dominante de ideia que descrevo como sendo a 

doutrina liberal. Atraves desta reconstru�ao e da pratica de um 

criticismo total podemos ter a esperan�a de corrigir os vfcios das 

criticas parciais deste sist.ema que representam a maior parte das 

ciencias da sociedade que temos a nosso dispor. Em segundo lugar, 

a maioria dos argumentos apresentados dedicar-se-a a demons

trar as liga�oes que na verdade existem entre os diversos elementos 

da teoria liberal. A compreensao do relacionamento entre as ideias 

psicol6gicas e as ideias politicas sera, por conseguinte, a chave que 

nos permitira escapar do presidio, tal como foi a corrente que pren

dia os portoes a tanto tempo trancados por aqueles que os cons

truiram. 

A pratica do criticismo total inclui tanto um elemento negativo 

quanto um elemento positivo: a reconstru�ao e a critfca de uma mo

dalidade de pensamento e a antecipa�ao de uma doutrina altema

tiva. Analisaremos, primeiro, os aspectos criticos e, depois, os aspec
tos construtivos deste estudo. De infcio, procurarei esclarecer a 

visao geral que orienta minha critica da doutrina liberal; a seguir, 

resumirei as posi�oes basicas do argumento critico e, finalmente, 

discutirei as tres especies de dificuldades Jevantadas pela busca 

critica. 

0 ARGUMENTO CRlTICO 

A hip6tese que serv.ira de ponto de partida a discussao e a de 

que a situa�ao atual de nossas ideias psicol6gicas e politicas e



6 CoNHECIMENTO E POLITICA 

semelhante, esob um aspecto fundamental, a do pensamento social 
europeu em meados do seculo dezessete. Aquela epoca, como agora, 
as criticas parciais de uma tradigao ainda dominante nao podiam 
ser levadas adiante sem que fossem transformadas numa critica total 
a esta tradigao. 

Muitos movimentos, do nominalismo de Ockham as doutrinas 
politicas de Maquiavel e a epistemologia de Descartes, tinham ten
tado subverter as . fundagoes da metafisica classica em sua forma 
escol.astica. Mas foi s6 1atraves do trabalho de Thomas Hobbes, de 

. seus contemporaneos e de seus sucessores, que as antigas teorias 
politicas e psicol6gicas foram pela primeira vez criticadas como um 
todo. S6 entao tomou-se inteiramente claro que os te6ricos ainda 

nao se tinham libertado do Arist6teles medieval; que os moldes de 
pensamento dentro do qual trabalhavam possuiam defeitos e acarre
tavam conseqilencias de que inicialmente nao tinham tornado conhe
cimento; que as ideias relativas ao pensamento, e a sociedade que 
definia este tipo de pensamento,. formavam um so e unico sistema; 
e que este corpo de doutrinas girava em tomo de certos principios 
metafisicos. A tentativa de fazer frente as implicagoes destes pontos 
de vista produziu um novo sistema de ideias, a doutrina liberal, que 
rivalizava e ate sobrepassava em coerencia e amplitude a tradigao 
que viera deslocar. Esta nova teoria, possuida, no inicio, por um 
pequeno grupo de pensadores, tomou-se cada vez mais a proprie
dade comum de grupos sociais mais amplos e a base das ciencias 

sociais modemas. 

Agora, como entao, um grupo unificado de ideias foi refinado 

e rejeitado pega por pe�a. Nossa abordagem do estudo social nada 
mais representa senao investidas parciais a uma modalidade de pen

samento que nem repudiamos nem aceitamos na sua totalidade. Mas 

aqui; novamente, um estudo das principais dificuldades enfrentadas 

por essas tradigoes revela a continua tirania que a teoria classica, 

neste caso a doutrina liberal, exerce sobre os espfritos daqueles que 

acreditam se terem libertado de suas garras. 

Se esta visao do nosso impasse for correta, nossos esforgos ini
ciais devem ser dedicados a definir, com tanta precisao quanto pos
sivel, as ideias que determinam e limitam as possibilidades de nosso 
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pensamento. 0 liberalismo deve ser encarado na sua totalidade, nao 

apenas como um conjunto de doutrinas sobre a maneira pela qual 

se deve dispor do poder e do dinheiro, mais como um conceito me

taffsico do espirito e da sociedade. S6 assim podera sua verdadeira 

natureza ser compreendida e seu imperio secreto derrubado. 

0 primeiro passo consistira em reconstruir o trai;ado da dou

trina na sua totalidade e em compreender a relai;ao existente entre 
suas diferentes partes. Ate ttai;armos o mapa do sistema, nao inter

pretaremos devidamente nossas pr6prias ideias ao deixarmos de 

aprender suas premissas e implicai;oes. Seremos condenados a acei

tar pontos de vista incoerentes sem percebermos suas incoerencias. 

ou a concordarmos com paradoxos que nos parecerao ser inevitaveis 

quando nao passam das conseqtiencias de postulados nos quais nao 
precisamos confiar. Finalmente, quern considerar como principios 

disparatados o que nao passa de diferentes aspectos de uma mesma 

doutrina, podera incorrer no engano de imaginar a possibilidade de 
se desfazer de um deles sem rejeitar todos os outros, ou de aceitar 

um deles sem conformar-se com os restantes. 

As exigencias da critica podem ser resumidas nas onze propo

sii;oes seguintes. Em primeiro lugar, um grande numero dos pontos 

de vista aceitos sobre o conhecimento, a epistemologia, a natureza 
humana (psicologia, no sentido estrito) e a moral que aplicamos as 

nossas experiencias diarias e empregamos nos estudos sociais, pode 

ser contido num numero muito menor de principios, premissas ou 
postulados que os que julgamos habitualmente necessarios. Consi

deraremos aqui estes criterios sob o nome de psicologia liberal. Em 

segundo lugar, estes principios de psicologia ( ou da teoria do conhe

cimento) dependem um do outro. Se um deles for falso, os outros 

niio podem ser verdadeiros, e a verdade de um deles implica na 

verdade de todos os outros. 0 sentido de interdependencia e ana

logo a uma relai;ao de vinculo 16gico. Mas as deficiencias dessa 

analogia serao apontadas, bem como a exigencia do esfori;o neces

sario para ultrapassa-las. Em iterceiro lugar, estes prindpios de psi

cologia levam a uma antinomia em nosso conceito do relaciona

mento entre a razao e o desejo na vida moral, uma antinomia que 
subverte a ideia da personalidade que os seres morais nao podem 
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dispensar. A psicologia liberal justifica duas especies de concep<;iio 

do eu e da moral que sao inconsistentes quando relacionadas 

uma a outra, que nao podem ser reconciliadas na base das pre

missas de que derivam, e que sao igualmente insustentaveis. Em 

quinto lugar, estes postulados exigem um ao outro, como sucede 

com os principios da psicologia. Em sexto lugar, a teoria politica 

liberal, como sistema que preside a estes principios, gera uma anti

Ii.omia no conceito da rela9ao entre as normas publicas e os fins 

particu1ares . Esta antinomia na doutrina liberal e fatal a sua espe,

ran9a de solucionar os problemas da liberdade e da ordem publica 

tal como eles definidos pela pr6pria doutrina, e leva a teorias 

da sociedade que se contradizem entre si, irreconciliaveis e igual

mente insatisfat6rias. Em setimo lugar, os principios de psicologia 

e da doutrina politica pressup6em um ao outro. Devidamente com

preendidos, constituem um unico sistema de pensamento. Em oitavo 

lugar, este sistema de ideias e inadequado. Resulta em paradoxos 

basicos e insoluveis; seus principios, considerados relativamente as 

suas inter-rela96es, sao falhos como relatos de experiencia e como 

principios morais. Em nono lugar, pode-se come1.;ar a imaginar os 

rudimentos de melhores alternativas para a doutrina liberal, mas es

tas alternativas nao devem ser confundidas com um ponto de vista 

liberal em posigao invertida. Em decimo lugar, um certo conceito 

do elo entre as partes e o todo no conhecimento e na sociedade 

desempenha um papel de primordial importancia no pensamento 

liberal e deve ser revisto ao nivel de qualquer teoria superior da 

mente e da politica. Em decimo primeiro lugar, para solucionarmos 

as antinomias do pensamento liberal e modificarmos sua visao das 

partes e do todo, e tentarmos el�borar um sistema diferente de 

ideias psicol6gicas e politicas, e necessario abandonarmos a ma

neira pela qual nossas escolas modernas concebem a rela<;ao de 

universais e particulares. 

0 PROBLEMA DO RECONHECIMENTO 

Entre as dificuldades inerentes ao criticismo total, tres sao de 

ordem a fazer com que qualquer esperan9a de exito se assemelhe a 
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i.::ma pretensao. Se a evolu�ao do pensamento alem de seu pre
sente estado nao estiiivesse intimamente ligada ao desejo inspirado 
por nossos sentimentos morais de escapar aos dilemas das condi
goes em que se encontra atualmente, renunciar-se-ia a tarefa logo de 
inicio por ser ela por demais rfgida em suas exigencias e incerta em 
suas promessas. 0 primeiro obstaculo tern a ver com a nossa capa
cidade de reconhecermos como sendo de algum modo nossa ainda 
a visao que critica. A isso poderiamos chamar o problema do 
reconhecimento. 

A doutrina liberal descrita nessas paginas foi abragada, com 
variados graus de fidelidade, por muitos dos fil6sofos modernos de 
maior renome. Ao mesmo tempo, devido ao seu impacto sobre as 
tradigoes da psicologia e do estudo social, tornou-se o elemento cen
tral e dominante do pensamento moderno. Esta tese deve ser ob
servada sob varios aspectos. 

Primeiro, o que chamarei liberalismo nao e necessariamente 
ruodernismo. Muito do pensamento moderno e irreconciliavel com 
os principios liberais; a polemica contra eles data da epoca em que 
foram formulados. Portanto, o que o argumento propoe e menos 
um ataque a tradigao da filosofia p6s-escolastica como um todo que 
a certo aspecto da sua tradigao. 

Segundo, nao ha um s6 pensador que aceite a teoria liberal, 
na forma em que a apresentamos aqui, em sua totalidade, ou cujas 
doutrinas sejam completamente definidas por seus principios. Se 
examinarmos os escritos dos fil6sofos mais intimamente identifica
dos com as teorias que estamos examinando, encontraremos mais 
uma familia de ideias que um sistema unificado. Parece haver ana
logia ao inves de igualdade. Por conseguinte, pode ser feita a obje
gao de que o ponto de vista que discuto e um ponto de vista que 

nunca foi definido por ninguem. 

Terceiro, as ciencias sociais contemporaneas se afastaram cada 

vez mais das ideias liberais. Cada disciplina se orgulha de sua 
independencia dos preconceitos metafisicos de seus antecessores. 

Nenhuma dessas qualificagoes, contudo, refuta nem a possibi
lidade nem a importancia da tentativa crftica. Embora a teoria libe
ral seja apenas um aspecto da filosofia moderna, e um aspecto que 
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sc distingue, tanto pelo grau de sua influencia quanto pela v1sao 

que transmite das formas de vida social com que ela se acha asso

ciada. Todas as outras tendencias se definiram por contrastarem 

com a teoria liberal, tendo ela, por conseguinte, atingido um pin

caro de onde se ipode a,preender todo o conjunto do pensamento 

modemo. 

Nao devemos tambem nos deixar iludir pelas divergencias exis

tentes entre os pensadores liberais. Uma avaliagao critica de ideias 

do passado ou do presente deve sempre consistir em mais que uma 

simples descrigao do que foi dito ou pensado. Para apreendermos 

uma modalidade de pensamento, precisamos compreender os pro

blemas com os quais ela se preocupou e os metodos por ela em

pregados para resolve-los. Os problemas e os metodos se tornam, 

por seu turno, inteligiveis no contexto de uma experiencia do mun

do. Problemas, metodos e experiencias constituem a "estrutura pro

funda" do pensamento.2 Esta "estrutura profunda" deixa espago 

para uma variedade de posig6es filos6ficas de acordo com que 

parte da experiencia basica foi focalizada e qual a cadeia de pro

blemas analisada. Mas o mimero destas posig6es e limitado e seu 

relacionamento reciproco e determinado pelo lugar que ocupam den

tro do sistema na sua amplitude. A busca da "estrutura profunda" 

representa o criticismo total. 

Mas por que devemos nos buscar este oculto tecido de ideias 

e atraves de que referencias podemos identificar sua existencia? 

E que ele nos permite compreender uma enorme escala de proble

mas e tradig6es filos6ficas com mais facilidade que de outro modo. 

As oportunidades de reflexao que nos sao fornecidas por uma deter

minada visao do mundo ficam a descoberto, e suas limitag6es, pre

missas e interligag6es se tomam transparentes. Por isso, a desco

berta de uma "estrutura profunda" desfaz a confusao, determinando 

as posigoes que podemos assumir simultaneamente e impedindo-nos 

de supor que possuimos mais do que de fato adquirimos. Sem essa 

descoberta, a critica do quadro metafisico de nossas ideias sobre 

conhecimento e polf tica ficaria reduzido a um infindavel jogo de 

csconde-esconde. Neste jogo, o que se esconde muda de posi�ao 

sempre que aquele que procura se faz mais pr6ximo, terminando, 
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este, prisioneiro de uma galeria de ecos onde seus apelos parecerao 
vir de toda parte e de lugar nenhum. 

Desta maneira, as discordancias entre os pensadores liberais 
adquirem outra perspectiva. Sempre que se estabelece uma nova mo

dalidade de pensamento, suas conseqtiencias e a interdependencia de 
seus varios componentes s6 gradualmente surgem das sombras que 
cercam este novo movimento de ideias. Muitas formulac;oes dispu
tam-se entre si, cada qual govemada pelos principios especulativos, 
aparentemente unicos, de seus autores. Mas cada uma delas pode 
parecer, em retrospecto, como se consistisse numa interpretac;ao di

versa da mesma experiencia profunda e uma das poucas respostas 
possiveis a problematica que esta experiencia cria. 

A problematica a que acode o pensamento liberal foi a preo
cupac;ao principal de Hobbes, Locke, Hume e, em menor grau, de 
Spinoza, Rousseau e Kant. Minhas referencias a eles visam, con
tudo, antes ilustrar que provar sua aderencia as doutrinas, que sao 
o assunto desta critica. Neste sentido, o argumento critico perma
nece hipotetico: consistiria mais na reconstruc;ao do sistema de pen

samento que seus escritos exemplificam parcialmente, que em estudo
das · complexidades e contracorrentes que marcam o desenvolvi
mento de uma tradic;ao intelectual.

Considere-se, agora, outro aspecto do problema do reconheci
rnento: a relac;ao da doutrina liberal corn os diversos campos de 
estudo social tal corno eles existem atualmente. Levantado o espe
lho do argumento critico, podemos nao ver nele a imagem da visao 
contemporanea do espirito e da sociedade. Desta discrepancia pode
remos concluir que, seja qual for a pertinencia do argumento critico 
na hist6ria das ideias, e irrelevante na atual situac;ao. Esta conclu

sao revela contudo, novament�, uma incompreensao do relaciona

mento entre o sistema original e a era do critici'3mo parcial, que 

deve, agora, ser eliminada. 

Cada ciencia especializada, labutando isoladarnente, de tal ma

neira enriqueceu e corrigiu os aspectos da teoria liberal classica, 

aos quais se achava mais intimamente ligada, que terminou por des

truir qualquer aparencia de dependencia continua desta teoria. Mas 

porque esses desvios foram parciais, compartilharam o destino de 
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todo e qualquer criticismo parcial, que e o de permanecer escravi

zado aquilo de que pretende se ter libertado. 

Cada ciencia recusa-se a aceitar as premissas da teoria liberal 

que mais intimamente incidam sobre o assunto escolhido, ao passo 

que continua a depender, inconfessada e inadvertidamente, dos prin

cipios tirados de outros ramos do sistema liberal. Assim e que uma 

doutrina social que pretende rejeitar os prindpios politicos do siste

ma pode, ainda assim, fazer uso de suas ideias psicol6gicas. Alter

nativamente, um conceito psicol6gico que repudia os ensinamentos 

da filosofia liberal classica sobre o espfrito pode, contudo, abrac;ar 

tacitamente suas premissas polfticas. Alguns dos postulados polfti

cos ou psicol6gicos podem ser afastados e outros retidos. 

Em todos estes casos, proposic;6es interdependentes sao trata

das como se pudessem ser aceitas ou rejeitadas pec;a por pec;a. 0 

resultado disto e que as disciplinas especializadas se tornarn, em 

graus diversos, inadequadas. Este fato pernanece no entanto oculto 

pela ilusao da autonomia de cada uma delas e dos compromissos 

que possam ter com qualquer sistema de pensamento que as tiver 

gerado. Por exemplo: Marx, Durkheim e Weber tentaram, de ma

neiras diferentes, construir uma teoria social oposta as premissas 

descritivas da doutrina polftica liberal. Nao conseguiram, todavia, 

estabelecer uma psicologia que escapasse as implicac;6es da distin
c;ao liberal entre a razao e o desejo, e esta falha psicol6gica corre 

como um veneno atraves de suas ideias polfticas. Se a psicologia 

liberal falta um conceito satisfat6rio do eu, e da relac;ao entre o eu 

e os outros, e devido ao fato de que os psic6logos nao abriram mao 

de conceitos Iiberais sobre a sociedade, mesmo ao se desviarem das 

ideias Iiberais sobre a razao e o desejo. 

Quern tiver aceito a maneira pela qua! venho tratando do pro

blema de reconhecimento podera ainda indagar por que motivo 

qualifico de Iiberais os conceitos politicos aqui discutidos. :e que 

eles sao sugeridos por conceitos de Iiberdade e ordem publica comu

mente identificados com o liberalismo; situam-se a raiz de um 

numero das doutrinas mais concretas que costumam definir a posi

c;ao liberal, e sao o pano de fundo dos argumentos empregados para 

justificar o que caracterizamos como o Estado liberal. Esta psico-
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logia e tachada de liberal porque seus principios sao inter-relaciona

dos com os da doutrina politica liberal. 

Segundo um ponto de vista bastante comum, a teoria liberal fo

caliza o t6pico da relac;ao entre o individuo e o Estado e, remota

mente, o problema da distribuic;ao dos bens na sociedade. Minha 

preocupac;ao neste ensaio e, contudo, relativa a uma serie de ques

toes que, na organizac;ao interna do sistema de pensamento, sao 

mais basicas, mais gerais e abstratas que os problemas do poder · e 

da riqueZJa habitualmente considerados como sendo a preocupac;ao 

central do liberalismo. Alem disso, a relac;ao entre o sistema me

tafisico, que e assunto da minha investigac;ao critica, e qualquer 

tomada de posic;ao relativa a organizac;ao politica e economica e

extraordinariamente complexa e obscura. :£ possivel basear a dou

trina da Iimitac;ao do poder do Estado nos principios psicol6gicos 

e politicos que examinaremos. Estes principios tem sido tambem 

utilizados, embora talvez nao corretamente ou coerentemente, como 

base para conclusoes radicalmente divers as. ( Compare-Se Hobbes e 

J.S. Mill.) Por este motivo, uma modalidade de pensamento que 

parec;a divergir tao radicalmente das ideias Iiberais quanto a teoria 

social de Max da de Bentham pode contudo partilhar O'> postulados 

metafisicos da doutrina que ataca. 

Um dos conceitos que emerge do presente estudo e o de que 

o sistema metafisico de ideias sobre a mente e a sociedade afeta,

realmente, a determinac;ao da posic;ao indicada para o individuo na

vida social. Os limites aos tipos de organizac;ao politica e social

que a doutrina liberal permite podem ser mais amplos do que se

supoe em regra geral, mas estes Iimites existem. Por serem am

plos, sentimo-nos autorizados a criticar doutrinas que pretendem

demonstrar a superioridade de um piano especial de organizac;ao

social e economica baseando-se em premissas que, com o mesmo

direito, autorizariam pianos muito diversos. Mas como estes limites

existem, apesar de tudo, podemos questionar pontos de vista que

atacam as soluc;oes politicas e economicas especiais criadas no am

bito da metafisica liberal, sem jamais trazerem plenamente a luz

esta metafisica e, por conseguinte, sem nunca ,assumirem uma

posic;ao que Ihes permita transforma-la. Enquanto persistir o desco-
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nhecimento dos pontos de partida, a crftica do sistema de pensa

mento nunca atravessara o circulo que impede seu progresso. 

Se, a despeito de todos os fatores que distinguem o corpo de 

ideias que constituem a materia deste ensaio do que habitualmente 

chamamos de liberalism 0, persisto em utilizar o termo "liberal", nao 

e apenas por nao encontrar outro mais apropriado. Os fil6sofos que 

larn;aram as funda96es sobre as quais as formas mais familiares da 

teoria liberal foram constitufdas viram estas funda96es como ele

mentos de um relato especulativo da localiza9ao da mente e da 

sociedade no mundo. Compreenderam que este relato teria priori

dade sobre ideias mais concretas refativas ao Estado e ao indivfduo, 

ideias nas quais uma visao menos profunda enxergaria o come90 

e o fim do pensamento politico. 

0 PROBLEMA DA LINGUAGEM 

0 problema do reconhecimento e relativo a dificuldade em 

identificar o objeto do criticismo total com uma situagao intelectual 

que possa ser admitida como pr6pria. 0 problema da linguagem 

enfrenta um impasse na pr6pria formula9ao da crf tica. Em metodo 

como em substancia, o criticismo total procura manter-se fora das 

crfticas parciais e de sua trama oculta. Coloca-se na perspectiva de 

um sistema te6rico que ainda nao existe. 

Para construir devemos criticar, mas a crftica s6 pode ser clara 

e efetiva quando antecipa o que deve ser construfdo. Para veneer 

este impasse e necesario penettar nos metodos e conceitos do sis

tema classico conferindo-lhes ainda, no curso da argumenta9ao, os 

significados que lhes faltavam anteriormente. :E deste modo que 

uma linguagem transforma-se aos poucos em outra. Esta estrategia 

afeta o emprego de conceitos no argumento crftico e determina o 

metodo de analise. 

Um dos pontos basicos da minha critica a psicologia liberal 

consistira num estudo de suas implica<;6es destrutivas da idei.a de 

personalidade. Este tipo de criticismo pressupoe a capacidade de 

definir um conceito correto da personalidade. A luz de tal defini-
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�ao pode-se propor uma visao diferente da relac;ao entre a razao 
e o desejo e <las caracteristicas de ambos. 

A fim de julgarmos o contraste entre regras e valores na teo
ria politica liberal, e a antinomia a que leva este contraste em nos
sas ideias sociais e juridicas, precisamos poder interpretar suas con
seqiiencias para o ccmceito de sodedade. Mas como sera possivel 
atingir esta compreensao se nao formos capazes de imaginar uma 
concepc;ao adequada de relac;ao entre o eu e os outros? Deste modo, 
a critica da doutrina liberal nos obriga a prever quais as ideias so
bre a personalidade e a sociedade que poderao forjar uma teoria 
altetnativa. 

Nenhum aspecto do problema da linguagem e mais dificil e 
perturbador que este aspecto metodol6gico. Os metodos de prova 
e argumento fazem parte da teoria a ser criticada. Em que foro, 
entao, movera a critica total sua ac;ao, e de acordo com que lei 
serao suas reivindica�oes julgadas? 

A analise critica do pensamento liberal tern como objetivo 
demonstrar, em primeiro lugar, que os prindpios que o informam 
se relacionam entre si, e, em segundo, que produzem antinomias, 
as quais nao podem ser resolvidas dentro do pr6prio sistema. Uma 
antinomia e uma contradi�ao entre conclusoes provenientes da mes
ma premissa ou de outras igualmente plausiveis. Ela e resolvida, 
ou pela comprova�ao de que a contradic;ao inerente as conclusoes 
e ilus6ria, ou pela descoberta de que as pr6prias premissas sao con
tradit6rias. Premissas coerentes nao podem gerar conclusoes contra
ditorias. 

Se as antinomias do pensamento liberal provassem ser real
mente insoluveis, nao terfamos que abandonar a afirmac;ao de que 
os prindpios liberais sao interdependentes? Se o fizessemos, con
tudo, ja nao seria evidente em que sentido estes princf pios consti� 
tuem um sistema, muito embora podendo coexistir em certos espi
ritos como materia contingente. Deste modo, as objec;oes a critica 
parcial do liberalismo se encontrariam enfraquecidas. 

A falacia deste argumento esta na passagem da negac;ao de que 
os princfpios liberais interfiram uns com os outros a afirmativa de 
que nao ha nenhuma ligac;ao entre eles. Sera verdade que .devemos 
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escolher entre estas duas alternativas? A resposta a esta pergunta 

sugere uma maneira de lidarmos com o problema da linguagem. 

Embora a relac;ao entre os principios do liberalismo nao seja uma 

ligac;ao de 16gica formal, e importante que comecemos por empre

gar termos familiares como consistencia, inferencia e contradi�ao 

I6gicas. 

Nao ha conceito niais basico para a modema visao do mundo 

o a doutrina liberal que expresse esta visao de que aquele que dis

tingue a ordem das ideias da ordem dos acontecimentos. Os acon

tecimentos se ligam entre si de uma forma casual e, mesmo isso,

nem sempre. As ideias, se as considerarmos como entidades con

ceituais, e nao como acontecimentos psfquicos, sao Iogicamente in

terligadas. Inferencia e contradic;ao sao exemplares I6gicos de re

Iacionamento.

Os esquemas 16gicos e casual tern uma forma pr6pria, se a, 

entao b, semelhante em tudo, menos no fato de que, na primeira, 

a seqtiencia tern um sentido temporal, ao passo que na segunda 

nao tern sentido algum. Por isso a explicac;ao causal e a explica

c;ao I6gica sao, ambas, seqtientes ( embora s6 na causal a durac;ao 

acrescenta-se a seqiiencia) e ambas estabelecem relac;6es de neces

sidade entre os termos que unem. 

Grande parte da hist6ria da filosofia moderna pode ser com

preendida como uma serie de tentativas de elucidar o relaciona

mento entre a ordem das ideias e a ordem dos acontecimentos. 

Primeiro, a ordem dos acontecimentos foi reduzida a das ideias de 

modo a que a 16gica fomecesse a chave de toda e qualquer explica

c;ao (racionalismo). Depois, a ordem das ideias foi reduzida a 

dos acontecimentos para que a causalidade servisse de base a uma 

unidade cientffica do mundo ( empiricismo). Finalmente, porem, 

uma tentativa foi fei.a no sentido de demonstrar a mediac;ao e a 

sfntese das duas ordens - a de ideias e a de acontecimentos no 

domfnio da consciencia e da cultura, e de assim de'senvolver uma 

modalidade de explica<;ao nem 16gica nem causal ( teoria estrutural 

e dialetica). 

A busca de uma terceira modalidade de explicac;ao e mais 

intensa no estudo das ciencias sociais. A simples causalidade parece 
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le var inevitalmente a redutibilidade na teoria social: ao ato de dis
tinguir certos fatores-chaves como tendo prioridade sobre os outros, 
ou como sendo seus fatores determinantes. Mas a causalidade cir
cular, segundo a qual todos os elementos de um sistema reforc;am-se 
reciprocamente, destr6i a seqilencia, atributo relevante da explica
c;ao causal. Por outro Iado, tomar a analise formal de ideias e as 
opera96es da 16gica dedutiva pelo aparelhamento da teoria social 
e cair no racionalismo nao hist6rico no qual Marx pressentiu o 
vfcio mortal da economia politica. 

As ideias de estilo, tipo, estrutura e dialetica tern todas em 
comum a intenc;ao de fomecer uma altemativa a analise 16gica e 
a explicac;ao causal. Diversamente dos termos de uma relac;ao 16-
gica ou causal, os elementos de estilo, tipo, estrutura. e o todo dia
letico, embora relacionados, nao se relacionam entre si em seqiien
cia porque nao podem ser dispostos em serie. No entanto, assim 
como se verifica na explicac;ao causal, cada um destes esquemas 
e empregado para descrever fenomenos hist6ricos e acontecimentos 
que se registram no tempo. Diversamente do termo das 1igac;6es 
I6gicas ou causais, os elementos de uma estrutura nao sao ligados 
entre si por necessidade. Sua coexistencia e ordenada, mas trata-se 
de uma ordem que melhor pode ser descrita como sendo conse
qilencia de sua propriedade, harmonia ou aposic;ao. 

0 conceito do estilo ajuda a ilustrar estes pontos. Os elemen
tos distintos de um determinado estilo na pintura nao determinam, 
uns, a existencia dos outros, nem sao logicamente parte um dos 
outros, nem podem ser organizados em conseqilencia porque ne
nhum deles antecede ao · outro. No entanto, a ideia de um deter
minado estilo faz alusao a um momento hist6rico situado no tempo 
e no espa90. Os diferentes atributos do estilo tal como aparecem 
num trabalho de arte nao sao necessariamente conclusoes ou efei
tos relacionados entre si, mas antes par aposic;ao. Qual e, precisa
mente, a natureza desta harmonia e atraves de que criterios pode
mos reconhece-la ou medi-la? 

Fazer esta pergunta, para a qual nenhuma resposta satisfat6ria 
foi ainda encontrada, e reconhecer que as diversas ideias sobre estilo, 
tipo, estrutura e dialetica, representam apenas os nomes dados a 
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uma tentativa de soluc;ao ao problema fundamental do metodo en

gendrado pela impossibilidade de junc;ao da ordem de ideias e da 

ordem de acontecimentos. Nao representam a soluc;ao do proble

ma. Se o problema e a impossibilidade de resolve-lo sao ambos 

ligados ao destino do sistema liberal, nao sera possivel partirmos 

do nome da soluc;ao para a soluc;ao ate que encontremos uma alter

nativa a o liberalismo. 

A luz da discussao anterior, voltemos a questao do metodo 

no argumento, a parte do problema da linguagem do criticismo 

total. Nao e possivel, de fato, demonstrar que as diferentes pre

missas da doutrina liberal se seguem umas as outras por uma 

estrita necessidade I6gica, nem tal demonstrac;ao seria consistente 

com a descoberta de que essas premissas levam a conclus6es con

tradit6rias. Mas seria igualmente ilus6rio supor que os prindpios 

liberais nao formam sistema algum. 

Ha duas maneiras de lidarmos com este impasse. Um e con

siderarmos a relac;ao entre prindpios como estilistica, tipica, estru

tural ou dialetica, e assim abrac;armos um terceiro e ainda indefi

nido meio de elucidac;ao que se situa alem das fronteiras da 16gica 

formal e da causalidade. Ao procedermos desta maneira facilmente 

nos iluditemos, contudo, ao nos julgarmos senhores de um metodo 

quando, na verdade, o misterio persiste. Em troca dos faceis expe

dientes da dialetica sacrificamos as castas e poderosas armas da 

analise I6gica. 

A disposic;ao de fazer este sacrificio inutilmente ocasionou 

muitas das rnais conhecidas crfticas parciais do pensamento liberal 

(veja rnarxisrno, estruturalisrno). A tragica conseqilencia para o 

estudo da sociedade foi o do capricho sob a mascara da revoluc;ao, 

pois o que existe que a dialetica nao demonstre? Nao e de admirar 

que a teoria social se encontre tao desacreditada aos olhos dos 

amigos da razao. 

Uma das altermtivas e comec;ar por estabelecer uma analogia 

dos relacionamentos entre as doutrinas do liberalismo e as interfe

rencias 16gicas, e os conflitos entre as contradic;6es 16gicas, cons

cientes de que esta analogia deve ser usada apenas como uma 

muleta a ser jogada fora tao logo comecemos a caminhar. 0 obje-
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tivo e nos esfor<;armos por alcan<;ar uma situa<;ao em que a cri
tica do liberalismo, ela pr6pria, forjara um metodo de interpre
ta<;ao mais adequado que o da analise 16gica, resultado que s6 pode 
ser alcan<;ado plenamente atraves da constru<;ao de um sistema nao
liberal de pensamento. Este processo exigira a introdu<;ao de cer
tos pressupostos empfricos plausiveis mas contingentes em varios 
pontos da exposi<;ao e o abandono de demonstra<;6es precisas em 
favor de argumentos sugestivos. Esse afastamento de evidencias 
claramente aceitaveis pora a nu as fraquezas da critica e suas carac
teristicas insatisfat6rias. Precisamente devido ao fato de que a 
conexao das premissas nao e estritamente I6gica, e possivel imagi
nar de que maneira elas podem ser ligadas., levando, ainda assim, 
a conclus6es contradit6rias. 

Tanto em rela<;ao ao metodo quanto em substancia, a {mica 
solu<;ao para o problema da linguagem e o emprego de palavras 
velhas de maneira nova. Ao tratarmos o liberalismo como um sis
tema de ideias, preparamos o caminho para o tratarmos mais total
mente como uma forma de conscientiza<;ao e como um tipo de 
organiza<;ao social. Abra!;ando provisoriamente os pontos de vista 
tradicionais de consistencia, implica<;ao e contradi<;ao, alcan<;are
mos uma certa clareza na defini<;ao do pensamento liberal. A neces
sidade de nos desviarmos da analise I6gica obriga-nos a visualizar 
aquele outro tipo de explana<;ao mais completa que deve constituir 
a pedra de toque de outra teoria. Se fosse possivel resumirmos a 
tatica num s6 conselho, esse seria o de imitarmos de ma fe o grande 
Spinoza, rejeitando seu metodo 16gico como condi<;ao necessaria ao 
pensamento especulativo, mas utilizando-nos dele como de um ardil 
que nos permitisse ir alem da situa<;ao presente.8 

0 PROBLEMA DA HISTORIA 

A estrategia de cautela, que consiste em lidar com o libera
lismo como se fosse um sistema de ideias e em emular os metodos 
de 16gica, obtem a sua solidez em troca de suas Iimita<;6es. Este 
tipo de argumento nao deixa de dar a hnpressao de que as dou
trinas examinadas constituem uma esfera autonoma, de que avan-
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i;am atraves de sua pr6pria dinamica interna e de que os problemas 

que propoem podem ser resolvidos pela teoria pura, assim como 

surgiram, exclusivamente, desta mesma teoria. 

Certamente isso nao passaria de uma ilusao. Suponhamos que 

muitas das antinomias do pensamento liberal fossem movidas por 

um principio de subjetividade de valores tilegundo o qual nao ha

criterios atraves dos quais um individuo pudesse justificar algumas 

de suas preferencias, exceto aquele de que o ato de satisfaze-las 

serviria para promover outras preferencias. Parece que nos liberta

riamos depressa das contradic;oes ao substituirmos simplesmente o 

principio da subjetividade par outra premissa talvez oposta: a de 

que os valores sao objetivos. Isso significaria que ha criterios para 

a justificac;ao da critica das opc;oes outras que nao as de nossas 

pr6prias preferencias. 

A objec;ao a esta soluc;ao e a de que a premissa da subjetivi

dade de valores nao deriva sua forc;a da decisao de um determinado 

fil6sofo de inseri-la em sua sistematica. Mostra a maneira pela qual 

os homens vivem de fato a experiencia de sua vida moral, e esta 

experiencia nao pode ser revertida pelo truque de um fil6sofo. 

A ideia de que a substituigao de certas premissas pode realizar 

a tarefa da criitca total e freqiientemente associada a opiniao de 

que a teoria orienta a Hist6ria. Os que se deixam levar por este 

engano, raramente expressado mas freqiientemente aceito, imagi

nam que, se refletissemos com suficiente clareza e paciencia, os 

problemas da vida nos desvendariam seus segredos. Imaginam que 

o :progresso da teoria podera resolver quaisquer contradic;oes no sen

tido em que elas possam ser solucionadas e de que o drama da

Hist6ria se desenrolara no cerebro do pensador.

Este ponto de vista nao precisa, contudo, ser tolerado, tao 

logo se perceba que encarar o liberalismo como uma ordem aut6-

noma de conceito representa apenas um principio do metodo expo

sitivo e uma etapa rumo a compreensao mais completa e precisa 

da doutrina liberal. Cada um dos problemas te6ricos revelar-se-a 

como correspondendo a um problema existencial que s6 a transfor

mac;ao da experiencia atraves da polftica pode resolver realmente . 

.£ precisamente porque a autoridade do pensamento especulativo se 
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acha tao rigorosamente circunscrita que a maior parte de seus es

forc;os precisa voltar-se, atraves dos tempos, para a critica das ideias 

existentes e niio pode pretender construir de um salto tanto quanto 

e capaz de destruir. 

Uma vez que isto seja admitido, o criticismo total defronta-se 

com um embarac;o final e extremamente dificil. 0 que determina 

esta dificuldade e a tentativa de reconciliar a premissa da objetivi

dade da verdade com o principio da relatividade hist6rica das 

ideias, tentativa esta que enaltece o moderno pensamento social e 

deve ser considerada o mais relevante fundamento de sua gran

deza. Se os principios do sistema classico siio indicios de uma for

ma estabelecida de vida social, nao deveni a critica total ser afas

tada como esforc;o inutil? Nao seremos obrigados a reconhecer que 

"a coruja de Minerva desdobra as suas asas somente em pleno 

entardecer" 4 e que a teoria deve, por conseguinte, servir de teste

munha da Hist6ria, aguardando, se for modesta, profetizando, 

quando prepotente, mas tendo-lhe sempre recusado o poder de 

reconstruir? 

A resposta a estas perguntas tern dupla forma. Primeiro, a 

critica total poderia antecipar de forma abstrata um sistema que 

nao tern ,ainda como tornar plenamente concreto, e tambem definir 

as condic;6es atraves das quais a soluc;iio de contradic;6es do pensa

mento seriam suscetiveis de atualizac;ao. Poderia, por exemplo, de

terminar em que sentido e atraves de que meios o principio da 

subjetividade dos valores poderia ser substituido, e a experiencia 

a que corresponde, transformada. Em segundo lugar, atraves de 

suas influencias sobre a nossa autoconsciencia, a pnitica da critica 

total determinaria possivelmente uma revisao dos sentimentos mo

rais e uma reorientac;ao politica. Deste modo nos habilitariamos a 

reconhecer a teoria como sendo nem senhora nem testemunha, 

mas cumplice da Hist6ria. 

0 PROGRAMA POSITIVO 

Por sua pr6pria natureza, a critica total deve invocar os ele

mentos de um sistema de pensamento que ainda niio foi formulado 
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( o problema da linguagem) e que nao pode ser completado dentro

da esfera da teoria pura (o problema da Hist6ria). A fim de

comprendermos as contradic6es do pensamento liberal, e necessa

rio medirmos as conseqilencias do contraste da razao e do desejo,

de encontro a uma nocao adequada da personalidade, e as impli

cacoes do contraste de regras e valores em face de um conceito

satisfat6rio da sociedade.

De posse de ideias corretas sobre a personalidade e a socie

dade, estaremos habilitados a iniciar a revisao da psicologia e da 

teoria politica do liberalismo. Os germes destas ideias estao conti

dos na critica ao pensamento liberal. 

A discussao do problema da Hist6ria ja sugeriu que constitui 

uma incompreensao do carater da teoria supor que uma substitui

�ao direta das premissas pode corrigir os vicios do pensamento libe

xal. Assim e que, por exemplo, chegaremos a conclus6es absurdas 

ao revertermos simplesmente os prindpios liberais identificando teo

ria e fato, razao e desejo, regras e valores. Devemos, pelo con

trario, procurar definir as condil;oes hist6ricas sob as quais os 

homens conseguiriam, atraves de suas pr6prias experiencias, conce

ber de outro modo as relac6es entre a razao e o desejo, e entre as 

normas e os valores, adquirindo, conseqtientemente, novas no�6es 

sobre a personalidade e a sociedade. Para executar semelhante pla

no e necessario, todavia, compreender a experiencia a qual O pen

samento liberal, se acha associado e a natureza desta associa�ao. 

A teoria do estado assistencialista corporativo (neocapitalista) 

A primeira etapa do argumento positivo tern dupla finalidade: 

aprender o liberalismo como um tipo de vida social e nao apenas 

um sistema de conceitos, demonstrar como a transforma�ao deste 

tipo de vida aponta em dire�ao a uma doutrina altemativa. 

0 estado liberal e caracterizado por diferentes tipos de toma

da de consciencia e de organizai;ao. A liga�ao entre estas s6 pode 

ser compreendida a luz de um metodo que emerge da critica a

doutrina liberal e e inconsistente com as premissas desta doutrina. 
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Trata-se de uma relacao de aposicao ou significado comum, uma 

relacao que nao e nem 16gica nem causal e se mantem estranha 
ao contraste da ordem de ideias e da ordem de acontecimentos. 

A consciencia dominante no estado liberal inclui uma visao 

caracteristica da relacao entre o - homem, como agente ou pensador, 
e o mundo externo, entre o homem e seus companheiros, e- entre 
o homem e seu pr6prio trabalho ou sua posicao social. Em relacao
ao primeiro, a enfase e colocada na sujeicao da natureza a vontade
humana como ideal de acao e escolha de meios eficientes- para

atingir determinados fins coma processo exemplar da razao. No
que diz respeito ao segundo, acentua a separacao da pessoa, o

carater artificial da sociedade e os lacos de necessidade e hostili
dade reciproca entre individuos. Quanto ao terceiro fator, focaliza
o valor ambivalente do trabalho como manifesta�ao e sujeicao da

personalidade.

Estes tres aspectos da consciencia expressam uma visiio mais 
geral do mundo, a religiao da transcendencia que confirma a sepa

racao radical entre Deus e o homem, o ceu e a terra, a alma e o 
corpo. Mas a transcendencia assume uma forma secularizada na 

mentalidade liberal. As conseqtiencias da secularizacao sao de tao 

alto alcance que implicam, em ultima analise, uma transformacao 
radical da pr6pria consciencia dominante. 

A esta altura, volto-me para o estado liberal coma modalidade 

de organizacao social. Meu prop6sito e o de definir dois principios 
basicos da ordem na sociedade liberal - classe e papel social ou 

merito - para demonstrar, a seguir, como, embora comecem por 

reforcar um ao outro, terminam por colocar-se numa situacao de 
conflito. Superimpondo-se ao antagonismo de classe e atuacao e 
associada a ele existe uma segunda oposicao. Trata-se da luta en

tre o comprometimento com regras impessoais, como o fundamento 

da ordem social, e a experiencia da dependencia e da dominacao 

pessoal, as quais este comprometimento ja constitui em parte uma 

resposta sem que consiga aboli-las. 

Juntos, estes dois conflitos constituem uma fonte de transfor

macao - na sociedade liberal. Alem disso, criam uma ordem social 
que co:tresiponde a consciencia - liberal dominante, de - acordo com 
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o principio de aposi9ao, ou significado comum, elaborado neste en
saio. :£ parte do meu metodo negar que a ordem ou a consciencia

possam, sob qualquer aspecto, ser consideradas como antecedendo

uma a outra.

0 estudo do liberalismo como forma de vida social termina 
com uma discussao da burocracia como a institui9ao caracteristica 
que se constitui na face visive! de suas ocultas modalidades de 

consciencia e ordem. 

A investiga9ao hist6rica volta-se entao para seu segundo obje

tivo, a busca de transforma96es na vida social que possam servir 
de base ou inspira9ao a uma doutrina nao liberal do espirito e da 

sociedade. Distinguimos o surgimento de um "estado assistencia
lista corporativo" vindo da sociedade liberal e estudamos, a seguir, 

seus distintos aspectos de consciencia e organiza9ao. 

A consciencia em desenvolvimento no estado assistencialista 

corpomtivo, rejeita uma visao manipulativa da a9ao em favor do 

conceito de que as coisas possuem um valor que independe de 
sua sujei9ao a vontade, assim como rejeita o conceito instrumental 

do conhecimento em favor da racionalidade dos fins. Reclama as 

reivindica96es das comunidades de prop6sitos comuns contra o 
conceito liberal da sociedade como sendo uma associa9ao de indi

viduos independentes em conflito. Ataca, por outw lado, a visao 
anterior da rela9ao entre o individuo e seu trabalho quer repu

diando a divisao do trabalho quer aceitando a posi9ao do indivi

duo na divisao do trabalho como sendo uma expressao adequada 
rie sua personalidade. 

Estes aspectos da consciencia emergente podem ser interpreta� 
dos como especifica96es de duas visoes gerais distintas. Num sen
tido, representam a reafirma9ao de um ideal anterior de imanen
cia, o qual., na sua forma religiosa de panteismo, afirma a urudade 

de Deus e do mundo, e, na visao secular, nega o contraste do 

ideal e da atualidade. Ao mesmo tempo, contudo, a consciencia 

parece conter os elementos de uma possivel reconcilia9ao da ima
nencia e da transcendencia. 

Minha preocupa9ao seguinte e a organiza9ao do estado assis
tencialista corporativo. Uma modalidade distinta de ordem re-
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sulta da transformai;ao da estrutura de classe atraves da ai;ao do 

principio dos papeis sociais, e da continua tensao entre a busca 

da impersonalidade no exercicio do poder e o sentido da depen

dencia pessoal. Um aspecto central do novo tipo de ordem e o 

conflito entre o desempenho de papeis e a participai;ao em comu

nidade de fins comuns como dois principios da ordem na socie,, 

dade. Mas a enfase na comunidade, assim como a reafirmai;ao 

do ideal de imanencia a qual corresponde, tern um duplo signi

ficado. Pode representar ou uma reversao a uma vida comunal 

fechada e hierarquica, ou o inicio de um tipo de associai;ao que 

de certo modo faz justii;a tanto a autonomia quanto a comunidade. 

Depois de sugerir como os paises socialistas ja nos oferecem uma 

visao dos problemas basicos do estado assistencialista corporativo, 

podemos encerrar esta investigai;ao do assunto sob seu aspecto 

hist6rico . 

Na medida em que eles predizem uma possivel uniao da 

transcendencia e da imanencia na conscientizai;ao e da autonomia 

e comunidade na organizai;ao social, o estado assistencialista cor

porativo e o estado socialista modificam a experiencia da qual 

a doutrina liberal e, a um s6 tempo, parte e representai;ao meta

fisica. Assim, eles nos permitem que caminhemos alem desta 

doutrina. Mas a investigai;ao hist6rica por si s6 nem define ade

quadamente o que vem a ser esta nova teoria, nem justifica os 

ideais que ela reivindica. Para atingir este objetivo, passemos a 

outra parte do argumento. 

A teoria do eu 

0 segundo estagio da doutrina positiva e uma teoria do eu. 

Procura definir o que significaria uma uniao da transcendencia 

e da imanencia, da autonomia e da comunidade, a fim de justi

ficar e demonstrar em que sentido poderia resolver as antinomias 

do pensamento liberal. 

A revisao das opini6es liberais sobre a razao e o desejo, 

e as normas e os valores, exige conceitos adequados da persona

lidade e da sociedade. Cada um destes conceitos representa o 
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reverso do outro; ambos pressupoem uma ideia sobre o que os 

seres humanos siio e deveriam ser - uma ideia e um ideal do eu. 

Este conceito pode elucidar-nos e orientar-nos alem da forma de 

vida social advinda da transforma9iio do estado liberal. 

Atraves . de uma reflexao critica sobre algumas de nossas 

ideias morais comuns e a Hist6ria dos varios tipos de ordem e 

conscientiza9iio, passaremos a delinear certos atributos do eu. Es

tes atributos pretendem ser, ao mesmo tempo, descri96es da natu

l'eZia humaQa, tal como se vem desenvolvendo atraves da His.t6ria, 

e criterios do que venha a ser o bem. Deste modo, a critica da 

divisiio liberal de fatos e valores sera complementada e comple

tada pela descoberta de que uma compreensiio mais ampla do ca-:

rater de nossa humanidade cinde esta divisiio. 

Primeiramente focalizarei os aspectos do eu que determinam 

seu relacionamento com a natureza. A seguir havemos de .nos vol

tar para a conexiio entre o eu e os outros individuos. Finalmente, 

discutirei o relacionamento anterior da personalidade entre o eu 

abstrato e o eu concreto - entre o homem como ser univers,al, 

com as multiplas potencialidades da especie e o homem como ser 

particular que so pode utilizar, no espa90 de sua pr6pria vida, uma 

fra9iio minima dos talentos de sua especie. 

Implicito em cada uma dessas rela96es esta um ideal que o 

liberalismo jamais conseguiu apagar e cuja for9a foi reconhecida 

mesmo por muitos fil6sofos liberais. E a cren9a em que o eu cons

ciente deve ser, e de certa maneira e, sempre ligado a natureza, 

aos outros e a sua pr6pria vida e condi9ao social, permanecendo, 

no entanto, em outro sentido, independente deles. Ao ideal do 

relacionamento entre o eu e a natureza chamaremos de harmonia 

natural, a rela9iio entre o eu e os outros, solidariedade, e a rela

'riio entre o eu abstrato e o eu concreto, de universalidade concreta. 

Estes ideais nos facultam, respectivamente, um meio de lidar com 

os problemas da teoria e do fato, das regras e dos valores, e da 

raziio e do desejo, no pensamento liberal. 

0 fundamento da harmonia natural, da solidariedade e da uni

versalidade concreta faculta uma visiio mais geral da localiza9iio 

do eu no mundo. E a liga9iio de uma forma de uniiio e de uma 
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forma de separai;ao entre o eu e o mundo, quer o mundo se apre
sente como natureza, como o outro, ou como o que determinamos 
ser a nossa vida e o nosso trabalho. Alcanc;ar este ideal e o pr6-
prio bem. A modalidade de uniao entre o eu e o mundo e repre
sentada na religiao como o ideal de imanencia, na politica, pela 
comunidade, e na metafisica como a negac;ao da independencia en
tre o universal e o particular, ou, mais concretamente, das distin
c;oes entre a . razao e o desejo, e entre as normas e os val ores. 
A separac;ao entre o eu e o mundo e expressa, na religiiio, atraves 
do ideal da transcendencia, na politica, sob a forma da autonomia, 
e na metafisica, como sendo o contraste entre o universal e o 
particular exemplificado pelos dualismos do pensamento liberal. 
Portanto, a doutrina do eu serve corno base a partir da qual sera 
possivel determinar o significado e os meritos das formas hist6ricas 
de vida social, ao mesmo tempo em que desenvolve nossos concei
tos sobre o espirito e a sociedade, intimados pelo ataque a teoria 
liberal. \

Podemos compreender a natureza do ideal porque dele toma
mos conhecimento, muito embora de maneira imperfeita, atraves 
do amor, da arte e da religiao. Se considerarmos estes tipos de 
experiencia sem levar em conta o lugar que ocupam na sociedade, 
parecem eles nos mostrar a maneira pela qual torna-se possivel 
harmonizar entre si as facetas conflitantes do eu e veneer as anti
nomias do pensamento liberal. No entanto representam o hem de 
um mundo simplemente abstrato, separado da vida quotidiana e, 
mesmo, opondo-,se a esta. 0 amor e o que e arHstico e sagrado 
podem definir-se pela antitese ao egoismo, ao prosaico e ao pro
fano. 0 extraordinario, em contraste com o quotidiano. 

Porque as formas abstratas do ideal se encontram disponfveis 
e que os homens conseguem dar sentido a vivencta individual, a 
despeito do fato de que o dia-a-dia faz com que se rendam a

divisao entre o eu e o mundo. Mas· como as manifesta<;oes abstra
tas do ideal nao penetram na vida rotineira, elas assinalam na vida 
do individuo a possibilidade de uma realizai;ao mais completa do 
hem na hist6ria das especies. Uma atualizai;ao do ideal capaz de 
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atravessar a 16gica do quotidiano exgiria, se isso fosse possivel, a 

reforma da sociedade. 

A teoria dos grupos organicos 

0 terceiro e ultimo estagio do meu argumento positivo e a 

teoria dos grupos organicos. Seu prop6sito e definir as implicai;6es 
politicas do ideal do eu. Realiza isso ao demonstrar em que sen

tido, e sob que circunstancias, o Estado contemporaneo poderia 

ser transformado de maneira a permitir que alcani;assemos mais 

perfeitamente o hem. Assim, o terceiro estagio do argumento posi

tivo fecha o circulo iniciado pelo primeiro, esclarecendo, ao mes

mo tempo, o que esta em jogo para a vida critica do pensamento 

liberal e na transformai;ao da sociedade da qual esta cri'.tica e parte. 

0 passo inicial consistiria em discutirmos o relacionamento 

entre a partilha de valores, o problema do poder e a natureza do 

hem. Buscarei sugerir de que maneira a solui;ao dos problemas de 

domina<;ao e da comunidade na vida social podem proceder lado 

a lado. A comunidade na qual esta solui;ao e alcani;ada chamare

mos de grupo organico. Suas caracterfsticas institucionais adveem 

da teoria do eu, e os contextos do qual esta transformai;ao podera 

emergir sao as burocracia do estado assistencialista corporativo e do 

estado socialista. 

Mesmo no seu desenvolvimento mais amplo, o grupo organico 

e uma manifesta<;ao incompleta do ideal. Ha necessarias limitai;6es 

a nossa capacidade de atingirmos no mundo harmonia natural, so

lidariedade e universalidade concreta. Ao lado das imperfeii;6es 

polfticas existem as imperfei<;6es da compreensao. Ainda que nosso 

conceito de pensamento se tome pratico e avaliativo, nao podemos 

nunca veneer totalmente o abismo que separa o conhecimento abs

trato do conhecimento concreto, a teoria da prudencia, a ciencia 

da arte. :e por este motivo que a doutrina dos grupos organicos 

permanece indeterminada. De seus princfpios, conclus6es diferen

tes podem ser tiradas segundo varias escolhas, e, entre estas con

clus6es, a pr6pria teoria ver-se-ia impossibilitada de arbitrar. 
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No funago das imperfei� da polttica e do conhecimento, 

encontram-se os pr6prios problemas do universal e do particular, 

da transcendencia e da imanencia, do eu e do mundo, que cons

tituem os diversos aspectos do meu tema · central. 0 significado 

da impossibilidade de resolver estes problemas dentro da Hist6ria, 

de maneira final e decisiva, constitui o t6pico final deste ensaio. 

TEORIA E SENTIMENTOS MORAIS 

A critica do pensamento liberal preve uma doutrina nao liberal 

do espfrito e da sociedade, leva a ela e e, por ela, elucidada. Tanto 

a critica quanto a doutrina que ela tome possfvel foram, a esta 

altura, delineadas. Seria precipitado, no entanto, lan�o-nos no 

argumento sem que ficassem esclarecidas as razoes pelas quais seria 

indicado inicia-la. A compreensao destas razoes constituir-se-a . no 

primeiro passo do pr6prio argumento. 

Toda a teoria com�a e acaba no esclarecimento do experien

cia imediata. Isso se toma mais visive! nas ciencias da natureza, 

cujas hip6teses sao, em ultima analise, legitimadas pela sua capaci

dade de explicar o que pode ser visto e tocado, mesmo quando a 

verdadeira realidade se afasta radicalmente da visao das coisas 

propostas pelo mais elementar bom-senso. 0 apelo a experiencia 

e tanto mais inevitavel, nas teorias do espirito e da sociedade, por 

que a visao que os homens tern de si mesmos constitui parte da 

realidade que estas teorias procuram demonstrar. Esta experiencia 

refletiva e o que denominei consciencia. Suas varias partes, por 

isso que implicam conceitos do que podemos ou deveriamos ser, 

foram chamadas de sentimentos morais. 

Os sentimentos morais mais basicos definem o ideal de nossa 

posi�ao na realidade. Em virtude de nossa pr6pria humanidade, 

desejamos alcan�ar uma formula�ao adequada, tanto no pensa

mento quanto na sociedade, da liga�ao entre o eu e o mundo. 

A esta liga�ao, que permanecera o objetivo primordial de nossos 

esfor9os, chamaremos de sentido da vida. 
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Ha uma situa<;iio, estranha mas recorrente, na qual os ho
mens se veem como campos de batalha entre duas for9as. comba
tentes de ideias morais e emo<;5es. Um destes exercitos tera jurado 
fide1idade e um ideal que as correntes atuais de penSiamento rejei
tam; outro serve a ordem politica e te6rica prevalente, mas niio 
consegue subjugar totalmente as mentes que ocupa. Neste momen
tos, quando a altemativa entre o desespero e a ilusiio parece inevi
tavel, porque o intelecto nao pode ainda reconhecer o que a imagi
nagiio moral ja esta a exigir, e a pr6pria experiencia que apela 
para a orienta<;iio da crftica total. 

Tal e a situa<;iio com que nos confronta a hegemonia que se 
vai perpetuando da doutrina liberal. Por isso que o liberalismo e
tanto uma consciencia dominante quanto uma teoria metaffsica, 
envoive uma argumenta<;iio particular dos sentimentos morais que 
revela as conseqiiencias do fracasso em satisfazer o ideal do eu. 
Se definirmos a natureza desta organiza<;iio e ao tra<;armos sua 
hist6ria, ainda que brevemente, compreenderemos por que e sob 
que condi<;5es a crftica do liberalismo deve ser realizada. Esta ta
refa foi iniciada para n6s pelos pr6prios pensadores liberais e 
levada adiante pelos te6ricos sociais classicos. Eles descreveram, 
de maneiras as mais diversas, o reconhecimento de uma separa9ao 
total entre o eu e a natureza, entre o eti e os outros, entre o eu 
e os papeis e tarefas por ele desempenhados. 

A natureza, alem do homem, apresenta-se como manancial 
capaz de satisfazer seus desejos e ambi95es. :E uma forga bruta que 
se op5e a vontade e permanece alheia a suas inteng6es morais. 

No seu relacionamento com os outros, o indivfduo pressente 
a personalidade pr6pria, que e o reverso do seu medo de quaisquer 
Ja<;os sociais que lhe ameacem a individualidade. Os homens co
megam por nao reconhecer a humanidade que possuem em comum 

com as pessoas mais afastadas. Assim e que mesmo os que dele 
se acham pr6ximos tomam-se estranhos. Finalmente, atraves deste 
infindavel llesligamento da comunidade, tomam-se estranhos a si 
pr6prios, 

Para adquirirem um eu coerente, precisam que os outros o 
reconhe9am. Isso e obtido, como recompensa, ao viverem de acor-
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do com as expectativas que definem os varios papeis a serem 

exercidos na sociedade civil. Mas estes papeis nao passam de cos

ven<;oes extemas. Embora fome<;am a ilusao de uma existencia 

independente, negam, por outro !ado, qualquer autonomia verda

deira. 

A luta pelo reconhecimento entre individuos sem identidade 

pr6pria e a contrapartida moral da experiencia que os homens 

tern do relacionamento do espfrit.o com o mundo. A medida do 

conhecimento e a capacidade de persuadir os outros da verdade de 

nossas pr6prias cren9as, e nao uma apreensiio direta da essencia 

das coisas. £ atraves do assentimento do outro que uma pessoa 

se salva da opacidade do mundo, assim como a sua aprova<;iio e

a unica cura para a instabilidade de nossa posi<;ao social. 

Outro aspecto ainda do relato classico dos sentimentos morais 

na sociedade refere-se a divisao entre a pessoa e sua coloca<;ao so

cial, trabalho e op96es. Ai'. esta a lacuna entre o ser abstrato e o 

ser concreto. Dentro das condi96es criadas por esta separa<;iio 

qualquer trabalho e visto como algo de estranho a vontade que o 

realizou. Cada caminho escolhido na vida e identificado como 

uma renuncia as riquezas de nossa humanidade potencial em favor 

do desejo que temos de nos tornarmos um ser determinado e 

finito que suprime algumas de suas capacidades para que outras 

se possam desenvolver. 

Assim e que os homens ficam esquartejados entre os sonhos 

da mocidade e a mesquinhez da madureza - entre o abstrato 

universalismo daquele que se recusa a assumir uma posi9ao e a 

mera particularidade dos desempenhos sociais. A capacidade de 

infundir uma tarefa levada adiante, sem que dela nada desvie a 

aten<;ao, um carater universal, apresenta-se como uma prerrogativa 

do genio. 

Estes sentimentos morais compoem a imagem convencional 

do liberal, o homem cercado de um vazio que o separa da natu

reza, dos outros e de seus pr6prios esfor<;os. Sozinho, nada conse

gue; precisa assegurar-se da aprova9ao de seus companheiros para 

tornar-se alguem. Mas nada conseguira sem que ocupe o seu Ingar 

na pantomima universal que consome a totalidade da vida na socie-
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dade humana.5 Nesta pantomima cada um aplaude como se o cla

mor de seus aplausos pudesse silenciar as intima96es da morte que 

se aproxima. E s6 nos enlevos particulares do amor, da arte e 

da religiiio que encontra alivio, porque lhe trazem ao espirito a 

imagem da inteireza e da perfei9ao do ser as quais secretamente 

jamais deixara de aspirar. 

A atual situa9ao dos sentimentos morais nao pode ser com

preendida nos termos desta analise como tambem nao pode a con

di<;iio polftica do estado assistencialista corporativo ser identificada 

com a de seu predecessor liberal. Dois caminhos aparentemente 

diversos levam, das circunstancias que esta analise descreve, a nos

sa pr6pria crise moral. Estes dois caminhos definem a condi9ao 

das ideias morais dentro das quais, e contra as quais, a cdtica do 

pensamento liberal deve ser levada aVia,nte. 

0 primeiro e o caminho da desintegra<;ao. Suas caracteristi

cas sao o desmembramento dos diversos elementos do eu e a re

pulsa ao mundo extemo, especialmente o meio social. A desinte

gra9ao e a experiencia que define a cultura do modernismo. E o 

destino dos rejeitados, dos derrotados e dos condenados que jamais 

partilhariam da consciencia da qual a doutrina liberal e a expressao 

filos6fica. 

0 segundo caminho Ieva ao sentimento de resigna9iio. A resig

ma9ao e a submissao desesperada a uma ordem social cujas exigen

cias sao intimamente desprezadas. E a ideia e a emo<;ao dominantes 

do estoicismo peculiar de que as classes burocraticas e profissionais 

do estado assistencialista corporativo tao profundamente partici

pam. Nao devemos supor que estas duas manifesta96es da inteli

gencia moral, a desintegra9ao e a resigna<;ao, se opoem e se anu

Iam uma a outra. Muito pelo contrario, s6 ao nos tornarmos cons

cientes da sua complementaridade e que come<;amos a lhes com

preender a verdadeira natureza. 

Em primeiro lugar, cada um destes dois sentimentos contem, 

num certo sentido, a verdade do outro, e p6e em evidencia o que 

se oculta como um segredo em ambos. 0 est6ico modemo nao se 

sente em paz com a ordem que aceitou e ate santificou, e odeia o 

cabresto ao qual se submeteu. Por outro lado, o som e a. furia da 
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desintegracao desaguam na paz forcosa da aceitacao, porque nao 

ha altemativa para quern vive na sociedade, tal como ela existe, se

nao a de transforma-la, e isso o sentimento de desintegragao de

siste de fazer por desespero. 

Segundo, os que nao se integram e os conformados tern em 

comum o mesmo ponto de vista sobre a relacao existente entre o 

pensamento e a vida. Acreditam, ambos, que existe um domfnio 

publico do discurso fatual e tecnico, e um mundo intimo do sen

timento. No carcere das emo96es individuais, a religiao, a arte 

e o amor se encontram prisioneiros e de la e banido todo e qual

quer pensamento racional. 0 limitado conceito da razao, como 

sendo uma faculdade que tern mais a ver com a vida publica que 

com a vida privada, com os meios e nao com os fins, com os 

fatos e nao com os valores, com a forma e nao com a substancia, 

faz-se acompanhar pelo culto de uma religiosidade interiorizada e 

de uma estetica e uma moral que o pensamento nao pode atingir 

nem a linguagem descrever. 0 eu divide-se em dois e cada metade 

encontra a outra, indo da incomprensao a loucura. Assim sendo, 

a subversao dos criterios de sanidade e loucura e conseqi.iencia da 

expansao progressiva destes sentimentos. 

Terceira, um numero ainda maior de pessoas passa a experi

mentar a desintegragao e a resignagao ao mesmo tempo. :£ parte 

da situagao em que se encontram as classes burocraticas e profis

sionais de que tanto depende o estado assistencialista corporativo 

passarem por estas provocag6es ao mesmo tempo. No seu treina

mento profissional tern que partilhar do tipo de educagao anterior

mente reservada aos literatos. Por este motivo sao submetidas a

carga de autocritica que os ideais da alta cultura, mesmo nas suas 

formas as mais vulgares, costumam impor e da qual a descida para 

a desintegragao e facil, senao inevitavel. No entanto, os membros 

desta classe nao podem sequer pretender uma atitude de aliena<;ao. 

Queiram ou nao, e imprescindivel que se conformem com a posigao 

que precisam ocupar no estado tal como ele e. E assim a Iuta 

dos sentimentos e travada nos indivfduos e entre os grupos. 

A ascendencia da conforma<;ao e da desintegragao representa 

um desastre na hist6ria da vida moral, mas cria, ao mesmo tempo, 
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uma razao para a esperam;a de que ela seja revista e modificada. 

£ um desastre, porque estabelece as condic;oes dentro das quais o 

ser consciente nao se sente uno com o mundo nem independente 

dele. A desintegrac;ao e uma par6dia da transcendencia, assim co
mo a conformac;ao transforma a imanencia numa farsa. 

Par6dia e farsa, embom contenham a imagem da reconcilia

c;:ao das duas maneiras de ser: a de separac;ao do mundo e a da 
uniao com ele. Desintegrac;:ao e resignac;ao corroem tudo aquilo de 

que depende o significado da vida individual, pois, sao, ambas, 

formas de desespero. No entanto, colocam da maneira mais sim

ples o problema do eu, que nem a doutrina liberal nem o estado 

liberal e capaz de resolver. Ha uma mao que se move por 
tras da critica ao pensamento liberal. £ o desejo de escapar a con

dic;:ao dos sentimentos morais que descrevi para alcanc;:ar um estado 

de uniao e divisao simultaneas, entre o eu e o mundo, em que toda 

a resignac;ao se transforma em imanencia e toda a desintegrac;:ao em 

transcendencia. 

0 fato de que somos capazes de sentir que as circunstancias 

de nossa vida moral, tal como se apresentam, a tomam incompleta 

e um sinal de que, a despeito de todo o seu poder, a doutrina 
liberal nao e bastante poderosa para subjugar toda a escala de 

nossos sentimentos e ideias. Pelo contrario, existe na presem;a de 

designios com os quais nao podera jamais compactuar. Mas estas 

tendencias opostas nao se manif.estam. A doutrina que elas rejei

tam, e em cujas categor,ias ainda se encaminha o nosso pensa

mento, divide de tal modo os campos da razao e da emoc;ao que 

o que ocorre no segundo e considerado como nao tendo nada a

ver com o primeiro, porque um desejo nao e uma compreensao.

Uma teoria que repudiasse a distinc;ao liberal entre razao e desejo 

devolveria a palavra a estas emoc;oes, e a critica, que e a sua pre

cursora, celebraria a alianc;a com elas, ,para fazer da esperanc;:a uma 

forma de conhecimento. 

0 pensamento especulativo e hostil, por sua pr6pria natureza, 

a resignac;ao e a desintegrac;ao. Examinar nossas ideias as mais 

simples, sistematicamente, c afirmar as reivindicac;oes da unidade 

contra a desintegrac;ao, e a autoridade do espirito contra a aceitac;ao 
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da ordem sombria do mundo. Por conseguinte, a filosofia e revo

lucionaria mesmo quando parece ser conservadora e o pensamento 

e a nega9ao da fatalidade, mesmo quando parece ser a defesa dela. 

Ninguem que tenha ouvido a secreta intima9ao do poder e da gran

deza da teoria sucumbira jamais ao desespero nem podera duvidar 

de que o clamor do pensamento despertara, um dia, as pr6prias 

pedras. 



CAPITULO 1 

PSICOLOGIA LIBERAL 

INTRODU(;AO 

0 objetivo deste capitulo e estudar criticamente alguns dos 

aspectos basicos da psicologia liberal. Tal como o considero, o 

conceito da psicologia significa, a um s6 tempo, mais e menos que 

aquilo que, atualmente, costuma descrever. Deixa de lado o estudo 

empirico ou cientifico do que determina a conduta humana, em

bora nao abandone as ideias metafisicas nas quais ainda confia 

grande parte deste estudo. Por outro lado, a psicologia inclui a 

etica e a teoria do conhecimento. Ideias sobre por que, como indi

viduos, agimos como agimos, o que deveriamos fazer e o que pode

mos saber sao intima e explicitamente ligados entre si na tradi<;ao 

filos6fica do liberalismo. Sao interligados pelo problema central 

da rela<;ao da mente individual com a personalidade e o mundo 

em geral. Tudo se volta para a pergunta: 0 que faz de n6s pes

soas e o que resulta do fato de sermos pessnas? A psicologia e 

a teoria da personalidade. 

0 capitulo come<;a com um esbo<;o do conceito da natureza 

e da ciencia no contexto em que se desenvolveram as doutrinas 

liberais do espirito e da sociedade. Esta imagem da natureza fisica, 

e do lugar ocupado nela pela mente, foi a adotada pelos pensadnres 

europeus do seculo dezessete que criaram a doutrina liberal. Em

bora os progressos realizados nas ciencias naturais tenham modifi

cado ou mesmo transformado totalmente nossa cosmologia, o im-
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pacto destas modifica�oes sobre a personalidade e a sociedade se 
manteve reduzido. Assim e que o conceito tradicional da natureza 
continua a fomecer grande parte do material de que e feita a 
teoria liberal. A ideia da natureza leva a uma antinomia no enten
.dimento da rela�ao entre o espirito e o mundo. Veremos que esta 
antinomia tern algo em comum com os problemas capitais da psico
logia liberal e da teoria politica. 

Voltemo-nos, a seguir, para a visao impensada do espirito que 
a psicologia liberal reivindica e depura. Considerando esta visao; 
procuro resumir alguns aspectos do conceito da personalidade e da 
natureza humana, bem como das ciencias sociais. 

A pr6xima etapa neste debate e demonstrar que esta visao im .. 
pensada ipode se reduzir a tres · principios ou. postulados. Os tres 
principios nao pretendem ser exaustivos e as propostas que apre
sentam podem ser formuladas de maneira diversa: A primeira e

a separa�ao entre a compreensao e o desejo. A segunda afirma que 
OJ desejos sao arbitnirios. A terceira sustenta que o conhecimento 
e adquirido por uma combina�ao das sensa�oes elementares e ideias; 
expressas sob a forma de uma metafora, elas declaram que, na 
aguisi�ao do conhecimento, o todo e simplesmente a soma de suas 
partes. Os tres postulados psicoI6gicos sao ligados entre si de ma
neira muito analoga a dos relacionamentos da 16gica formal com 
as caracteristicas focalizadas na introdu�ao. 

A parte .seguinte do capitulo discute como os principios da 
psicologia liberal produzem uma antinomia no conceito da liga�ao 
entre a razao e o desejo, os elementos fundamentais da personali.;. 
dade da doutrina liberal. A antinomia nos for�a a escolher entre 
duas morais: uma moral da razao e outra moral do desejo. Em
bora ambas sejam incapazes de sustentar uma doutrina moral ade
quada, nenhuma das duas pode se reconciliar com a outra dentro 
dos limites impostos pela psicologia liberal. Examino · a natureza · e
procuro enfatizar o significado da antinomia da razao e do desejo 
mostrando como ela subverte a ideia da personalidade. 0 argu
mento conclui com uma discussao sobre o modo como se usa o 
papel assumido na sociedade para tentar resolver os paradoxos da. 
psicologia liberal. 
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Neste capitulo, como nos seguintes, tenho por prop6sito refle

tir tao simplesmente quanto possivel sobre os problemas discutidos. 

Na nossa era a filosofia conquistou triunfos porque alguns homens 

foram capazes de pensar com inusitada simplicidade. Se pudesse

mos pensar ainda mais simplesmente avangariamos talvez um pouco 

mais ainda. 

A ANTINOMIA ENTRE A TEORIA E O FATO 

lmaginemos o mundo como um campo de espago e uma con

tinuidade de tempo que servem de cenario a fatos ou objetos-even

tos (acontecimentos). Um objeto existe atraves do tempo como 

uma serie de acontecimentos sucessivos. 0 mundo constituido pelo 

espago, pelo :tempo e pelos objetos-eventos, possui as seguintes 

caracteristicas. Ha um numero indefinido de objetos-eventos. Os 

acontecimentos se sucedem uns aos outros constantemente e os ob

jetos colidem entre si de varios modos. A ocorrencia de uma serie 

de acontecimentos sera seguida pela ocorrencia de outra serie. A 

regularidade que existe, ou supomos existir, entre os acontecimentos, 

e diferente dos pr6prios acontecimentos, ou dos objetos cujo aspec
to temporal eles representam. Uma lei causal da natureza e diversa 

dos fenomenos que ela une. As regularidades pertencem ao que 

e geral; os objetos-eventos, ao que e peculiar. Os objetos-eventos 

existem independentemente de nossa percepgao do que eles sao ou 

deveriam ser. Ou assumimos que tudo o que acontece na natureza 

acontece necessariamente, ou declaramos que nao sabemos por que 

as coisas acontecem. Esta ultima posigao implica, todavia, um 

acaso ininteligivel que representa, tambem, uma especie de neces

sidade. Portanto, em qualquer dos dois casos, o campo dos obje

tos-eventos se nos apresenta como uma necessidade. Chamamos 

essa necessidade de experiencia. 

:£ possivel dividirmos o mundo de inumeros modos. Nao ha 

uma maneira de dividi-lo que descreva o que o mundo e realmente. 

Isso porque faltam as coisas essencias inteligiveis. Uma roisa tern 

uma essencia inteligivel quando possui um trago capaz de ser 
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apreendido em virtude do qual pertence a uma categoria de coisas 
em vez de pertencer a outra. De acordo com este conceito, uma 
pedra e diferente de uma planta porque tern uma qualidade pe
drense, se assim pudermos dizer, que nos e possivel apreender ime
diatamente. Alguns dizem que a essencia pode ser compreendida 
diretamente como uma categoria abstrata, completamente a parte 
das coisas concretas que a exemplificam. Outros alegam que s6 
pode ser inferida ou induzida a partir de suas instancias particula
res. De acordo com este ultimo ponto de vista, aprendemos a dis
tinguir a qualidade do que e :pedrense ao examinarmos determi
nadas pedras. 

Muitos dos sistemas metafisicos da Europa antiga e medieval 
adotaram o criteria do conhecimento cuja pedra de toque e a ideia 
de que todas as coisas da natureza possuem essencias inteligfveis. 
Ensinaram, par conseguinte, que o espfrito pode compreender co
mo o mundo e realmente. Esta doutrina constitui, na verdade, um 
principio magistral, pois seus aliados dela tiraram conclusoes sobre 
a linguagem, a moral e a poHtica. Argumentaram que, como tudo 
tern uma essencia, todas as coisas podem ser classificadas sob o 
nome que designa a categoria a que pertencem. E os defensores 
da doutrina das essencias inteligfveis partiram, dai'., para a asserc;:ao 
de que os criterios do certo e do errado devem tambem possuir 
essencias que o pensamento pode apreender. A etica de Platao e a 
teoria do direito natural de Tomas de Aquino exemplificam esta 
linha de argumento.t 

0 moderno conceito de natureza, e da rela<;ao entre o pensa
mento e a natureza, que estou descrevendo, rejeita a doutrina das 
essencias inteligiveis. Nega a existencia de uma cadeia de essencias 
ou qualidades essenciais que poderiamos inferir de elementos par
ticulares, no mundo, ou perceber face a face nas suas formas abs
tratas. Em vista disso insiste em afirmar que ha inumeras maneiras 
pelas quais os objetos e os acontecimentos do mundo podem ser 
classificados.2 

Nao podemos decidir abstratamente se uma determinada clas
sifica<;ao e justificavel. 0 unico criteria e o de verificar se a classi
ficac;:ao serve ao prop6sito particular que tinhamos em mente ao 
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escolhe-la. Toda a linguagem descreve o mundo de uma maneira 
completa, embora a seu pr6prio modo. Do moderno ponto de vista 
sobre a natureza nao ha base para afirmar que uma palavra retrata 
a realidade mais acuradamente que outras, pois a unica maneira de 
avaliarmos a "verdade" da linguagem e a sua capacidade de apre
sentar os objetivos das comunidades humanas que a empregam. As 
teorias da ciencia sao uma linguagem parcial, por isso que classi
ficam as coisas no mundo. Seu direito de serem aceitas depende, 
por conseguinte, de sua capacidade de contribuir para determina
dos fins, tais como predizer ou controlar os acontecimentos, mais 
que de sua fidelidade ao verdadeiro mundo das essencias.3 

Essa simples ideia, a nega<;iio de essencias inteligiveis, nao 
deixa de pe uma s6 pedra da posic;ao metaffsica pre-liberal. Suas 
conseqiiencias, para nossos pontos de vista morais e politicos, sao 
tanto de longo alcance quanto paradoxais. E entre suas implica
�6es ha uma charada relativa a maneira pela qual as teorias rela
cionam-se aos fatos. Por mais familiar que seja esta charada, seu 
significado continuara a escapar-nos ate que sejamos capazes de 
compreender o Ingar que ocupam no sistema do pensamento li
beral. 

De acordo com o ponto de vista da ciencia e da natureza, 
que esbocei, os fatos s6 podem ser percebidos atraves das categorias 
que permitem ao pensamento classificar a experiencia. Estamos 
habituados a · pensar nisso como sendo um prindpio da filosofia de 
Kant4, mas decorre diretamente dos principios descritos na sec;ao 
anterior. 

Se nao existem essencias inteligiveis, nao ha uma classifica<;iio 
predeterminada do mundo. S6 podemos distinguir entre objetos
eventos, em relac;ao ao criterio de escolha implicito numa teoria. 
:e a teoria que determina o que pode ser considerado um fato e 
como os fatos devem ser distinguidos um do outro. Em outras pa
lavras, um fato se torna o que ele e para nos devido a maneira 
de o classificarmos. Como o classificamos depende das categorias 
disponiveis na linguagem que falamos, ou na teoria que emprega
mos, e a capacidade que possuimos de reabastecer o fundo de 
categorias a nossa disposic;ao. Como quer que encaremos o jogo en-
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·tre a tradic;ao e o prop6sito consciente na manipulac;ao das cate

gorias, nao ha um apelo direto a realidade, porque a realidade e

,construida pela mente.

No entanto, acreditamos tambem que a hist6ria da ciencia e

progressiva e que, em ultima analise, e possfvel fazer-se uma esco

lha racional entre teorias conflitantes sobre o mundo. Algumas 

teorias descrevem o mundo mais acuradamente que outras. Esta 

·crenc;a esta tao firmemente baseada no conceito tradicional da na

tureza quanto o princfpio que insiste em que nunca podemos nos

afastar das categorias de uma linguagem, ou teoria particular, para

vermos o mundo a olho nu. Baseia-se na proposic;ao de que as

. coisas sao como sao, qualquer que seja a nossa opiniao a respeito

delas, ou do que deveriam ser. Como poderemos manter a con

fianc;a na possibilidade de uma comparac;ao definitiva <la teoria e

do fato, a nao ser que nos disponhamos a qualificar o princfpio de

que o mundo dos fatos e construido pela mente de acordo com

seus prop6sitos? 0 conceito de que ha um mundo das coisas inde

pendente do pensamento, e capaz, a um determinado ponto, de

ser apreendido tal como ele e, parece ser necessario a noc;ao da

ciencia. Este conceito, todavia, parece depender da doutrina das

essencias inteligiiveis, ou dos fatos tais como sao, o que se assume ser

·inconsistente com o modemo conceito da ciencia.5 

Na sua forma mais simples, a antinomia da teoria e do fato 

e o conflito existente nas duas ideias que precedem: a mediac;ao 

de todos os fatos atraves da teoria e a possibilidade de uma com

parac;ao independente entre a teoria e o fato. Cada um dos prin

cfpios parece plausivel na sua formulac;ao e absurdo nas suas con

·seqilencias. Eles se contradizem entre si, mas qualificar um deles

pareceria requerer uma revisao drfi.stica do conceito da natureza e

do pensamento de que ambos provem. Eis ai um enigma que parece

implicar a incoerencia da nossa ideia da ciencia e mesmo do conhe-

. cimento em geral.

Porque, entao, nao nos sentimos chocados pela incoerencia? 

·Como se justifica que nao nos sintamos mais freqiientemente per

turbados pela antimonia da teoria e do fato? Nossa injustificada

:seguranc;a resultara talvez de serem as teorias com as quais traba-
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lhamos sempre parciais. Nao sao, como as linguagens, descri<;:6es 

do mundo na sua totalidade. Conseqtientemente parece sempre 

possivel colocar-nos a parte de uma determinada teoria que esteja

mos considerando. Esquecemos que, ao faze-lo, passamos para 

outra teoria e nao para o dominio dos simples fatos. 

Ou entao, quando temos que enfrentar uma escolha entre dois 

sistemas te6ricos radicalmente diversos, por exemplo, o de New

ton e o da mecanica quantica, firmamo-nos em criterios de justi

ficac;ao como o de que estas teorias competitivas tern o poder de 

prever acontecimentos, ou controla-los. Tais criterios parecem si

tuar-se acima da guerra das hip6teses. Mas isso tambem e uma 

ilusao. Ainda precisamos interpretar os resultados de quaisquer 

experimentos realizados e justificar os metodos que utilizamos para 

comprova-los. Se nao ha essencias inteligiveis, os fatos que resul

tam dos testes realizados podem significar coisas diferentes em lin

guagens te6ricas diversas. E os metodos de verificac;ao terao que ser· 

defendidos segundo o modo pelo qual se relacionam com os prop6-

sitos que visamos, sejam eles nosso interesse no poder sobre a 

natureza, na simplicidade da explanac;ao ou na confirmac;ao da 

crenc;a religiosa. Vamos assumir, por enquanto, que, na doutrina 

moral que desenvolve as implicac;6es da negac;ao das essencias inte

ligiveis, esses interesses i.ejam considerados arbitrarios, e veremos 

que a antinomia entre a teoria e o fato permanece insoluvel. As solu

c;oes aparentes transportam simplesmente o enigma para um plano 

mais alto de abstra<;ao. Quanta mais geral a teoria, tanto mais 

inadequada se toma a soluc;ao. 

0 grande merito de Kant foi propor uma soluc;ao inteiramente 

diversa, por isso que rejeita os termos do problema. Procura, ela, 

cortar o n6 g6rdio, imaginando que ha ce1ias categorias universais 

da mente, alem das categorias pertinentes a determinadas teorias e 

linguagens. Assim, embora nunca possamos ver os fatos nus, po

demos ve-los atraves das lentes de uma linguagem universal - as 

categorias da compreensao. Esta universalidade e a unica especie 

de objetividade que temos ao nosso alcance. Serve tanto como da 

doutrina das essencias inteligiveis como da base a partir da quat 
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pode ser n:alizado um julgamento imparcial das reivindica<;oes das 

teorias e metodo conflitantes6 

A alegada solu<;ao de Kant a antimonia da teoria e dos fatos 

e analoga e ligada a uma tentativa mais definitiva de resolver as 

antinomias da psicologia liberal e da teoria polftica que chamare

mos de estruturalismo. Uma crftica a proposta de Kant sera por 

isso adiada ate examinarmos a doutrina estruturalista. 0 que que

ro enfatizar, por enquanto, e a luz que a doutrina de Kant lan<;a, 

mesmo que esta doutrina venha a ser considerada falsa, sobre o 

significado da antinomia da teoria e do fato e sobre todo o mo-

, demo conceito da mente e da natureza. 

N as ciencias naturais o conhecimento progride por se tomar 

continuamente mais abstrato, geral e formal. A substancia <las 

coisas, a aparenci:a peculiar que elas nos trainsmitem, e relegada a

arte e ao senso comum. 0 conhecimento cientffico s6 atinge a 

perfei<;ao a custa da parcialidade. Embora a ciencia empirica 

possa ser capaz de explicar cada vez melhor por que temos do 

mundo tais ou quais impressoes particulares, e explica-lo pre

cisamente porque a ciencia se tornou mais formal, nao podera 

jamais descrever plenamente o que vemos atraves dos sentidos. 

Nao pode substituir a especie de conhecimento que lhes pertence. 

Pelo contrario, a ciencia deve passar, constantemente, da substan

cia a forma, e do particular ao universal. 

Embora busque explica<;6es cada vez mais simples e unifica

das, a ciencia avan<;a porque aceita a pluralidade das teorias em 

diferentes niveis de abstra<;ao. Assim, a qualquer memento, o que 

uma ciencia considera significativo em um fenomeno pode ser 

relegado, por outra, como acidental, e removido, por conseguinte, 

para o nivel de substancia irrelevante. A fi'.sica pode ter pouco a 

dizer sobre a anatomia dos cavalos, mas a pr6pria zoologia sera 

incapaz de definir tudo o que e peculiar a um determinado cavalo. 

A inefabilidade do individual e conseqtiencia necessaria do modemo 

enfoque da ciencia. Atribuir esta limita<;ao simplesmente a um es

tagio do desenvolvimento do conhecimento cientffico e nao com

preender a maneira pela qual a ciencia se desenvolve.7 
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A genialidade da resposta de Kant a questao da teoria e do 

fato repousa sabre o reconhecimento da separagao existente entre 

o universal e o particular, como sendo o destino do pensamento,

moderno. As categorias kantianas da compreensao sao universais,

par isso que sao formais, isto e, vazias.

A verdadeira fonte da antinomia da teoria e do fato e a sepa

ragao radical da forn1a e da substancia, porque esta separagao e 

a base da diferenga entre ideias ou teorias gerais, que sao formais 

e universais, e a compreensao ou intuigao de eventos individuais,. 

que sao substantivos e particulares. S6 quando esta distingao se de

fine e que surge o problema entre teoria e fato. 

Um conceito diferente da relagao do universal e do particular 

nao produziria a antinomia entre teoria e fato. Tomemos, por 

exemplo, nossa compreensao das verdades geometricas. Como geo

metras euclidianos, temos um conhecimento perfeito e completo 

porque o objeto do nosso pensamento e forma pura sem substancia 

e universalidade e sem particularidade. Cada exemplo particular 

de um cfrculo e plenamente definido pelo conceito geometrico de 

um cfrculo. Nada pode ser conhecido num cfrculo particular, a nao 

ser a dimensao do seu raio, que nao seja parte do conhecimento 

do teorema de sua construgao. s Tai geomet1:fa nada tern a ver 

com o problema da classificagao de particulares em categorias ge

rais e, por conseguinte, nao precisara jamais enfrentar a antimonia 

entre teoria e fato. 

0 conceito de que e necessario atingir a universalidade atra

ves da abstragao da particularidade, e nao pela direta elucidagao 

do particular, coma fazemos na arte, e o amago da antinomia entre 

teoria e fato. Servira tambem de pedra de toque para a compreen

sao das contradig6es do pensamento liberal. 

A antinomia entre teoria e fato pode ser retragada e resumida 

de maneira mais familiar. 0 ato de pensar e a linguagem depen

dem do uso de categorias. Precisamos classificar para pensar e 

para falar. Mas nao podemos estar certos de que alga neste mundo 

corresponde as categorias que usamos. Nossas concepg6es sabre a 

ciencia e a natureza parecem implicar que acreditamos tanto em 

que as nossas classificag6es possam ser verdadeiras quanto em quc 
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possam ser falsas, e que o verdadeiro e o falso sao imponderaveis 

e ilus6rios. 

A IMAG:EM VULGAR DA MENTE 

Em que consiste o conhecimento? Como o adquirimos? Essa 

e uma das primeiras quest6es que a psicologia contempla. A ma

neira de encara-la e determinar o que nao e conhecimento. A vou

tade ou o desejo e uma atividade da nossa vida, consciente que, 

habitualmente, distinguimos da compreensao. 0 mais elementar as

pecto de nossa psicologia quotidiana e, portanto, a distin9ao entre 

a mente, que compreende ou sabe, e a vontade, que deseja. (:Em

pregarei os termos mente, compreensao e conhecimento, bem como 

vontade e desejo, sinonimamente.) A compreensao e o desejo sao 

distintos, embora nao totalmente independentes. Juntos constituem 

o eu.

A mente e comparavel a uma maquina. 0 fato de que apreen

de objetos-eventos ( fatos) significa o seguinte: em primeiro lugar, 

pode unir caracterfsticas objetivas dos fatos com caracteristicas que 

os fatos pare9am possuir devido a estrutura da mente. Quando es

tes dois atributos se somam, os fatos transformam-se em sensa96es. 

As sensa96es sao a base de todo o conhecimento sobre o mundo 

dos objetos-eventos. Em segundo lugar, a maquina da mente pode 

combinar e recombinar fatos ( ou melhor, sensa96es) num numero 

infinito de maneiras. Pode visualizar diversos objetos-eventos, co

mo Se fossem um UilicO fato, OU fomenta-los ate ao ponto em que 

talvez atinjam o indivisivel. Em terceiro lugar, todas as sensa96es 

que se combinam podem ser analisadas ate ao ponto em que voltam 

a formar as sensa96es elementares de que se constitufram e os 

fatos a que correspondem estas sensa96es elementares. Em quarto 

lugar, as sensa96es nao se modificam ao serem combinadas com 

outras sensa96es. A combina9ao e a analise, que sao duas opern-

96es da mente, rrada produzem de novo no mundo dos fatos, um 

mundo alheio as elocubra96es da inteligencia. Em quinto lugar, ha 

um tipo de conhecimento, que a matematica e a I6gica exemplifi--
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cam, que nao visa ao conjunto ou a analise das sensai:;6es. Consiste 
na compreensao das relai:;6es entre o que existe alem do mundo dos 
fatos. E o que chamamos de ideias ( o mesmo nome e dado, no 
entanto, a combinai:;ao de sensai:;6es realizadas pela maquina da 
mente).9 

A mente enfrenta um problema peculiar. Trava conhecimento 
com as coisas tal como elas lhe parecem ser atraves das sensag6es, 
e nao tanto tal como elas sao. 0 conhecimento perfeito so pode 
ser alcangado, por conseguinte, no estudo daquelas coisas que po
demos apreender sem as sensagoes, como se verifica com a 16gica 
e a matematica. A compreensao do mundo da natureza caminha 
em diregao ao unico conhecimento certo pelo qual pode esperar 
quando estabelece analogias entre as relag6es entre os fatos e as 
relagoes entre as ideias. Como a fisica matematica e que leva 
mais alem a analogia entre a ordem dos fatos e a ordem <las 
ideias, e a mais avangada das ciencias. 

Esta descrigao pode ser vista como uma imagem simplificada 
do conceito do conhecimento desenvolvido por Hobbes e Locke, 
que nos e familiar. Poderia tambem representar a teoria do conhc
cimento de Kant, se fosse revista, da seguinte maneira. Primeira
mente, nao ha distingao entre a transformagao dos fatos em sensa
goes e os processos de analise e combinagao destes fatos. 0 con
teudo das sensagoes e determi.nado pelas mesmas operai:;6es de ana· 
Iise e combinagao que permite a maquina da mente reconstruir 
seqliencias complexas de acontecimentos neste setor. Em segundo 
Jugar, ha um n(1mero limitado de possfveis formas de analise e 
combinagao. Possuem caracteristicas peculiares que podemos atri
buir ao mecanismo da mente.10 

A descrigao deste conceito do conhecimento permanecera, to
davia, incompleta ate compreendermos o que impele a maquina da 
inente a suas opera<;6es de analise e combinac;ao. Ou, para expres
sar a questao em outras palavras, qual e a relagao entre a com
preensao e o desejo? A resposta e dada concisamente por Hobbes 
e repetida de mil maneiras pelos discipulos surgidos da nova cien
cia que ele ajudou a criar. "Porque os pensamentos sao para os 
desejos escoteiros e espi6es que partem para longe e encontram os 
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caminhos que Ievam as coisas desejadas: toda a firmeza da· noi;iio 

da mente e sua rapidez provindo daf."11 A mente e movida pelo 

desejo, o elemento ativo do eu. 

Mantendo a metafora da mente enquanto maquina, suponha

mos que o desejo seja sua mola. 0 desejo e cego e faminto. 

Precisa do auxilio da maquina para executar seus pianos e ensi

nar-lhe a maneira mais eficiente de alcani;ar seus objetivos. Usan

do esta maquina com sua operai;ao em dois estagios, 0 viajante 

pode ver os fatos do mundo e perceber que grupos de aconteci

mentos produzirao outros grupos. 0 conhecimento adquirido per

mitira ao viajante defender-se dos acontecimentos, ou objetivos que 

o ameac;am, e orientar os acontecimentos benignos para seu pr6-

prio benefkio.

A explica<;ao mais simples e mais comum do que leva o desejo 

a preferir um curso de a<;ao a outro e a de que busca o prazer 

e evita a dor. 0 desejo e sujeito as mesmas fori;as que agem so

bre os fatos. A relai;ao entre a mente e o desejo e de sujeic;ao. 

Quando a compreensao focaliza o desejo e procura apreender as 

causas que o Ievam a buscar um objetivo em vez de outro, ela o 

faz sob o impulso do desejo. Assim sendo, qualquer que seja o 

seu princfpio causal, o desejo determina as utiliza<;oes do intelecto. 

0 PRINCiPIO DA RAZ.AO E DO DESEJO 

Denominando o processo que esbocei de imagem vulgar da 

mente, procuro acentuar o que ha de habitual nas suas caracteris

ticas. :E o material de que sao feitas nossas creni;as quotidianas. 

Numa formulai;ao mais elaborada, embora nao diversa fundamen

talmente, isso descreveria as premissas sobre as quais se funda 

grande parte cla filosofia e da ciencia social contemporanea. Este 

conceito da mente nao e o (mico possivel. Os homens defenderam 

no passado conceitos muito diversos. A imagem vulgar e, mi ver

dade, apenas uma versao difundida da doutrina £ilos6fica que de

nomino psicologia liberal. 

Assim sendo, o pr6ximo passo nesta argumentai;ao nada tera 

de surpreendente. A imagem vulgar da mente pode se reduzir a 
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tres postulados que contarao como principios da psicologia liberal. 

Acham-se implfcitos no esboc;o da imagem vulgar. Mas podem tam

hem ser inferidos independentemente dos sistemas te6ricos dos pen

sadores liberais classicos, ou das hip6teses das modernas ciencias so

ciais. Estes tres principios implicam um no outro. Ao julgarmos o 

sentido desta implicac;ao recipocra precisamos ter em mente o ar

gumente da introduc;ao. 

Ja que e um dos meus objetivos demonstrar que todos os prin

cipios de psicologia liberal sao ligados aos postulados da teoria 

politica, silo, eles, indicados de maneira tao livre quanto possi'.vel 

de qualquer implicac;ao politica. Deste modo espero evitar a obje

c;ao de que, ao descrever a psicologia num contexto desnecessaria

mente politico, eu esteja fon;ando a conclusao que pretendo de

monstrar. Por esse motivo, o argumento tera que ser mais intrin

cado do que poderia ter sido, mas nenhuma cautela e excessiva ao 

discutirmos assuntos de ;tal importancia. 

0 primeiro principio da psicologia liberal afirma que o eu 

consiste em compreensao e desejo, e de que o desejo e a parte 

motiva, ativa e primordial do eu. 0 mecanismo da mente, por si 

so, nada deseja; o desejo nao ajudado pela compreensao nada pode 

visualizar. A isso podemos chamar o principio da razao e do de

sejo.12 

A razao, OU a compreensao, e a faculdade atraves da qual 

o eu determina como e o mundo. Os termos compreensao e conhe

cimento descrevem tambem as imagens das coisas produzidas no

mundo pelo uso da razao. Desejo ou vontade e a faculdade pela

qual o eu determina os objetos de seus apetites e avers6es. Os

pr6prios apetites sao tambem chamados de desejos. Uma escolha

e uma decisao sobre quais de varias modalidades de ac;ao sao mais

capazes de satisfazer um desejo que outras. Uma inclinac;ao e uma

predisposic;ao para certos tipos de desejo e coisas ou situac;6es

capazes de satisfaze-los.

Ha varias maneiras de desenvolver o principio da razao e do 

desejo de modo que nos seja mais facil reconhece-lo como sendo 

nosso. As coisas nao sao simplesmente o que pensamos que elas 

sao, ou deveriam ser; elas nao o que sao. Nossas opc;6es sao op,. 
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9oes que fazemos. Podemos ser capazes de demonstrar por que 

escolhemos uma forma de a9ao em vez de outra, mas, com as: 

reservas que indicarei em breve, nao supomos que a escolha de 

um objetivo equivalha ao reconhecimento de um fato. Na verdade, 

a distin9ao entre a razao e a vontade e simplesmente o oposto da 

separa9ao entre fatos, objetivos, fins e valores. 

Ate agora considerei o princfpio da razao e do desejo como 

fundamento da diferen9a existente entre as atividades caracterfsticas 

em que se engajam a compreensao e o desejo, ou dos objetos a 

que cada um se dirige.13 Consideremos agora o princfpio da razao 

e do desejo, do ponto de vista das posi9oes que ocupam em relagao 

um ao outro na visao impensada da mente. A compreensao e um 

instrumento do desejo. Aquela deve servir os apetites deste. Quan

do ,a mente busca o conhecimento, pode parecer que ela se move sob 

seu pr6prio impulso. Mas a busca da verdade e apenas um recurso 

empregado para satisfazer ainda melhor os desejos, para alcan9ar 

um objetivo que a mente ja escolheu. 0 pr6prio acrescimo do 

conhecimento e um fim que, como todos os outros fins, deve, pri

meiro, ser desejado para que comande a obediencia da com

preensao.14 

0 princf pio da raziio e do desejo pode ser expresso de form a 

francamente politica, e e sob esta forma, mais que sob as formas 

precedentes, que o encontramos freqlientemente exposto pelos pen

sadores classicos do liberalismo. 0 que distingue os homens uns 

dos outros nao e o fato de que sua compreensao do mundo e di

versa, mas o fato de que eles desejam coisas diferentes mesmo 

quando compreendem o mundo da mesma maneira. S6 ha um 

mundo dos fatos e s6 existe uma forma de compreensao, funda

mentalmente a mesma para todos. Um homem pode estar mais ou 

menos informado sobre o mundo, mas sempre que dois homens 

conhecem algo verdadeiramente, o que conhecem e a mesma coi

sa. 15 0 fundamento de suas identidades individuais nao pode ser 

simplesmente seu relativo grau de ignorancia. Tera que ser as op-

96es que fazem e as finalidades que escolhem. 0 reino dos dese

jos aproxima-se muito mais de uma democracia do que a republica 
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o faz em relagao as letras, o que a discussao em torno do segundo

principio da psicologia liberal devera tornar evidente.

Seja qual for a maneira de encarannos o prindpio da razao 

·e do desejo, nao ha como nos enganarmos sobre sua presenga na

hist6ria da tradigao intelectual dominante do moderno ocidente,

ou sua importancia em relagao a maneira pela qual experimenta

rnos a personalidade. Durante pelo menos trezentos anos, a divi

sao entre o pensamento e o sentimento serviu de ponto de partida

para as ideias sobre a natureza humana. Firmemente expressada

pelos inventores da doutrina liberal, beneficiou-se, desde entao, de

inumeras revis6es e foi alvo de inumeros ataques. Nern os ataques

nem as revis6es destruiram, no entanto, os ensinamentos originais.

Todos os rnodernos sao discipulos de Rousseau, por isso que con

sideram a possibilidade de veneer o abismo entre a razao e o sen

timento como o problema decisivo da vida moral. Mas e um pro

blema que continua sem solugao. A indignagao suscitada pelos

pcnsadores liberais nao foi suficiente para criar uma imagem do

eu realmente capaz de dispensar o principio da razao e do desejo.

0 conceito freudiano da psique e o contraste marxista entre 

a ciencia e a ideologia representam, apesar dos requintes que os 

acompanham, duas versoes mais recentes do prindpio da razao e 

do desejo. Freud nao se mostrou menos ansioso que Hobbes em 

retratar o poder cego e auto-suficiente dos desejos. Nao deixa du

vidas tampouco sobre sua relativa autonomia da compreensao ou 

seu domfnio sabre esta. Para Marx e precisamente o fato de apre

scntar o interesse sob a capa de conhecimento que constitui a fei�ao 

marcante da ideologia e lhe nega a qualidade de ciencia. Confundir 

intcrcsses com conhecimento representa uma distor�ao. 0 interesse 

6 presa da vontade, mas o conhecimento e o premio da razao. 

Ao considerarmos como estes dois movimentos revoluciona

rios do pensamento social moderno se acham totalmente escraviza

dos ao principio da razao e do desejo, podemos contar com difi

culdades em compreender, e muito menos em aceitar, um ponto 

de vista totalmente diverso. 0 conceito plat6nico de uma ciencia 

de ideais, na pratica da qual o conhecimento e o desejo se pudessem 

transformar numa coisa s6, e tao estranho as nossas fonnas de 
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pensamento que, qualquer tentativa de emula-los, dissolve-se em 

misticismo, desemboca numa catalogac;ao arbitraria de valores abs

tratos. 

0 espirito insolito que anima esta negac;ao pre-liberal do prin

cfpio da razao e do desejo e o conceito de que o que deveria ser 

e o que e nao sao totalmente diversos. Neste conceito, o ideal nao 

se ergue acima do mundo, mas e parte dele. Os valores sao fatos 

porque tern uma maneira de existencia fora da mente dos indivf

duos que os reconhecem. E os pr6prios fatos, corretamente com

preendidos, ja sao, de algum modo, o que deveriam ser. Mais 

concisamente: a essencia inteligfvel de cada coisa no mundo e o 

seu ideal. Assim, por exemplo, de acordo com este conceito, ha 

um ideal universalmente valido da vida humana aperfeic;oada. Cha

mamos este ideal de humanidade, porque ele distingue o homem 

de todos os outros seres. :e a sua essencia inteligivel.16 

Onde quer que prevalec;a a psicologia Jiberal, a distinc;ao entre 

descrever as coisas do mundo e avalia-las sera aceita como a pre

missa de todo o pensamento esclarecido. Por isso que a metafisica 

classica nao acolhe esta clistinc;ao, ja nao podemos falar sua lin

guagem. Ha, no entanto, pelo menos uma modalidade familiar de 

pensamento na qual o repudio ao contraste entre fatos e valores 

encontra lugar: as crern:;as da religiao. Na verdade, o conceito se

gundo o qual a compreensao do que devemos fazer faz parte da 

compreensao do que o mundo realmente e, e uma caracterfstica 

comumente atribuida as ideias religiosas.17 Entre a psicologia libe

ral e a re!.igiao nao pode haver uma paz duradoura, mas, no ma

ximo, uma ilusao de tolerancia mutua. Do ponto de vista . do 

psic6!ogo liberal, a religiao deve ser tratada como uma criatura 

do desejo, tal como a magica pode ser descrita como um antece

dente da razao. 

Dcscrevi o princfpio da razao e do desejo, e indiquei algumas 

maneiras de proceder a sua reformulac;ao. Mas por que ele exerce 

poder sobre nos? Nao posso responder a esta pergunta ate que 

tenha tornado meu retrato da psicologia liberal mais concreto pelru 

introduc;ao de um segundo princfpio. 
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0 PRINC1PI0 DO DESEJO ARBITRARIO 

0 segundo princfpio da psicologia liberal e uma extensao do 

primeiro. Declara que os desejos sao arbitrarios do ponto de vista 

da compreensao. Este e o principio do desejo arbitrario. 

Explicarei primeiro o que quero dizer ao qualificar os desejos 

de arbitrario. Nao podemos extrair uma justificac;ao das opc;6es 

que fazemos simplesmente de uma compreensao dos fatos. Mesmo 

que compreendessemos por que todas as coisas sao necessaria

mente o que sao, ainda assim teriamos que optar entre modaHdades 

altemativas de ac;ao, e toda a nossa ciencia seria incapaz de justi

ficar tais opc;6es. E o que mais e, a escolha nao e reduzivel a 

,compreensao porque volta e meia, e na vida da mesma pessoa, dife

rentes escolhas sao compatfveis com a mesma compreensao do 

mundo. Do mesmo modo, uma pessoa cuja visao do mundo se 

modifique com o tempo nao modificara, necessariamente, seus ob

jetivos. A arbitrariedade dos desejos consiste na impossibilidade 

de usar a razao para justificar seu conteudo.1s Na psicologia liberal 

ha dois tipos primordiais de qualificac;6es a esta formulac;ao inicial 

do princfpio do desejo arbitrario. Uma analise de cada uma delas 

servira para tomar este princfpio mais claro. 

Uma prirneira qualificac;ao e a de que os desejos sao, eles 

pr6prios, capazes de ser objetos da cornpreensao. A razao pode 

voltar-se para eles e trata-los como fatos, corn causas e efeitos 

como todos os outros fatos.19 Isto e o que a psicologia cientifica 

procura fazer. Mas, para a compreensao, os desejos nao podern 

nunca ser apenas fatos colocados de encontro ao eu no mundo 

exterior. Eles sao tambem o que nos faz pessoas individuais. Co

mo os desejos sao urn elemento do eu, terao sempre um duplo 

aspecto para a compreensao. Por um Iado, sao eventos psiquicos 

a serem explicados causalmente. Por outro lado, sao experimen

tados como possuindo um elemento de pura contingencia que a 

explicac;ao causal nunca podera penetrar plenamente. 

A contingencia de nossas opc;6es e inclinac;6es tern, por seu 

tumo, duas caracterfsticas, sendo que a segunda depende da pri

meira. As opc;6es devem ser atos que poderfamos nao ter come-
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tido; as inclinat;6es, tendencias que poderiamos ter desenvolvido. 

Isto e o que e chamado de livre arbitrio. A segunda caracteristica 

da contingencia dos desejos e a de que a razao sozinha nao pode 

defende-los ou ataca-los. Nada tern a dizer sobre se eles sao cer

tos ou errados, exceto quanto a um ponto focalizado abaixo. Se 

nao houvesse o livre arbftrio, contudo, o problema de criticar ou 

justificar desejos jamais se apresentaria - seria absurdo. 

A ideia de que os desejos podem ser considerados quer como 

,efeitos de outras causas, quer como op<;6es contingentes, depen

dendo de se queremos explicar uma conduta, critica-la ou justifi

ca-Ia, e um ponto critico na psicologia liberal. Aqui tambem Kant 

propoe um solu<;ao cuja virtude e a de demonstrar nao haver so

lu<;ao possfvel, a nao ser que os termos do problema sejam reco

locados. Pense no homem, diz ele, como se fosse um cidadao de 

dois reinados: um territ6rio natural de determina<;ao causal e um 

territ6rio moral de Iiberdade. Assumimos que seja o primeiro por

que desejamos explicar o mundo, e o segundo, porque queremos 

justificar a conduta. Mas a relat;ao entre as duas conclus6es, o 

desejo como fato detem1inado e como escolha arbitraria, perma

nece um misterio insoluvel. Embora Kant afirmasse que uma lei 

moral, e nao o capricho da vontade, tomaria o Ingar da determina

<;ao natural no reinado moral, viu-se fort;ado a deixar na obscuri

dade a conexao entre as duas leis.20 

Como os desejos podem ser tratados como fatos ou como 

fins, embora nunca como ambos ao mesmo tempo, a psicologia 

liberal se dividiu em duas disciplinas distintas: a psicologia empi

rica e a etica. 0 psic6Iogo cientffico imagina que suas preocupa<;6es 

,sejam de outra ordem que as do moralista. Interessa-se pelos dese

jos, enquanto acontecimentos a serem explicados, e nao como bases 

para a critica e a justifica<;ao. 0 moralista, por seu tumo, sup6e 

-que suas inquisii;6es se situam alem do terreno da "ciencia". Assim 

e que a pr6pria maneira pela qual o psic6logo e o moralista definem 

o alcance de suas respectivas disciplinas obscurece o sistema de

pensamento do qual estas disciplinas surgiram e em cujas premissas

eles continuam a confiar.
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A segunda qualificac;ao do principio do desejo arbitrario e o 

papel subsidiario que a razao pode desempenhar na justifica9ao 

e na critica da escolha. Constitui-se em objetivo marcante da com

preensao descobrir os meios atraves dos quais podera alcan<;ar · os 

objetivos que a vontade escolheu. 

Esta utilizai;ao instrumental do conhecimento envolve a razao 

no processo pelo qual os fins siio definidos e ordenados, mas nao 

modifica o carater fundamental da relac;ao entre a compreensao e 

o desejo. A razao pode nos dizer que se quisermos a, de que

gostamos, precisamos aceitar tambem b, de que nao gostamos, por

que b nao pode ser separado de a. Ou pode avisar-nos de que

nao podemos ter a e b, ao mesmo tempo, embora desejemos am

bos, porquc nao se adunam um ao outro. Finalmente, podera

ensinar-nos a maneira de organizar, ao correr do tempo, a satisfa

i;ao de nossos desejos, privando-nos de algmnas coisas, agora,

para colhermos melhor futuramente.21 

Mas, ao cabo de tudo, a razao nao nos pode levar a escolher 

um tipo de ac;ao simplesmente porque ela merece ser escolhida, 

nem pode proibir-nos de decidir em favor de um novo objetivo 

para nossas atividades. Seu trabalho a servic;o do desejo e indispen

savel mas limitado. 0 limite 6 a linha que divide a elucidac;ao 

d�s relai;oes entre desejos da decisao sobre o que escolheremos 

finalmente. 0 alcance do prindpio do desejo arbitrario tornou-se, 

assim, claro. Mas qual 6 precisamente a sua rela<;ao com o prin

dpio da razao e do desejo? 

Se a razao e o elemento universal, e o desejo o elemento 

particular no homem, tanto a exalta<;ao do primeiro quanto a ne

gac;ao do segundo prejudicara a individualidade. 0 ideal de servir 

a razao consistentemente levara a reconhecermos o carater ilus6rio 

da individualidade e a unidade indivisfvel do mun do (Spinoza). 

Quando a filosofia indica o caminho para a extinc;ao de todo e 

qualquer desejo como o da sabedoria., que, s6 ela, pode libertar-nos 

da ilusao e do sofrimento, anula tambcm a pr6pria base da iden

tidade individual (Schopenhauer). Do ponto de vista da psicologia 

liberal, o racionalismo e o misticismo sao inimigos gemeos da sepa

rac;ao das pessoas. 
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mundos que sao apenas, precariamente, ligados um ao outro. Ao 

raciocinarem, integram-se num mundo comum, porque o conheci

mento, quando verdadeiro, nao varia de uma pessoa para outra. 

Ao desejarem, no entanto, tornam-se individuos particulares por

que nao podem oferecer aos outros senao justificativas parciais de 

seus objetivos, na linguagem do pensamento. Os meios e a forma, 

como objetos da razao, sao do dominio publico; os fins e a subs

tancia, como preocupa96es do desejo, sao do dominio particular. 

Ha uma dicotomia final que, embora associada as categorias 

que discutimos, ocupa uma posi9ao unica e inquietante na psicolo

gia liberal. :£ a divisao entre tecnica e teoria. Por tecnica entendo, 

aqui, o conhecimento voltado para coisas e objetos de manipula<;:ao 

formal, ou como meios para fins. Neste sentido, o conhecimento 

tecnico indui tanto a ciencia quanto o que definimos, rnais rigoro

samente, como op<;:ao tecnol6gica ou instrumental - a aplica9ao 

da ciencia ao desenvolvimento de quaisquer objetivos que tenharnos 

em vista. 0 psic6Iogo liberal nos convida a acreditar que a tecnica 

exaure as for<;:as da razao. Como a razao e tecnica, os meios e as 

formas sao seus unicos objetos possiveis, e a vida publica, o cena

rio que lhe e pr6prio. 

Mas suponhamos conceito diferente dos deveres da razao. Ima

ginemos que o intelecto presuma elucidar tanto os fins como os 

meios da conduta. Que nao se satisfa9a com generalidades pura

mente formais e que arraste para a arena do debate publico assun

tos habitualmente relegados a vida particular. Ao agir desta 

maneira, a mente esta envolvida com o que poderfamos chamar 

de teoria, por contraste com a tecnica. 

Enquanto a filosofia for teoria nao pode desfazer-se nas dis

ciplinas tecnicas que dela geraram. Todas as revolu96es de nossas 

ideias gerais sobre a mente e a sociedade foram realizadas pela 

teoria. A revolu9ao liberal, no entanto, embora realizada por te6-

ricos, atacou o pr6prio conceito de teoria. Fe-Io ao talhar a vida 

em categorias nas quais nao havia lugar para a teoria. 

A tentativa de pensar teoricamente representa, por conseguin

te, por sua pr6pria natureza, um desafio as estruturas da psicologia 

liberal. A teoria desrespeita as dicotomias que separam os meios 
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dos fins, a forma da substancia e a vida publica da vida privada. 

Por isso nao sera surpreendente descobrirmos, mais tarde, que o 

pensamento especulativo nao pode aceitar o contraste entre a ra

zao e o desejo, ao qual estao ligados todos os dualismos anteriores. 

Para desenvolvermos um conceito adequado de personalidade, pre

cisamos atravessar a linha que separa a descric;ao da avaliac;ao e 

restabelecer, a um nivel mais alto, a unidade do fato e do valor, 

que os pensadores liberais procuraram destruir. 

0 PRINC1PI0 DA ANALISE 

Os dais primeiros prindpios da psicologia liberal se dirigem 

a personalidade como um todo. 0 terceiro vai mais diretamente 

ao conhecimento. Declara que nada existe em qualquer dose de 

conhecimento que nao possa ser, atraves da analise, inserido de 

volta nas sensac;oes· ou ideias elementares de que foi composto e, 

a partir delas, construido outra vez. Este e o principio da analise. 

0 principio da analise reconhece que as sensac;oes sao diversas 

dos fatos e as ideias diferentes das sensac;oes. Mas insiste em que 

todas as operac;oes da mente, atraves das quais adquirimos conhe

cimento, se dividem em duas categorias. Inicialmente, sensac;oes 

discretas e ideias associam-se a ideias mais gerais e mais complexas. 

Depois, essas ideias mais complexas fragmetam-se nas varias par

celas de que se constitufram. Inicialmente, ha combinac;ao, justa

posigfro ou agregac;ao, e, no segundo estagio, analise e combinac;ao 

esgotam os meios atraves dos quais podemos obter conhecimentos, 

ou do mundo natural ou das verdades formais da matematica e 

da I6gica.23 

Suponha-se que consideramos qualquer aspecto de nosso co

nhecimento como um todo cujas partes sao as sensac;oes ou ideias 

dei que se compoem. 0 principio da analise pode, entao, ser rede

finido como a proposta de que, na aquisigao do conhecimento, 

o todo e a soma de suas partes. A virtude desta aparente tauto

Iogia e a de evocar a possibilidade de um conceito bem diverso

do processo atraves do qual tomamos conhecimento do mundo.
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De acordo com este ponto de vista alternativo, que podere
mos chamar de principio da sintese, e impossivel nos dannos 
conta do conteudo de qualquer modalidade de conhecimento mais 
complexo pela simples soma dos mais elementares conceitos e sen
sa(;6es de que ele se comp6e. Pelo contrario, a informa9ao fome
cida por um nfvel mais complexo de conhecimento introduz algo 
de genuinamente novo, comparativamente ao que se conhecia ante
riormente. Esta e a no9ao que a metafora do todo como algo que 
difere da soma de suas partes pretende descrever. Muitas correntes 
do moderno pensamento social, como a psicologia da Gestalt e a 
antropologia estrutural, rejeitaiam o principio da analise em favor do 
principio da sintese, mas, porque continuaram a confiar nas outras 
premissas psicol6gicas e polf ticas do liberalismo, todas sofrem os 
vicios da critica parcial.24 

Um conceito bem conhecido da natureza das verdades mate
maticas e 16gicas, segundo o qual tudo o que fa9a parte de nossas 
conclusoes ja estaria contido nas nossas premissas, ainda que nao 
nas nossas percep96es, ilustra o principio da analise. A alega(;ao 
de que precisamos compreender a organiza9ao de determinadas 
sensa�oes e conceitos antes de podermos assinalar a identidade e o 
significado dos particulares exemplifica o principio da sintese. 

0 espfrito que unifica a teoria liberal do conhecimento e a 
confian9a na primazia do simples. 0 mundo e feito de coisas sim
ples. Nossa capacidade de compreende-lo depende do exito que 
obtemos em partir do simples para o mais complexo, e voltar nQIVa
mente do ultimo ao primeiro. Como Anteu, readquirimos for9a 
ao tocarmos a terra. 0 complexo, pelo contrario, e sempre deriva
t6rio e for(;ado. Por isso a simplicidade e associada a naturalidade 
e ao concretismo; a complexidade e abstra9ao e artificialidade.26 

Na hist6ria das teorias liberais da mente, a confian9a na prio
ridade do que e simples nunca constitui uma tese facil de ser man

tida. Sua fraqueza fundamental reside na sua dependencia da 
doutrina das essencias intelegfveis. De que outra maneira poderia

mos justificar a alega9ao de que os simples fatos possuem uma iden

tidade pr6pria antes de serem situados no escopo de uma teoria 

definida? Aceitar a doutrina das essencias inteligiveis significaria 
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abandonannos o moderno conceito da ciencia e abrirmos as portas 

a teorias do valor objetivo da lei natural. A essas teorias, contudo, 

o liberalismo precisa se opor incessantemente, porque elas desco

nhecem suas mais basicas premissas morais e politicas.

As implica�6es sociais do principio da analise sao de duas 

categorias: sua influencia sobre as especies de pensamento que os 

homens julgam ter direito a pensar e sua rela�ao com a maneira 

pela qual a sociedade esta organizada. 

A visao analitica do conhecimento completa o desmembra

mento do conceito classico e te6rico que os primeiros dois princf

pios organizaram. Sua conseqtiencia geral e desmoralizar todas as 

tentativas de construir sistemas. conceituais antes da paciente inves

tigagao de suas caracteristicas particulares, porque e nessas caracte

rfsticas particulares, mais que no sistema que pretende descreve-las, 

que a realidade se encontra. Por conseguinte, o princfpio da ana

lise e uma defesa sem pr�o da especializagao das ciencias e da 

limita�ao de toda e qualquer critica do pensamento liberal a crftica 

parcial. 

0 principio da analise tambem se afasta de qualquer tentativa 

de compreender nossa situa�ao social como um todo - um todo 

que jamais poderia ser elucidado pelo estudo de suas partes ape

nas. A consciencia do carater de nossa posigao hist6rica deve, por 

conseguinte, restringir-se a analise de certos acontecimentos hist6-

ricos. Todos os outros estudos da sociedade serao qualificados de 

charlatanismo por pretenderem realizar o que a n�ao liberal da 

mente considera que nao pode ser feito. Como o mundo social 

nao pode ser apreendido como um todo e tambem impossfvel 

imaginar de que maneira ele poderia ser modificado como um 

todo. 0 princfpio da analise e o eterno inimigo da revolugao. 

0 que o conservadorismo liberal tern de mais surpreendente 

sao suas estranhas implicagoes para o estudo do pr6prio liberalis

mo. 0 axioma da analise se opoe a qualquer tentativa de passa

gem da crftica parcial a crftica total na discussao do pensamento 

liberal. Ele sempre se orienta, para o estudo dos problemas indi

viduais, pela nega�ao de que haja um todo na tradigao do libera

lismo; ve apenas ideias especificas sustentadas em diferentes mo-
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mentos. 0 imperador do J apao, protegido de seus suditos por um 

biombo, nao poderia contar com melhor esconderijo que o que 

este conceito do conhecimento fornece a doutrina liberal. 

0 princfpio da analise talvez deva muito do que e nele atraentc 

a uma forma particular de ordem social para cuja perpetuac;ao 

ele contribui por seu turno: a situac;ao na qua! a existencia social 

de cada homem se espelha nurna diversidade de papeis. Nao ha 

posic;ao social que reuna na execuc;ao de uma s6 atividade os dife

rentes aspectos da vida social, tornando assim possivel examinar

mos a ordem social na sua totalidade. Quando todos os interesses 

sao considerados, ou particulares e subjetivos, ou uma combinac;ao 

de interesses subjetivos e particulares, nenhuma atividade pode ser 

vista como a expressao de um interesse universal cuja realizac;ao 

exige um conhecimento universal da sociedade. Uma existencia 

social fragmentada s6 pode produzir um conhecimento fragmenta

rio da ordem social. 0 prindpio da analise e, portanto, o limite 

social de sua autoconsciencia. 

Os tres postulados discutidos sao os elementos mais simples 

da psicologia liberal e a base de grande parte de nossas ideias 

sobre a moral e a natureza hurnana. A natureza da relac;ao entre 

o prindpio da razao e do desejo, e o prindpio do desejo arbitra

rio, ja foi sugerida. Fara com que seja mais surpreendente desco

brirmos que estes dois pridpios implicam, e se acham implicados,

pela visao analitica da mente. Sinto-me incapaz, contudo, de elu"

cidar o carater desta interdependencia de imediato, posto que a

compreensao do meu argumento requer a apreensao das doutrinas da

teoria politica liberal a ser discutida no pr6ximo capitulo,

AS MORAIS DA RAZAO E DO DESEJO 

Minha critica a psicologia liberal desenvolve-se em tres esta

gios. Primeiramente, distingo dois tipos basicos de teoria moral 

que a psicologia liberal faz surgir. Depois, demonstro coma am

bas estas teorias se prendem a um paradoxo -- a antinomia entre 

rnzao e desejo, Finalmente, examino o cfeito destruidor dessas 
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duas morais sabre o conceito da personalidade. A antinomia entre 
razao e desejo, que e o tema central do argumento, encontra-se no 
corac;;ao da hist6ria das ideias morais no modemo Ocidente, assim 
como a antinomia entre teoria e fato e o eixo da; evoluc;;ao de pon
tos de vista sobre a ciencia e a natureza. 

0 modo de respondermos a indagac;;ao sobre os criterios pelos 
quais devemos nos conduzir depende, invariavelmente, do conceito 
de personalidade de que partimos. Por isso que a psicologia libe
ral distingue dois elementos decisivos no eu, oferece duas respostas 
principais ao problema moral: a moralidade do desejo e a mora
lidade da razao. Embora essas denominac;;6es jamais tenham sido 
adotadas pelos fil6sofos liberais classicos, descrevem as principais 
soluc;;6es altemativas dos problemas morais comuns que todo eles 
enfrentaram. A relac;;ao das especulac;;6es eticas dos grandes fil6-
sofos com estes tipos elementares de pensamento moral e seme
lhante a do estilo dos grandes escritores com a linguagem comum, 
uma linguagem que se mantem viva e se aperfeic;;oa na prosa do 
artista. 

A moralidade do desejo define o bem como a satisfac;;ao do 
desejo - a capacidade de alcam;ar os objetivos aos quais nos incli
nam os nossos apetites e nossas avers6es. A plenitude e o estado 
imaginario em que todos os desejos se acham satisfeitos. A tarefa 
da etica, deste ponto de vista, e ensinar-nos como organizarmos a 
vida de maneira a atingirmos a satisfac;;ao. Chamamos este pro
cesso continua de felicidade.20 Como parte de sua busca da feli
cidade, os homens selecionam os desejos que devem ser satisfeitos 
em primeiro lugar devido a sua maior intensidade, ou porque satis
faze-los e a condic;;ao necessaria a satisfac;;ao de outros desejos. 

De acordo com a moral da razao, esta estabelece os criterios 
da conduta acertada. lsso constitui uma noc;;ao estranha desde o 
infcio. 

A tradic;;ao da metaffsica classica, anterior a invenc;;ao da dou
trina liberal, depositou grande confianc;;a no conceito da razao pra
tica. Assim como ha uma razao te6rica que distingue o verdadeiro 
do falso, ha tambem uma razao pratica que separa o born do 
mau.27 A noc;;ao de razao pratica tardou muito a ser abandonada 
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A teoria etica de Kant e o mais puro exemplo da moralidade 

da razao. Seu imperativo categ6rico: "agir de acordo com a ma

xima que poderiamos desejar ser uma lei universal", ilustra de 

forma mais geral o que uma regra de semelhante moral seria, ou, 

melhor ainda, o criterio constitucional ao qual todas as suas pro

posic;oes teriam que obedecer. Assim tambem o conceito kantiano 

da vontade (Wille) e o de um desejo que se submeteu completa

mente as prescric;oes formais da razao universa1.2s 

Note-se que ambas estas eticas diferem nos seus conceitos do 

papel da teoria moral e diferem, igualmente, na maneira pela qual 

resolvem o problema moral. Para o moralista do desejo existe 

apenas uma linha tenue e elusiva entre a psicologia descritiva e 

a etica. Para ele, os desejos contingentes dos indivfduos sao o 

unico material de que podem ser extrafdos os criterios da moral e, 

por conseguinte, toda a reflexao sobre a moral deve comec;ar pela 

compreensao das paixoes a que os homens estao sujeitos como ani

mais presos ao desejo. 0 moralista da razao pensa de modo dife

rente. Estabelece uma distim;ao bem definida entre as regras uni

versais de conduta e os apetites contingentes dos individuos, 

reduzindo sua atenc;ao as primeiras. 

A moral do desejo e, ainda, uma etica de objetivos, que se 

preocupa com a satisfac;ao de desejos particulares. Mas a moral 

da razao e uma etica de regras dos princfpios universais que limi

tam a busca de qualquer de nossos objetivos. Assim, a primeira 

pretende afirmar a prioridade do bem sobre o direito, e a segunda, 

a prioridade do direito sobre o bem. 

As duas morais correspondem mais ou menos a duas tradic;oes 

na hist6ria da etica modema. A primeira tradic;ao iniciou-se com o 

conceito de Hobbes sobre o valor como reflexo do apetite, trans

formou-se na busca de uma 16gica dos sentimentos morais associada 

aos moralistas escoceses e voltou, com Bentham, a noc;ao mais crua 

da utilidade. A segunda tradic;ao comec;ou a tomar forma com os 

racionalistas do seculo 18, mas s6 se tornou bem definida nos escri

tos de Kant e seus discfpulos. 
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A ANTINOMIA ENTRE A RAZAO E O DESEJO 

Nern a moral da razao nem a moral do desejo resistem a um 

exame mais aprofundado. Cada uma delas e inadequada e precisa 

ser aceita pela outra. No entanto, nao parece haver possibilidade 

de uma sfntese das duas, dentro dos limites da psicologia liberal. 

A primeira obje<;ao a moral do desejo e a de que e incapaz 

de passar da descri<;ao a avaliac;ao da conduta e, portanto, de deter

minar quaisquer criterios de justifica<_;ao. Os desejos apartam-se 

do rumo de qualquer modalidade de compreensao do mundo. Nao 

nos sentimcs capazes de pressupor que exista uma ordem entre 

nossas opc;oes e inclinac;6es, uma ordem que a razao possa desco

brir ou impor a vontade. Um trac;ado dos desejos de um individuo 

s6 seria possfvel se ele pudesse indagar ao que seria obrigado pelo 

siste:na de scus fins num caso particular. 

E verdade que a psicologia liberal atribui a razao um papel 

subsidiario no planejamento da satisfac;ao de nossos apetites, mas 

isso nao e suficiente para assegurar a possibilidade de uma ordem. 

Embora a compreensao possa esclarecer as rela<;oes dos desejos 

entre si, ela nao pode legislar sobre qualquer tipo de hierarquia 

entre cles. E embora possa inquirir scbre as implicac;oes de um 

novo objetivo, nao pode determinar se este objetivo deve ser aceito 

ou rejeitado. Nao ha barreiras racionais ante a proliforac;ao de 

:novos objetivos porque, em {iltima analise, todas is finalidades 

�fo iguaimcnte caprichosas. 

Por isso que a moral da razfio nuo fomece criterios para que 

sc prefira um descjo ao outro, nao consegue scrvir de base para 

a justifica<;i'io ou a critica das 0:,i:olhas. Outra maneira de afirmar

mos isso e reconhecer a impotencia moral da razao na psicologia 

liberal e daf chegarmos ao absoluto ceticismo moral. Um apelo as 

intensidades relativas dos desejos em competi<;iio para que aquelas 

sejam usadas como criterio de opc;ao leva o problema a outro 

nfvel. E duvidoso que tais medidas de intensidade possam ser to

madas e nuo nos parece claro por que deverfamos toma-las. Alem 

disso, o vigor com que "sentimos" uma vontade pode depender, 

em partc, do valor que Ihe atrib uimos. 
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A moral do desejo deve, portanto, ser condenada como uma 

etica que nada tern de etica e nao passa de uma inadequada psico

logia descritiva. Sua falha principal, como base para a descric;ao 

de como as escolhas siio feitas, e a incapacidade de justificar de 

que modo ou porque elogiamos ou condenamos, e de que maneira 

nossa pratica do julgamento moral se liga ao desenvolvimento de 

nossos apetites e avers6es. De qualquer angulo que nos aproxime

mos do problema, a conclusao e sempre a mesma. 0 psic6Iogo 

liberal nao pode atravessar o muro entre a descric;ao e a avaliac;ao 

que cle pr6prio construiu. 

A primeira objec;ao a moralidade do desejo tern a ver com sua 

capacidade de servir como doutrina moral. A segunda dirige-se 

ao que ha de insatisfat6rio no tipo de vida que indica. Este ultimo 

argumento representa uma transic;ao para minha discussao posterior 

sabre o significado da antinomia entre a razao e o desejo em 

relac;ao a ideia da personalidade. 

A moralidade do desejo e paradoxal. Ela canoniza o conten

tamento como sendo o bem, e define-se como satisfac;ao do desejo. 

Mas nao podemos alcanc;ar este contentamento sem os criterios que 

nos permitam julgar e ordenar nossos objetivos. Assim que um 

desejo e satisfeito, outro desejo devera tomar seu lugar, pois, de 

acordo com a psicologia liberal, somos criaturas que buscam inces

santemente e estarcmos sempre quercndo alguma coisa enquanto 

vivermos. Nao ha razao para acreditar que o numero de desejos 

insatisfeitos diminua com o tcmpo.29 

E neste ponto que a importancia moral do princfpio da ana

lise se torna clara. Se e impossfvel, na aquisic;ao do conhecimento, 

ver um tcdo como sendo diferente da soma de suas partes, sera 

tambem impossfvel para o eu compreender sua pr6pria vocac;ao 

moral coma alga a parte da soma de seus desejos particulares. 

Tendo ficado sem uma base da qual excluir novas desejos, ele e 

condenado a insatisfac;ao e ao descontentamento. 

A sucessiio de desejos por simples agregac;ao, para a qual a 

moralidade do desejo nao nos oferece safda, assemelha-se a ideia 

do infinito como uma serie infindavel de numeros. A seqilencia 

de um numero particular de desejos permanece incompleta; nunca 
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vai alem de uma serie linear.30 Este aspecto e fruto do hedonismo, 

a doutrina de que o que e born e o prazer e especialmente o prazer 

dos sentidos. Hedonismo e um exemplo comum, embora nao seja 

de modo algum o {mico exemplo da moralidade do desejo. Seu 

paradoxo e o pr6prio paradoxo desta moralidade. 0 prazer con

siste na satisfac;ao do apetite presente, mas devido a sucessao inin

terrupta de apetites havera sempre um desejo - o ultimo - que 

permanece insatisfeito. Por isso, a busca do prazer como princfpio 

etico estara para sempre condenada a permanecer um passo aquem 

de seu objetivo.3t 

A moralidade da razao e tao insustentavel quanto a sua rival. 

Minha objec;ao primeira e novamente dirigida a capacidade que a 

moral da razao podera ter de servir como fundamento para julga

mentos morais de qualquer especie, e meu segundo argumento e

relativo a impropriedade do modo pelo qual o moralista da razao 

concebe a vida moral. Estas duas crfticas constituem o dilema da 

moralidade da razao. :£ necessario que ela seja, ou praticavel e i.n

coerente, ou coerente e impraticavel, mas nao pode ser, ao mesmo 

tempo, coerente e praticavel. Sempre suas asserc;oes serao exces

sivas, para que sejam coerentes, ou insuficientes, para que sejam 

praticaveis. 

A coerencia exige que os princfpios universais da moralidade 

da razao nao sejam neutros em relac;ao aos prop6sitos de indi

vfduos especfficos. Dado o postulado do desejo arbitrario, nao 

ha base sobre a qual se firme a preferencia de um objetivo ou 

outro. Mas · enquanto esta neutralidade formal for es.tritamente 

mantida, o� criterios que produz nao passariio de \tma casca vazia. 

Ate que as cascas sejam enchidas p')r \)rincipios mais concretos, 

eles sao capazes de acomodar praticamente qualquer especie de 

conduta, e incapazes de determinar precisamente o que e exigido 

ou proibido em situac;6es particulares de opc;ao. Fazei aos outros 

aquilo que queres que te fac;am - mas o que deveremos querer 

que eles nos fac;am? 

No entanto, logo que tentamos tornar estas regras mais con

cretas, surgem problemas. A decisao quanto a que tipo de bene

ficios podemos auferir dos outros, ou que determinac;oes ou proibi-
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coes devem assumir a forma de leis universais, fori;:a-nos a descer 
ao nfvel dos objetivos individuais conflitantes, cujo valor relativo 
a razao nao possui autoridade para julgar.s2 

Suponhamos que fosse possi'.vel fazer as regras da razao deter
minantes. A subordinai;:ao dos desejos a regras puramente racio
nais significaria a imolai;:ao do que a psicologia liberal define como 
sendo a parte combativa e individual do ser.33 A moralidade da ra
zao Iida com os homens num domi'.nio em que eles sao identicos 
uns aos outros. Todavia, se as regras da razao fossem tao indeter
minadas que permitissem a busca de objetivos individuais diversos, 
os problemas da moral do desejo ressurgiriam. 

Tendo considerado as principais objei;:6es as duas especies de 
teoria moral que a doutrina liberal ap6ia, posso agora precisar em 
que consiste a antinomia entre razao e desejo. Duas doutrinas 
morais, igualmente insustentaveis, e mutuamente contradit6rias, pa
recem resultar dos postulados, da psicologia liberal. Se a moral do 
desejo e falha em nos fomecer orientai;:ao, abandonando-nos a nos
sos caprichosos e variaveis apetites, a moral da razao nao considera 
ou ignora nossa existencia como criaturas subjetivas possuindo ob
jetivos individuais. A primeira nos profbe de levarmos nossa busca 
a uma conclusao; a outra nao nos permite qualquer busca. Uma 
nao conclui; a outra nao comei;:a. 

A fim de estabelecermos a possibilidade de uma ordem nos 
nossos desejos, precisamos apelar para razao. Mas dentro dos 
limites da psicologia liberal a razao nada pode avaliar. Para dar
mos conteudo aos princi'.pios formais que a razao estabelece, temos 
que abandonar uma postura de neutralidade entre os desejos do 
indivfduo e entre os desejos de diversos individuos. No entmbj 
foi precisamente para aceitarmos a necessidade de escolhtro OOfttj 
desejos igualmente arbitrarios que tentamos construir ::iuiirar tttbflil 
da razao. Par um lado, nao ha maneira de justifi1.?a11 crc15aJAAflrtl}� 
mativo que a razao teria de exercer a fim d�rcotlti�ir-,��'JtlBfeiWs 
da moral do desejo. Por outro lado, oom:udp,r,nao Mi:bai;e1 para 
a arregimentai;:ao de anseios concretesqquen um.a.(�! ci<iac:i'aiz-� 
justificavel pudesse requerer. Arm;z.idrnlprotifomaiesm mi·1sqoara9iio 
feita pela doutrina liberal entre a COIIJ!Hieensao e, ,a, avalir�ao. i: Bffl 
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quanta esta separac;ao persistir, o dilema das duas morais nos obn" 

gara a escolher entre a cruz c a caldeirinha. 

A antinomia entre a razao e o desejo 6 mais que um proble

ma de fil6sofos; e · uma fatalidade que cai com tremenda fon;:a 

sabre aqueles cuja experiencia moral os principios da psicologia 

liberal descreve1. Sua marca sobrc a vida quotidiana e a nao acei

tac;ao e, na realidade, a incompreensao das duas partes em que se 

divide o nosso ser. Para a razao, quando csta se coloca na posic;ao 

de quern exerce um julgamento moral, os apetites sao forc;as cegas 

da natureza, soltas dentro de nos. Devem ser controladas e, se 

necessario, suprimidas. Para a vontade, os comandos morais da 

razao sao leis desp6ticas que sacrificam a vida ao clever. Cacta 

parte do ser 6 condenada a uma perpetua guerra com a out:a. 

A IDE.IA DA PERSONALIDADE 

A pr6xima etapa da minha critica da psicologia liberal e uma 

breve analise das implicac;oes da antinomia da razao c do desejo 

em face da ideia da pcrsonalidade ou do eu. Minha tesc sera a 

de que as princfpios psicol6gicos do liberalismo tornam impossivel 

formular um conccito adequado de personalidade. Num sentido, 

o argumento se estendera sobre m trechos mais marcantes da dis

cussao anterior em torno da antinomia entre a razao e o desejo,

mas, em outro sentido, ele servira de preambulo a teoria do eu

desonvolvida no Capitulo Cinco.

A primeira coisa a ser fcita e esboc;ar os elcmentos de uma 

ideia elcmentar de personalidade - ideia implicita nas nossas pra

ticas e julgarnentos do dia-a-dia. A principal defesa deste conccito 

do eu reside nas absurdas conseqi.iencias a que Ievaria sua rejeic;ao. 

Quando nos referimos a alguem como pcssoa lmmana, quatro sim

ples noc;6es, pelo menos, nos vem a mente. 

Primeiro - a pessoa deve possuir uma identidadc continua 

atraves do tempo. Se nao possuisse csta continuidade temporal, cla 

nao poderia ser considerada responsavel por seus atos nem faria 

jus a compensac;6es. Os julgamentos morais nao teriam sentido. 
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Alem disso, a pr6pria experiencia, por ser uma expericncia da exis

tencia no tempo, transformar-se-ia num enigma insondaveL 

Segundo - o eu deve partilhar com os outros de uma co

mum humanidade. Deve ser capaz de reconhece-los como seres 

capazes, devido a sua semelharn;a com ele pr6prio e de se prende

rem a esta humanidade por sistemas de direitos e deveres. Se tal 

sistema do que e permitido nao existisse, o individuo nao disporia 

de uma base para a defesa de suas escolhas ou a crftica de seus 

semelhantes. Nao poderia, tampouco, na ausencia desta humani

dade comum, explicar a rela�ao entre a consciencia de sua ide;1li

dade pr6pria e o reconhecimento desta pelos outros, ou o fato de 

depender de sua consciencia no plano social da linguagem e da 

cultura. 

Terceiro - Uma pessoa deve ser capaz de mudar de objetivos 

ao longo do tempo, ou de ter conhecimento da continuidade de 

sua existencia. De outra maneira nao faria sentido a experiencia 

de inovac;ao na vida dos individuos e na histcSria das especies. 0 

psic6logo liberal acrescentaria, na sua linguagem, que negar que os 

nossos objetivos mudem com o tempo e nao levar em conta a 

vontade - sede da atividade no ser. 

Quarto - a pessoa deve permanecer um individuo unico a 

despeito de sua qualidade de socio da especie constituida por intli

viduos semelhantes a ele. A experiencia de que somos um ser a

parte e a mais fundamental condic;ao da existencia pr6pria. Sein 

esta identidade individual o eu nao estabeleceria lac;os, e nada 

poderia ser dito a seu respeito. 0 carater preciso da separac;ao 

entre o eu e os outros nao sera assunto de nossa preocupac;ao no 

momento. 

As caracterfsticas de personalidade que enumerei parecem ser 

tacitamente reconhecidas mesmo quando escapam a observac;ao. 

Nao ha pensador que nao as tenha aceito sob uma ou outra forma, 

tanto os fil6sofos do liberalismo quanto os defensores de tradic;oes 

opostas do pensamento. No entanto, nem a moralidade do desejo, 

nem a moralidade da razao, podem fazer justic;a a noc;ao do eu 

que contem estes quatro elementos. Isto representa uma seria ob-
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je9ao, pois a personalidade e o que distingue o seir,mosal ;e dignrniaa 
a vida. 

A moral do desejo destr6i a comp,reensao da continuid'ade e 
da humanidade compartilhada db eu. Considerem.os, primeiro,' o 
problema da unidade teffi1!>oral. Como ja vimos, e uina consequ.en� 
cia necessaria da m.oralidade do desejo nao pennitir' a criagao de 
uma ordem entre nossos prop6sitos, quer num momento pass:ageiro 
quer, e com melhor ra2lii'O, a longo prazo·. A ident1dade' do ,eu 'e 
definida pelas finalidaaes que contem. Se, ao coirer do tmipo, 
essas finalidades provareru, ser realmente arbitrafias, e nao forlna
rem um sistema que a .. razao possa apreender; ·nao ,havera uniia 
conexao racional entre os seres que existam em momentos <ii� 
versos. 

Ij)entr� dos, Jtll}ites d� psicologia, libt:1ral nao representa uma 
garantia suficie1,1te par,a, a,, colil!�inuida4e po, .eu ,O fato de que ,uma 
seqi.iencia de der,ejos possa .ser st7ntida, por. \lffi ,mesmo. inq.ivi(\uo. 
O psic6logo liberal nao pode coJ;}ceber a rela9aq entrK o eµ, e. o 
corpo. com,o um todo nao analisavel, ou cpmo um ,todo ,que Q\f�r� 
da SOJlla de suas 1prtes, scm qJ.Je viole o p�incipio d� ana).ise .. Para 
ele, basear a unidade temporal da pessoll-. human� na sob1eyiv:encia
do corpo equivaleria a afirmar que diferentes fotografias pertencem 

' ' ,, ,• • ' <) ao mesmo' filme porque foram tiradas pela mesma m:k1uina.8: 

A questao e precisamente: como sabemos que a inesma pessoa
ezt� contida no' corpo que temos diante de nos em 'momentos div�r
sos'? S6 poderfamos ter certeza disso se fo'ssemos capazes. de 
apreender a continuidade de sua ' luta, ·u�a continuidade que' a 
seqil€ncia dos c'fesejos 'arbitrarios em nada contribui' ptlra pr'd'(T'ar. 
Resulta dai que o eu deve · parecer ao inorallsta db desej6 · uma 
serie de pessoas descontfnuas e, por conseguinte, pessoa ·�Hgtiina, 
assim, 'c:Ortio um :flilme que · nao icon'M.sSe' uma hist6ri:a pOlr ser;' cada 
um.aLde suas imagens, uma hist6ria a pa rte. 3� 

U ma segunda cod.seqi.iencia . da moralidade • do' desej6 i ac ·de 
destr'uir o conceito da' humanfdade comum. Traduzida para,· a' Hn
guagern da psicologia llberal, .a humamdade comum significaria que 
ha certos objetivos que· os ·homens.,tem,necessru:iam'enj;t· e:m:1c(l)m'lllm. 
Mas 1pa:ira o•,psioologo,liberal qualquen·canverogetJ.Cia de preferenciai; 
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e um acidente sem significado moral algum. Sem duvida, seria 
possivel demonstrar, como fato causal, que as circunstancias da 
vida humana se organizam a fim de impor uma serie de objetivos 
universalmente compartilhados por todos os seres. Mas a estas ne
cessidades comuns nao se poderia jamais atribuir um significado 
claramente moral sem a intervenc;ao de algum principio indepen
dente. 

As implicac;oes da moral da razao relativamente a noc;ao de 
personalidade sao exatamente simetricas as da moral do desejo. 
Esta ultima nega a continuidade e a humanidade do eu; a primeira 
nega sua capacidade de inovac;ao moral e sua identidade individual. 

A caracteristica que define os principios de moralidade racional 
e a de nos reter, independentemente de nossos desejos, num deter
minado momento. Sao princfpios que se aplicam a n6s simples
mente por sermos indivfduos racionais em constante busca e nao 
por ser nossa busca dirigida para um objetivo em vez de outro. 
Por serem leis formais indeterminadas, os principios da razao nao 
levam em conta nossos inconstantes desejos; ao contrario, supri
mem-nos. 

A segunda conseqtiencia da moral da razao e corroer a base 
da individualidade do eu. Seu objetivo confessado e fundar uma 
etica sobre o elemento universal do homem. Nao adapta e nao 
pode adaptar os principios que regem os objetivos especfficos do 
homem. Aqui, ainda, ou passa por cima da individualidade em 
silencio, ou exige, expressamente, sua dissoluc;ao. 

Minha analise da influencia das duas morais liberais sobre o 
conceito da personalidade focaliza, de maneira abstrata e sumaria, 
uma experiencia moral familiar a todas as mentalidades modemas 
segundo o seu grau de atualizac;ao. Assim como a teoria liberal 
e incapaz de justificar a possibilidade da existencia pr6pria a vida, 
na modema sociedade liberal, nega-nos, continuamente, a posse de 
uma personalidade coerente. A dissoluc;ao da unidade temporal do 
eu e a perda de sua aptidao para reconhecer os atributos de uma 

humanidade universal justapoem-se a sua impossibilidade de reno

var-se e a sua renuncia :ao sentido de identidade individual. 
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· Deste modo, as conclusoes que o filosofo infere de doutrinas
morais opostas sao experimentadas simultaneamente pelas pessoas 
na pratica vivencial. Os problemas quotidianos dos homens na 
sociedade moderna repetem a lic;iio que a teoria ja nos ensinou. 
A moral da raziio e do desejo podem ser polos contrastantes, mas 
niio polos do mesmo aspecto - partes complementares de uma so 
situac;iio moral. Esta situac;iio deixa suas marcas em todo e cada 
aspecto da vida e �o pensamento, das anomalias da mente a suas 
mais altas conquistas. 

Por ser a mais completa doenc;a da psique, a esquizofrenia 
ilµstra, de modo dra.matico, a dissoluc;iio dos quatro elementos <la 
personalidade que descrevemos. 0 esquizofrenico e incapaz de 
manter uma consciencia dessa continuidade como pessoa e da hu� 
D1anidade de que participa. Ao mesmo tempo, contudo, fecha-se 
numa condigiio de ser que se sente incapaz de mudar, e e despro
vido de qualquer conceito claro de sua identidade individual. A 
esquizofrenia traz luz a verdade oculta da condic;iio moral que a 
psicologia liberal descreve.3o 

Mesmo as mais ambiciosas tentativas do intelecto especulativo 
trazem a marca da doutrina liberal. Todas as nossas maneiras fun
damentais de pensar distinguem entre os aspectos universais formais 
ou racionais e os aspectos particulares, substantivos ou adjetivos 
dos assuntos que examina. 0 moralista kantiano contrasta as leis 
universais da vontade racional com esforc;os particulares de indi
viduos concretos.37 0 economista politico classico separa o lucro 
ideal versado em sua teoria hipotetica do negociante concreto, com 
seu conjunto especffico de inclim:u;oes e recursos. A moderna teo
ria positivista do direito trac;a uma linha divisoria entre o individuo 
considerado juridicamente como sujeito de direitos e deveres e o 
individuo · real que usa seus direitos para promover interesses parti
culares que niio siio da alc;ada do jurista.38 

Em todos estes casos, confrontam-se uma humanidade ideal 
e abstrata e outra real e concreta. Como a moral da raziio, a eco
nomia politica e a teoria juridica positivista so falam aos homens 
·num determinado nivel - aquele no qual as diferenc;as entre as
pessoas deixam de existir. 0 estudo dos interesses e objetivos indi�
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viduais do agente economico, ou do sujeito de direito, e relegado 
a alguma outra disciplina, como a sociologia ou a psicologia, para 

ser, por seu tumo, abandonado por estas ciencias em favor da 

busca das estruturas universais da sociedade e da mente. 

Ha um notavel paralelo entre este contraste recorrente de um.a 

humanidade abstrata e uma humanidade concreta e o conceito de 

ciencia esbogado no inicio do ca,pitulo. 0 que equivale as regras 

formais da ordem juridica sao as regras universais da I6gica, assim 

como o argumentador I6gico e como que um eco do sujeito de 

direito. Podemos distinguir a validade juridioa de um ato, ou a 

validade 16gica de uma conclusao, da justiga dos objetivos que 

o ato visa atingir, ou da veracidade da tese que a conclusiio de

monstra. A contrapartida da humanidade abstrata e concreta que

as morais da raziio e do desejo endeusam e o caso especial da sepa

ragiio mais generica entre a forma e a substancia no pensamento

entre o universal e o particular.

PAP.EIS SOCIAIS E PERSONALIDADE 

A onipresem;a das varias categorias de psicologia liberal per

maneceria um misterio, se se dependesse exclusivamente da influ&ncia 

da tradigao filos6fica. Na verdade, contudo, os prindpios metafi

sicos tiram seu poder da associagao que mantem com a forma 

dominante de organizagiio social. A forma politica da oposigiio da 

raziio formal ao desejo arbitrario e o contraste entre a existencia 
pu.blica e a vida particular. Na nossa forma publica de existir 

falamos a linguagem comum da raziio e vivemos sob as leis do 

Estado, as restrig6es do mercado e os costumes das diversas organi

zag6es socia1s a que pertencemos. Na nossa vida privada, no 

entanto, ficamos a merce das impress6es e dos desejos de nossos 

sentidos. 

Os desconfortos da vida siio conseqtiencia da incansavel bata

lha que estes dois aspectos da existencia travam entre si, cada 

qual desejando a paz com seu inimigo, mas incapaz de alcanga-la. 

Na sua vida publica, o eu e ameagado da perda da sua identidade 

individual e do dominio sobre seu pr6prio futuro. Sua existencia 
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privada e marcada pelo receio de que habite um mundo ilus6rio 

porque suas opinioes e impress6es nao sao compartilhadas pelos 

outros, e um mundo de irremediavel satisfa9ao, por se ver acor

rentado a roda do desejo insatisfeito. Para veneer a sensa9ao de 

ilusao, precisa persuadir os outros de que suas opini6es sobre o 

mundo nao sao insensatas. Para lidar com o efeito dissolvente que 
a ausencia de um sistema coerente e definido de prop6sitos exerce 

sobre seu sentido de identidade, precisa assegurar-se da aprova9ao 
dos outros . 

Assim e que o eu se move constantemente da vida publica para 

a vida privada apenas para ser compelido, no interesse de sua 

sobrevivencia como pessoa particular, a lidar, publicamente, com 

os outros. Lan9ado para ca e para la entre duas fatalidades, nao 
pode aceitar nenhuma <las duas como satisfat6ria. A organiza9ao 

publica parece, ao ser particular, um fato pre-ordenado, para cuja 

existencia em nada contribuiu. 0 interesse particular, por outro 

!ado, apresenta-se ao eu, na sua existencia publica, como uma escra

viza9iio ao instinto cego e a ambi9�lo.

0 conflito entre o ser publico e o ser privado, que experi

mentamos como experiencia moral, tern suas rai'.zes numa situa9iio 

social. A caracteristica marcante desta situa9ao e a barreira entre 

o individual e as impessoais e remotas institui96es do Estado.

E somente atraves das multiplas associa96es privadas, de que

todos os Estados modernos se cercaram, e atraves da famHia, que
o antagonismo existente em cada pessoa e mantido dentro de limi

tes que ainda permitem maneja-lo.so

Se a evolu9ao da sociedade liberal rumo ao que descreverei 

mais tarde como sendo o estado assistencialista corporativo e o estado 
socialista for acompanhada pela tentativa de tomar, simultanea

mente� publicas as entidades privadas, e privadas as entidades pu

blicas, diminuindo, assim, a separa9iio entre o individuo e o Estado, 

sera plausivel indagar se o conflito entre o publico e o privado 

niio - tenderia a desaparecer. Para responder a esta pergunta deve

mos ,primeiramente compreender em que sentido estas institui96es 
sociais respondem ao problema da personalidade. Tomar-se-a, en

tao, evidente por que motivo a solm;iio que oferecem e ilus6ria. 
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Grupos e associac;oes parecem garantir a unidade do ser pelo 
fato de fomecerem a uma pessoa uma posic;ao social que, por en
quanto, podemos chamar vagamente de "papel social". Este papel 
e a posic;ao ocupada na divisao do trabalho. As pessoas incum
bidas de cada papel devem executar certas tarefas para as quais 
sao indicadas devido a sua capacidade ou especializac;oes. Como 
trabalhadores industriais ou funcionarios civis, pais ou filhos, os ho
mens ocupam seus lugares nas diferentes associac;oes a que perten
cem. A posic;ao do cidadao no Estado e por demais difusa quanto 
as responsabilidades que implica, para que se constitua num "paipel 
social", tal como este e definido aqui. 

A organizac;ao, de acordo com o papel social, deve set dife
renciada da organizac;ao na qual os lugares sao distribuidos segun
do outros criterios que nao o da capacidade ou do talento de 
cada um, como o da sucessao hereditaria. Cada papel social ajuda 
o seu encarregado a formar uma imagem da continuidade de sua
vida e dos Iac;os de comum humanidade que o unem a seus com
panheiros. Se fizermos o que espemm de nos, seremos recompensa
dos pela opiniao dos outros homens de que todas as coisas que
fazemos, em diferentes ocasioes., sao Iigadas entre si i:-acionalmente,
isto e, de um modo compreensivel para eles. E o necessario para
substituir o sistema de objetivos coerente e limitado que nos falta.
:£ aquilo de que precisamos para nos sentirmos seguros na posse
de um eu continuo. Por outro Iado, o papel social e sempre uma
postura recorrente. Muitos outros o exercem alem de nos. Termi
naremos, naturalmente, por possuir determinados interesses e incli
nac;oes em comum com eles. Nao tardaremos a reconhecer que,
sob muitos aspectos, somos como os outros.

Ao mesmo tempo em que acentua a unidade temporal e ·· a 
humanidade comum do eu, a faceta publica da vida, o "papel so
cial", parece respeitar seus aspectos privados, a instabilidade dos 
desejos e a individualidade da pessoa. Um papel social pode ser 
rigoroso, exigindo a obediencia as expectativas que impoe, mas 
atinge apenas uma parte limitada da vida. Mesmo que fac;amos o 
que esperam de nos, nas varias posic;oes que ocupamos, ha ainda 
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muitas coisas que precisamos decidir sozinhos. Podemos modificar, 

as vezes, nossa orientac;ao e buscar metas de nossa escolha sem que 

sacrifiquemos as vantagens do conformismo. 

Mas o brado de vitoria ,tera sido prematuro. A aparente garan

tia de seguranc;a transformar-se-a na causa decisiva de nossa degra

dac;ao. 0 eu., cuja continuidade nossa obediencia assegurou, nao e

nosso proprio eu, mas apenas a mascara que fomos forc;ados a usar 

para obter a aprovac;ao que tanto desejamos. Os outros nos sal

vam de nao sermos nada, mas nao permitem que nos tomemos 

nos mesmos. A humanidade comum que nossos papeis sociais nos 

revelam nao representa o que temos realmente em comum com os 

outros homens; sao apenas os interesses e preconceitos variaveis que 

podemos compartilhar com pessoas que se encontrem na mesma 

posic;ao que nos. A liberdade de sermos instaveis nos nossos dese

jos e de perseguirmos as metas que escolhemos uma vez pago o 

tributo a Cesar confronta-nos, mais uma vez, com os paradoxos da 

moral do desejo da qua! tentavamos escapar. 

No desempenho do papel social, o aspecto publico e o aspecto 

privado do eu sao mantidos afastados um do outro. Os regula

mentos e as expectativas que governam nossa conduta publica fun

cionam como uma tac;a meio vazia na qua! desejos diversos podem 

ser derramados. Mas a uniao do eu publico e do eu privado 

nunca e realizada. Quanto mais sao aceitas as convenc;oes extemas 

do papel social, menos o eu privado existe. Mas quanta mais 

liberdade ele conquista as restric;oes impostas pelas convenc;oes, 

tanto menos encontra apoio ao sentido pessoal de unidade tem

poral e do carater social do eu. Em lugar de uma soluc;ao, ofere

cem-Ihe um dilema. 

Na convergencia do dilema encontramos os dois sentimentos 

morais basicos dos homens neste sistema de papeis sociais. Na 

medida em que sacrificam o eu privado em favor do publico, 

abrem mao de suas identidades individuais. Quando procuram 

livrar-se da:s convenc;oes, e seguir seus pr6prios caminhos, sem pa

peis sociais definidos, sofrem a desintegrac;ao da unidade do eu. 

Suportar, ao mesmo tempo, a resignac;ao e a desintegrac;ao tor

nou-se circunstancia comum, a vida moral. 



CAPITULO 2 

TEORIA POL1TICA LIBERAL 

INTRODU<;;AO 

Minha discussiio sobre a doutrina politica liberal seguira a 

mesma linha que o precedente estudo de psicologia liberal. Come

c;arei por descrever alguns elementos da visao impensada da soci� 

dade que ocupa uma posic;ao central no nosso pensamento quoti

diano, assim como nos ramos especializados do estudo social. 

0 pr6ximo passo consistira em definirmos mais rigorosamente tres 

princfpios implicados na visiio impensada. 0 primeiro postulado 

contrasta regras e valores; o segundo, afirma que os valores sao 

subjetivos; o terceiro, considera que as caracteristicas de um grupo 

sao reduziveis as qualidades de seus membros individuais. Estes 

princfpios se encontram no amago da teoria politica classica do libe

ralismo. Eles explicam por que e coma o liberalismo define a or

dem e a liberdade como os problemas centrais da politica. 

0 ato de situar estes problemas abrira caminho a critica da 

teoria liberal da sociedade. Argumentarei que o pensamento liberal 

politico nao pode responder as pr6prias perguntas que define coma 

fundamentais. Buscarei, depois, a causa deste fracasso na incapa

cidade de chegar a uma compreensiio coerente das relac;oes entre 

normas e valores na vida social. Sem esta compreensao, uma visao 

adequada da sociedade nao sera possivel. Finalmente discutirei o 

conceito de valores compartilhados como uma tentativa de solucio-
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nar os enigmas do pensamento politico, tentativa que prenuncia a 

transform�ao da doutrina que procura preservar. 

A IMAGEM VULGAR DA S0CIEDADE1 

Lembremos minha descri�ao, no Capitulo Um, sobre a mente 

enquanto maquina. 0 individuo e formado pela razao e pela von

tade. A vontad'e dirige a razao, mas nao controla o conteudo do 

conhecimento. A sociedade e a pluralidade de individuos possui

dores de compreensao e desejo. 

Como seres que desejam, os homens sao criaturas que s·eus 

apetites tomaram cegas. Entretanto, devido a importante qualifica

�ao sugerida pela antinomia da teoria e do fato, sao capazes de 

possuir uma compreensao objetiva do mundo. Homens diversos, 

cada qual atraves de sua pr6pria mente, podem aproximar-se cada 

vez mais da mesma verdade sobre a realidade. Por outro lado, as 

coisas que desejam e, por conseguinte, os prop6sitos a cujo servi�o 

colocam suas 111entes sao infinitamente varios. 

Entre essa abundancia de objetivos ha certas metas que quase 

todos perseguem. Os homens desejam o conforto e a honra e evi

tam o que se opoe a eles. Acima de tudo procuram manter a vida, 

porque o desejo quer ser satisfeito e nao aniquilado. 0 conforto e 

a satisfa�ao das necessidades materais atraves de coisao; materiais. 

A honra e a satisfa�ao do desejo de ser objeto da obediencia 

ou da admira�ao dos outros homens. Conseqiientemente, ha duas 

especies de honra, de poder e de gI6ria. 

0 poder e a capacidade de comandar - de subordinarmos a 

vontade de outros a nossa pr6pria vontade. A g16ria e a conquista 

da admira�ao e dos aplausos com que nos podem favorecer. 0 

tranqiiilo exercicio do poder que os homens chamam de autoridade 

pode depender, ou do reconhecimento da gl6ria daquele que man

tem o poder, ou da limita�ao deste poder por leis impessoais. As 

leis tomam possivel o poder sem g16ria. A g16ria pode ser uma 

fonte de poder, e o poder, da gl6ria, mas nem todos os homens 

poderosos sao gloriosos e nem todos os homens gloriosos sao pode-
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rosos. A liberdade e a condi9ao atraves da qual uma pessoa nao 

permanece sob o controle de uma vontade estranha, ou permanece 

apenas sob o controle de uma vontade Iimitada por leis impessoais, 

em cuja institui9ao devera participar, segundo dizem aqueles que 

sao ao mesmo tempo democratas e liberais. 0 amor a Iiberdade e 

parte do desejo de evitar a escraviza9ao ao outro, que e o oposto 

do poder. A diminui9ao do desejo de conforto e honra e chamada 

de santidade, quando sua causa e o amor a Deus, e de loucura, 

quando advem de outra causa. 

Uma sociedade de individuos que procuram alcan9ar seus ob

jetivos particulares e satisfazer suas necessidades de conforto e hon

ra deve ser caracterizada por uma hostilidade e uma dependencia 

mutua. Tanto a hostilidade quanto a dependencia baseiam-se na 

natureza das finalidades humanas e na escassez dos meios de satis

faze-las. 

A primeira causa da hostilidade, dada a escassez de recursos 

materiais, e o desejo de conforto. Aquilo de que os hom:ens neces

sitam para seu conforto nao existe em quantidade suficiente. Pre

cisam lutar por consegui-lo. Esta luta e inevitavel porque os ho

mens desejam nao apenas ter, mas ter mais que seus semelhantes. 

S6 lutando por ter mais e que alcan9am a certeza de conservar o 

que ja possuem. 0 motivo disto e o fato de que o controle das 

coisas e um instrumento do poder. 

0 poder e a segunda causa do antagonismo existente na socie

dade. 0 poder de alguns e a impotencia de outros. Quanto mais 

for satisfeita a sede de poder de um homem, mais sera frustrada 

a sede de poder de seu semelhante. A luta pelo poder sera, assim, 

tao incessante quanto a luta pelas coisas. 

A gl6ria tambem estimula a hostilidade porque ela brilha por 

contraste com a insignificancia das outras pessoas. Nao ha tempo 

suficiente para admirarmos todos e, se todos fossem igualmente fa

mosos, a fama perderia seu significado. A corrida pela g16ria e

tao exigente e brutal quanto a batalha pelo conforto e pelo poder, 

embora seja habitualmente mais e mais discreta. 

Os mesmos objetivos que tomam os homens inimigos fazem 

deles, tambem, indispensaveis aliados. Para satisfazerem sua fome 
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de conforto dependem, uns, do trabalho dos outros. Num certo 

sentido, a necessaria dependencia do trabalho dos outros e conse

qilencia da falta de tempo. Nenhum homem dispoe do tempo sufi

ciente para satisfazer seu desejo de coisas materiais atraves de seus 

pr6prios esforgos, porque a morte chega depressa. Par isso os indi

viduos encontram maneiras de comprar e vender o tempo de cada 

um. :e preciso que exista um mercado de trabalho e a instituigao 

do contrato de servigos. 

0 controle do trabalho e a forma mais direta do poder, e o 

desejo do poder e a segunda fonte da cooperagao, assim coma e a 

segunda causa da rivalidade pessoal. Por definigao, o poder exige 

a obediencia, e a obediencia, para que dure, deve ser dada e tomada 

ao mesmo tempo. Os homens nao podem prever o que aconte

ceria numa luta livre pelo poder. Mas ao colaborarem para o esta

belecimento de uma politica sob a lei, podem assegurar-se de que 

cada um tera a oportunidade de exercer uma forma modesta de 

poder ou, pelo menos, de que nenhum sera completamente despro

vido de sua liberdade. 

Finalmente, a interdependencia humana e uma conseqilencia 

do amor geral a gl6ria. Fora do reconhecimento que obtem de 

seus semelhantes, uma pessoa nao possui um ser coerente porque 

suas finalidades nao formam um sistema estavel e as diferentes 

partes de seu ser acham-se em guerra umas com as outras. Ele e 

definido pelos outros. Assim e que os individuos precisam unir-se 

para darem uns aos outros a sua individualidade, e atraves de sua 

admiragao mutua, para se consolarem tanto quanta possfvel, do 

seu medo da morte. 

Embora nem todos possam ser admirados na mesma medida, 

podemos, estabelecendo uma sociedade bem organizada, assegurar

nos de que ninguem seja completamente derrotado no seu desejo 

de gl6ria. Desempenhando papeis sociais, segundo o que e deles 

esperado, os homens podem asegurar-se do minimo de aprovagao 

necessaria para emprestar as suas pessoas uma aparente coerencia. 

Podemos insistir para que, dentro de nossa organizagao, todos 

fagam jus a um certo grau de reconhecimento simplesmente par 

serem humanos. Kant denominava esta especie de reconhecimento 
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de respeito. 0 respeito e a aprova�ao do desempenho de nossos 

papeis sociais moderam a hostilidade que a luta pela gl6ria produz, 
do mesmo modo como a lei tempera a batalha pelo poder atraves 

de suas garantias de libe.rdade. Enquanto houver liberdade e res

peito, a perda do poder e da gI6ria nao constituira jamais um 

desastre irreparavel. 

As necessidades de conforto e honra, juntamente com a circuns

tancia de sua escassez, que ja esta implfcita nelas, tornam o anta

gonismo e a necessidade reci'.proca eternas condi�es para a preser

va�ao da sociedade. A fim de promoverem sens interesses, na 

hostilidade e na colabora�ao, os homens travam constantemente 

alianc;as, formando grupos. Mas estes grupos sao sempre precarios. 

Entregues a si mesmos s6 durariam tanto quanto durassem as con

veniencias comuns que lhes tivessem dado nascimento. Os dois 

problemas fundamentais da polftica, da ordem e da liberdade sao 

conseqiiencias das condic;oes de antagonismo e necessidade mutua 

e dos impulsos que acentuam estas condi�es. 

A primeira tarefa de sociedade e criar restri�oes ao antago

nismo mutuo necessario a satisfac;ao de necessidades mutuas. A luta 

pelo conforto, pelo poder e pela g16ria pode ser moderada, de ma

neira que cada um possa ter a garantia de que nao correra o 
risco do pior desconforto, da escravizac;ao, do desrespeito ou da 

violencia. Mas como exercer o controle da violencia? Este e o 

problema da ordem. 

Assim que os homens procuram limitar sens antagonismos 

veem-se confrontados por uma segunda dificuldade. Para cada pes

soa o que e born e aquilo que satisfaz os seus desejos; nada mais 

e born. A liberdade, para colocarmos em outras palavras a defi

nic;ao anterior, e a capacidade de escolhermos arbitrariamente os 
fins e os meios de nossa busca. Em princfpio, nada toma os obje

tivos de um homem mais dignos de exito que os objetivos de ou

tros homens. Parece-nos, no entanto, que quaisquer restric;oes esta

belecidas para assegurar a ordem beneficiarao alguns indiv{duos 

mais que outros. Qualquer preferencia neste sentido seria arbitraria 

por nao poder ser justificada. Como entao instituir a ordem de 

tal maneira que a liberdade de ninguem seja preferida ou despre-
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zada injustamente e que todos destrutem do maior grau de liber

dade compatfvel com a ausencia de semelhante arbitrariedade? 

Este e o problema da liberdade. 

A solu�ao comum aos problemas da ordem e da liberdade e

a elabora�ao e a aplica�ao de regras e leis impessoais. 

0 PRINC1PI0 DE NORMAS E VALORES 

A distin�ao entre normas e valores, como sendo os elementos 

basicos da ordem social, e o primeiro principio do pensamento 
politico liberal. Pode ser chamado, simplesmente, de principio de 
normas e valores. Ele articula o conceito, abra�ado pela visao im

pensada da sociedade, de que a etema hostilidade dos homens, 
uns para com os outros, exige que a ordem e a liberdade sejam 
mantidas pelo estado de direito. 

A fim de explicar o que significa o principio de normas e 
valores, e dele extrair suas implica96es, come9arei por definir os 
conceitos do que e valor e do que e norma. Discutiremos, entao, 
como e concebido o relacionamento entre as normas e os valores. 
Finalmente indicarei por que caminhos a ideia da sociedade gover
nada pela lei une varios aspectos aparentemente irrelacionados do 
pensamento liberal. 

Valor e norma 

0 valor e a face social do desejo. Refere-se a uma finalidade 
de uma a9ao ou a uma vontade quando a enfase e colocada na 
rela�ao entre pessoas. Em contraste, o termo desejo e empregado 

quando a discussao e relativa ao relacionamento, no individuo, en

tre a c0Ioca9ao de objetivos e a compreensao de fatos. Finalidade, 

objetivo, meta e vontade sao conceitos genericos que cobrem as 

duas aplica�es. 

A satisfa9ao das necessidades de um individuo e o que e born 

para ele. Certamente por falta de compreensao podem os homens 

perder de vista o fato de que a insistencia que se restringe a busca 
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de um objetivo particular pode prejudicar a conquista de outros 
objetivos. Eles podem, alem disso, distinguir o que julgam ser 
certo ou indicado, e o que desejam. Nesse sentido, o conceito do 
valor e ambiguo como e tambem entre necessidade ou interesse, e 
criterio ou ideal. Todavia, como a discussao da psicologia liberal 
ja sugeriu, e o estudo do pensamento politico liberal confirmara, 
o segundo sentido de valor dissolve-se, por fim, no primeiro. A
unica medida do bem que permanece sao as necessidades do indi
viduo, ou uma combina!;llo das necessidades de diferentes indivi
duos, revelada pelas op�oes que eles fazem. 0 bem nao existe fora
da vontade.2

A necessidade de normas advem da eterna agressividade e das 
exigencias de colabora�ao que marcam a vida social. Por nao ha
ver conceitos do que e born que se situem acima do conflito e 
lhe imponham limites, e preciso criar limites artificiais. De outro 
modo a hostilidade natural dos homens entre si seguira seu curso 
incessantemente em prejuizo de sua interdependencia. 

0 interesse pr6prio, a busca generalizada do conforto e da 
gl6ria e qualquer partilha de valores comuns serao insuficientes 
para manter a paz. .£ de interesse do individuo beneficiar-se de um 
sistema de leis estabelecidas para os outros, mas nao obedecer a 
este sistema ou estabelece-lo ele pr6prio. Desde que a maioria das 
pessoas nao sejam ladras, o roubo pode ser um bom neg6cio. 3 

Alem disso, embora todas as pessoas tenham interesses semelhantes 
pelo conforto e pela gl6ria, estes interesses, devido a escassez dos 
objetos, ao mesmo tempo em que unem os homens, tambem os 
lan�am uns contra os outros. Finalmente, qualquer outra partilha 
de valores esta fadada a ser, ao mesmo tempo, precaria e moral
mente indiferente. .£ precaria porque a vontade do individuo e a 
verdadeira e unica medida de valor, e muda continuamente de di
r�ao conforme os perigos e as oportunidades da luta pelo conforto 
e pela gl6ria. A partilha de valores nao possui, tampouco, signifi
cado etico. Nao estamos autorizados a passar do fato de concor
darmos quanto a nossas finalidades a alega�ao de que uma outra 
pessoa deveria concordar com elas ou, pelo menos, que nada deve
ria fazer para impedir-nos de alcan�a-las. 
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A paz deve portanto ser estabelecida atraves de normas e 

regulamentos .. Devido ao seu significado para a sociedade, pela sua 

origem e pela sua forma, uma norma difere de um valor. Uma boa 

maneira de elucidarmos este ponto e tomar mais preciso o conceito 

do que e norma, tal como este termo e usado no pensamento 

politico liberal. Podemos faze-lo distinguindo varias especies de 

normas em rela9ao aos seus empregos na vida social, focalizando, 

depois, o tipo de norma mais diretamente ligada a doutrina politica 

liberal. 

As normas sao gerais e afetam a conduta. Alem disso, no en

tanto, pouco pode ser dito antes que distingamos tres especies de 

normas: constitutivas, tecnicas ou experimentais, e aquelas que pres

crevem. 4 

As normas constitutivas definem uma forma de conduta de 

tal modo que a distin9ao entre a norma e a atividade por ela 

regulada desaparece. J a foi dito que as regras do jogo e as regras 

da 16gica sao deste tipo. Os lances de um jogo e, portanto, o pr6· 

prio jogo como um todo sao definidos pelas suas regras. As leis 

da identidade e da contradi9ao determinam um estilo particular de 

discurso.5 

As normas tecnicas ou instrumentais servem de guias para a 

escolha do meio mais eficaz de alcan9ar um fim. Assumem uma 

determinada forma - fazem x se o que se deseja e y. Declaram, 

atraves de uma generaliza9ao, quais os meios que mais provavel

mente produzirao o resultado desejado. Numa determinada situa

�ao pode-se encontrar um meio mais eficiente que o indicado pela 

norma.6 

As normas prescritivas indicam categoricamente o que certos 

grupos de pessoas podem, devem ou nao devem fazer. Podem ser, 

segundo o caso, permissoes, ordens gerais ou proibi96es. As nor

mas prescritivas diferem das normas constitutivas, por isso que se 

distinguem claramente da conduta. que govemam, e das normas 

instrumentais, ja que nao sao hipoteticas. 

As normas as quais se refere o primeiro principio da doutrina 

politica liberal hao de ser prescritivas. Alem disso, o mesmo anta

gonismo preclui o acordo constante e geral concemente aos obje,-
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tivos que se tornariam necessarios para que as normas instrumentais 

servissem eficientemente de base para a ordena9ao das rela96es 

sociais. 

As normas prescritivas estabelecidas pelo governo costumam 

denominar-se leis . Muitas leis, e claro, prestam-se a ser facilmente 

consideradas como normas instrumentais ou constitutivas.7 Na ver

dade e possivel visualizar toda a ordem juridica como sendo ou 

instrumental ou constitutiva; as implica96es destas possibidades al

ternantes serao mencionadas adiante. Por enquanto, contudo, e 

suficiente lembrarmo-nos de que, para uma corrente poderosa, se

nao dominante, do pensamento politico liberal, as leis sao sobre

tudo normas prescritivas. 

Elas impoem limites a busca de objetivos particulares impe

dindo, assim, que o egoismo natural se transforme num salve-se 

quern puder em que tudo e todos corressem perigo. Elas tambem 

facilitam a colabora9ao mutua. Estas duas tarefas sao interligadas 

porque uma ordem social-pacifica na qual sabemos o que esperar 

dos outros e condi<;ao necessaria a realiza<;ao de quaisquer de nos

sas finalidades. Mais especificamente, cabe as leis garantir os bens 

supremos da vida social: a ordem e a liberdade. 

Positivismo e direito natural 

Os dois meios basicos atraves dos quais a doutrina poHtica do 

liberalismo define a oposi<;ao de normas e valores correspondem a 

duas ideias sobre as fontes do direito, e a dois conceitos sobre 

como se podem estabelecer a liberdade e a ordem. Para assegurar 

a ordem e a liberdade, as leis devem ser impessoais. Devem en .. 

carnar algo alem dos valores de um in<lividuo ou de um grupo. 

As no1.1lllas cuja fonte for o interesse de uma s6 pessoa, ou de uma 

s6 classe de pessoas, destroem os beneficios da liberdade porque, 

por defini9ao, constituem o dominio de algumas vontades sobre 

todas as outras. Alem disso, nao deixam a ordem outro suporte 

senao o do terror, atraves do qual ela e imposta, porque os oprimi

dos nao amam as leis. 
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Ha outras maneiras de evitar a ditadura do interesse privado. 

Uma delas e imaginar que os regulamentos publicos sao elaborados 

por uma vontade que se mantem acima das vontades particulares em 

luta e de algum modo as representa. 0 monarca soberano de 

Hobbes, bem como a classe burocratica e a realeza, de que fala 

Hegel, exemplificam este conceito da divindade politica.8 As cir

cunstancias de sua existencia permitem-lhe, supostamente, com

preer.:der e promover os interesses comuns dos homens no controle 

da hostilidade e na continuidade da colaborac;ao entre eles. 

Segundo este ponto de vista que poderfamos chamar, num 

sentido amplo, de positivismo ou absolutismo, o problema de de

terminar em geral a melhor maneira de garantir uma coordenac;ao, 

e de limitar qualquer antagonismo, e insoluvel. Isso, ou porque 

nao ha criterios s61idos para a escolha da melhor soluc;ao ou por

que a complexidade da tarefa excede os poderes da mente. As leis 
adequadas serao, por conseguinte, as normas que forem escolhidas 

pelos soberanos, isto e: por aquele cujas condic;6es o colocarem 

supostamente acima da contenda entre desejos individuais. 

A visao absolutista leva a uma especie de agnosticismo que 

toma impossivel definir quando as leis sao impessoais, a nao ser 

a partir de suas origens. Alem disso, o soberano, o govemo, ou 

a classe em cuja imparcialidade o conceito positivista acredita, 

estao sempre correndo o risco de mergulharem na pr6pria batalha 

de interesses privados da qua! alegam terem escapado. Na ver

dade, tendo em vista a impossibilidade de nos elevarmos acima da 

opc;ao individual, como criterio do que e born, este desastre parece 

inevitavel. 

Por estas raz6es, surge dentro do pensamento liberal urna 

segunda serie de tentativas de definir o relacionamento entre nor

mas e valores. Consiste em procurar formular criterios ou proces

sos que estabelec;am, de modo geral, que as leis sao impessoais e, 

portanto, capazes de assegurar a ordem e a liberdade na sociedade. 

As mais familiares teorias liberais de legislac;ao caem nesta cate

goria. 

Entre estes pontos de vista ha um que requer especial e ime

diata atenc;ao, porque pesa diretamente sabre a relac;ao entre nor-
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mas e valores. Pois parte da premissa de que as circunstancias de 

hostilidade e necessidade reciproca, e o interesse universal pelo 

conforto e pela gl6ria, possuem implica96es pr6prias sobre como 

a sociedade deveria ser organizada. Caberia a inteligencia interpre

tar estas implica96es e toma-las como base para uma legislagao 

impessoal. Assim, a s0Iu9ao dos problemas da ordem e da liber

dade, sendo anterior a elaborac;iio das leis, pode ser usada como 

criteria a partir do qual julga-las. :E esta solugao preexistente que 

resolve aquilo a que os individuos fazem jus; os direitos precedem 

as normas. Eis ai o ceme da modema teoria do direito natural, 

sob cuja estrela nasceu o estado liberal.9 

Ha, na maior parte das declara96es do conceito de direitos 

naturais, uma ambigilidade que obscurece um dilema fatal. Se tra

tarmos os direitos como sendo resultado das circunstancias da vida 

social, seremos forc;ados a explicar de que modo criterios de ava

liagao podem ser inferidos dos fatos. Se, pelo contrario, apresen

tarmos os direitos como sendo simplesmente meios prudentes de 

alcangarmos determinadas finalidades com as quais concordamos, 

como sejam a paz e a prosperidade, teremos que explicar como 

faremos para julgar as divergencias destas finalidades, e o que 

acontecera quando, num caso particular, o prop6sito for melhor 

servido pelo desrespeito a esses direitos.10 Estas e outras conse

qiiencias de semelhantes tentativas de considerar a lei como um 

sistema de normas instrumentais sao discutidas adiante mais exaus

tivamente. 

A despeito de suas divergencias, a interpretac;ao positivista 

e a do direito natural do principio de normas e valores tern em 

comum a insistencia em afirmar que, tudo considerado, e melhor 

para os homens viverem sob as leis que sem elas. As duas doutri

nas concordam em que a ausencia de regulamentos publicos coer

civamente impastos roubar-nos-ia as bengaos da colaborac;ao e da 

seguranc;a na busca do conforto e da gl6ria. Este argumento pode 

ser apresentado de maneira mais contundente. Quando desejamos 

algo, queremos tambem, forc;osamente, que o que desejamos nao 

seja afastado de nos, nem de n6s retirado uma v�: em nossa posse: 
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Ao querermos encetar um determinado curso de ac;:ao precisamos 

querer tambem que outros nao nos impec;:am de executa-lo. 

Querer inteligentemente e de maneira conseqliente e querer 

que os outros respeitem nossos objetivos. Queremos ter direito 

aos objetos de nossa escolha. Este direito, no entanto, s6 e possivel 

quando ha um sistema de normas gerais que limite as necessidades 

de cada homem, em relac;:ao as de seus companheiros, de maneira 

a que cada qual se sinta seguro no gozo do que e seu. Em resu

mo, querer implica querer ter direito a alguma coisa, o que, por 

seu turno, implica a aceitac;:ao de um sistema de normas, ou para 

distribuir, ou para confirmar e reforc;:ar os direitos de cada um. 

Com argumentos similares., alguns chegaram a sugerir que uma or

dem juridica e envolvida pelo pr6prio conceito de uma sociedade 

de homens cujos valores sao conflitantes.11 

Num nivel ainda mais basico, as teorias do positivismo e dos 

direitos naturais podem ser consideradas como express6es, no pen

samento politico, de criterios opostos, ainda que complementares, 

do dualismo, do universal e do particular. No Capitulo Um assi

nalei que este dualismo e o terreno comum das antinomias entre 

teoria e fato e entre razao e desejo. Neste capitulo ele reaparecera 

como base da antinomia entre normas e valores. 

Para o positivista, a sociedade nao possui uma ordem intrin

seca. Ele ve as normas como imposic;:6es de uma vontade, ainda 

que iluminada, sobre o caos da vida social. As leis universais sao 

simples convenc;:6es que definem as fronteiras entre interesses par

ticulares, de maneira que estes interesses nao se destruam uns aos 

outros. 

0 te6rico dos direitos naturais, pelo contrario, afirma ter des

coberto a existencia de uma ordem intrinseca nas relac;:6es sociais 

- uma ordem que tern como prop6sito explicitar e desenvolver.

Para ele, os principios · universais que descrevem esta ordem -

direitos, normas e categorias institucionais - possuem uma existen

cia e um valor bastante independentes dos interesses particulares

que deles se possam beneficiar. Assim, o pensador dos direitos

naturais trata o sistema de leis particulares, os conceitos de con

trato e propriedade, ou a doutrina da separac;:ao de poderes no
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direito publico, como se possuissem uma 16gica autonoma capaz de 

sobreviver a todas as suas transmuta<;oes. 

Embora divergentes nas prioridades que atribuem ao universal 

e ao particular, a doutrina do positivismo e a dos direitos naturais 

sao unanimes em aceitar uma distin<;ao radical entre universais e 

particulares e em identificarem os primeiros com o abstrato, e os 

segundos, com o concreto. 0 significado desta interpreta<;ao para 

todo o sistema do pensamento liberal tornar-se-a ma,is claro grada

tivamente. 

A mentalidade juridica 

Para explicar o principio de normas e valores, defini os ter

mos que o constituem e sugeri como a doutrina liberal concebe 

seu relacionamento. Completaremos agora nosso estudo deste prin

cipio descrevendo algumas de suas liga<;oes com uma visao mais 

geral da vida social. 

A sociedade evocada e descrita pelo primeiro postulado do 

pensamento liberal politico e uma sociedade govemada pelo direito. 

S6 um sistema de normas prescritivas, com caracteristicas juridicas, 

podera resolver os problemas da ordem e da liberdade. Estas 

caracteristicas ja estao implicitas na discussao precedente sobre co

mo devem ser as leis prescritivas para que possam satisfazer os 

requerimentos de impessoalidade. Para o pensamento poli'.tico libe

ral as leis devem ser gerais, uniformes, publicas e capazes de apli

ca<;ao coerciva. 

Por serem as leis gerais, e possivel assinalar que especie de 

atos sao comandados, proibidos ou permitidos a determinadas ca

tegorias de pessoas, antes que surjam problemas especificos de 

op<;ao de acordo com a lei. A generalidade das leis faz com que 

possam ser impessoais, ou porque representam uma solu<;ao · ideal 

para interesses particulares conflitantes, ou porque, de algum modo, 

elas se abstraem completamente de considera96es de interesse par

ticular. 

Para que seja significativa, a generalidade requer a uniformi

dade de sua aplicai;ao. Algumas decis6es tomadas segundo as re-
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gras podem ser atacadas como erroneas e, outras, defendidas como 

corretas. Aquilo a que um individuo faz jus, ou seus direitos, sao 

interesses protegidos por leis aplicadas uniformemente. 

Para serem impessoais, e preciso que as leis sejam tambem 

publicas. Sao regras estabelecidas por uma instituh;ao particular, 

pelo govemo ou pelo Estado. 0 Estado e visto, ou como se situan

do acima do antagonismo de valores privados, ou coma o quadro 

dentro do qual estes interesses sao representados e reconciliados. 

S6 uma institui<;ao semelhante pode pretender erigir leis que fa<;am 

mais do que dar corpo a um interesse particular. 

Por isso uma clara linha divis6ria separa o Estado dos outros 

grupos sociais, e as leis do primeiro, das leis dos segundos. Mas 

esta divisao tende a desaparecer. 0 governo assume caracteristicas 

de uma entidade particular porque os interesses particulares sao 

os unicos existentes numa situa<;ao de que ele e parte. Assim, o 

Estado e como os deuses do Olimpo, que foram banidos da terra 

e aos quais foram atribuidos poderes sobre-humanos, mas que per

maneceram condenados a sofrer as paix5es dos mortais. 

Finalmente, as leis devem, em geral, ser susceptiveis de aplica

<;ao coerciva. Quando tentamos alcan<;ar um objetivo, o fracasso 

incorre numa san<;ao. Em psicologia esta san<;ao e chamada de 

descontentamento; no pensamento politico e a perda do conforto 

e da gl6ria. Se, contudo, as leis, em virtude de sua impersonali

dade, deixam de atender complctamente aos interesses de qualquer 

pessoa, a obediencia aos regulamentos publicos nao pode ser espon

taneamente protegida pelo intercsse pr6prio. Uma puni<;ao suficien

temente dura fara, contudo, com que seja do interesse de todos 

obedecer a elas, ao serem postas na balaiwa mi vantagens e desvan

tagens da desobediencia. 

Generalidade, uniformidade, pubiicidade e coersao sao, por 

conseguinte, os atributos marcantes das leis impessoais. Cada um 

deles e ligado a uma serie de pressuposi<;5es mais profundas sabre 

o pensamento ou a sociedade. A rela<;ao destes atributos da lei

com o que eles assumem, e a destas conclus5es entre si, nao e

I6gica nem causal, mas e o que descreveremos mais tarde como

sendo uma rela<;ao de significado comum. Estes fundamentos da
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n�ao da lei sao aspectos da mentalidade juridica peculiar quo 
estimula o pensamento politico liberal. 

A generalidade e associada ao ideal politico de igualdade for
mal e ao ideal moral de universalismo. A igualdade formal signi
fica que os cidadaos de um Estado, e as pessoas juridicas, sao 
vistos e tratados pela lei como sendo fundamentalmente iguais. 

A circunstanoia social deve ser portanto claramente distingi.iida 
do status juridico-politico. Desconhecendo ou aceitando a desigual
dade da primeira, a fim de dar mais enfase a igualdade do segundo, 
comprometemo-nos com leis getais. Se tentassemos estabelecer equi
valencias entre as circunstancias sociais dos homens, no que diz 
respeito mesmo a algumas das divergencias existentes entre estas 
circunstancias, teriamos que tratar cada homem ou cada grupo de 
modo diverso, afastando-nos, assim, do atributo de generalidade. 
A linguagem da igualdade formal e a linguagem dos direitos coma 
oportunidades abstratas de usufruir certas vantagens. Ela nao e 
tanto a linguagem da experiencia concreta e real da vida social.12 

0 analogo etico da igualdade formal e o universalismo. 1:i. a 
cren<;a em que o julgamento moral, coma a ordem polftica, e, an
tes de mais nada, uma questao de direitos e deveres. Os direitos 
e os deveres sao estabelecidos por prindpios cuja formula<;ao se 
toma tanto mais geral e, por conseguinte, mais perfeita, quanto me
nor for sua possibilidade de serem aplicados ao que somos e onde 
estamos. A moral da razao e uma fonna classica da etica univer
salista. 

A igualdade formal e o universalismo moral incluem, ambos, 
o conceito de universais · e particulares que encontramos anterior
mente. A pessoa juridica ou o agente moral sao reconstrufdos, a
partir de vidas individuais, como universalidade abstratas e for
mais e, depois., tratados como seres reais e independentes. Interes
ses, experiencias ou circunstancias particulares sao considerados ·co

mo substancia contingente das formas, ou como exemplos concretos
de proposi<;oes abstratas. Assim pode-se definir um direito inde
pendentemente dos interesses para cuja promo<;ao um indivfduo
possa usa-los.
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A base da uniformidade e o conceito formal da razao. A ra

zao nao pode estabelecer as finalidades da ac;ao, nem e suficiente 

para determinar as implicac;oes concretas de valores gerais com os 

quais possamos par acaso concordar. E por isso, em primeiro lu

gar, que as regras sao tao importantes. Todavia, para que as leis 

sejam aplicadas uniformemente, necessitamos de uma tecnica para 

sua aplicac;ao. Esta tecnica deve depender dos poderes que a razao 

possui por ser uma maquina de analise e coordenac;ao: a capaci

dade de deduzir conclus6es de premissas e a habilidade de escolher 

meios eficientes para os fins aceitos. Conseqiientemente, as prin

cipais teorias liberais de adjudicac;ao consideram a tarefa de aplica

c;ao da lei como sendo ou a de chegar a deduc;oes a partir das 

normas ou a de escolher os melhores meios de promover os obje

tivos que as pr6prias leis sao encarregadas de estimular. 

0 carater publico do direito tern sua base imediata na distin

c;ao entre Estado e sociedade e na dicotomia mais inclusiva da vida 

publica e privada. 0 Estado e visto numa dupla luz, como alter

nativa providencial a cegueira da cupidez particular, e coma arma 

suprema de alguns homens na luta contra os outros, em defesa de 

seus pr6prios interesses. A separac;ao do que e publico e do que 

e particular altema com a destruic;ao do ultimo pelo primeiro. Em 

qualquer dos casos, o conflito entre os dais nunca e resolvido. 

A conclusao deduzida a partir da crenc;a de que as leis devem 

ser capazes de aplicac;ao coercitiva representa uma visao artificial 

da sociedade. De acordo com esta visao, embora a sociedade 

possa possuir uma ordem implfcita, como alega o te6rico dos direi

tos naturais, nao se trata de uma ordem auto-reguladora ou auto

reforc;ada. Por isso, que os individuos e os interesses individuais 

sao os elementos basicos da vida social, e porque estes se enlac;am 

numa perpetua luta entre si, a ordem social deve ser estabelecida 

por atos da vontade e protegida dos estragos causados pelo inte

resse pr6prio. 

A ideia de que nao existe uma comunidade natural de obje

tivos comuns, e de que a vida grupal e fruto da vontade, contribui 

para explicar a importancia das normas e de sua aplicac;ao coerci

tiva. Mas os mesmos fatores podem tambem explicar o fasci'.nio do 
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terror e o uso sistematico da violencia nao reprimida pelo direito, 

como um instrumento da organizac;ao social. Quanto menor a 

nossa capacidade de confiarmos na participac;ao em objetivos co

muns, tanto maior a importancia da forc;a, como lac;o entre indivi

duos. A punic;ao e o medo tomam o lugar da comunidade. 

Alem disso, ao considerarem que tudo no mundo social e uma 

.criac;ao da vontade, os homens acabam por acreditar que nada 

existe na sociedade que uma vontade suficientemente violenta nao 

possa preservar ou destruir. Assim e que o legalismo e o terroris

mo, o compromisso com as normas e a seduc;ao da violencia sao 

irmaos rivais mas irmaos, apesar disso.13 

A mental.idade juridica, descrita nas paginas wteriores, nao e 

uma simples invenc;ao dos fil6sofos. :E: uma maneira de refletir 

sobre a sociedade - uma forma de consciencia que e Iigada tanto 

a uma doutrina quanta a uma experiencia da vida social. Por 

enquanto, continuemos a focalizar a doutrina. Quando o argumento 

avanc;ar, voltaremos ao plano da consciencia e examinaremos a 
experiencia. 

0 PRINC1PI0 DO VALOR SUBJETIVO 

Ha um aspecto do principio de normas e valores tao impor

tante que merece ser distinguido e desenvolvido por seus pr6prios 

meritos. :E: a proposic;ao de que todos os valores sao individuais 

e subjetivos - o principio do valor subjetivo. A discussao deste 

principio sera encaminhada em tres etapas. Primeiro, explicarei o 

qile quero dizer por individualidade e subjetividade, contrastando 

o conceito do valor individual e do valor subjetivo com uma visao

alternativa. Depois, examinarei a relac;ao do principio com outros

aspectos da teoria poHtica liberal. 0 ultimo trecho do argumento

mostrara como a ideia de valor subjetivo serve de elo entre o repu

dio <las essencias inteligfveis e os problemas politicos centrais da

elaborac;ao do direito e de sua aplicac;ao.

Os fins sao vistos, pela teoria liberal, como individuais, no 

sentido de serem sempre objetivos de individuos particulares. Por 
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contraste, os valores sao chamados de comunais ao serem com

preendidos como finalidades de grupos e de indivfduos so na me

dida em que estes sao membros de grupos. A doutrina politica 

do liberalismo nao reconhece valores comunais. Para que sua exis

tencia fosse reconhecida, seria necessario come<;ar por uma visao 

das circunstancias basicas da vida social que considerasse os gru

pos, e nao os indivfduos, como sendo as unidades inteligfveis e 

primarias da vida social. A individualidade dos valores e a pr6-

pria base da identidade pessoal no pensamento liberal - uma 

base que o conceito comunal de valor destr6i. 

Os valores sao subjetivos no sentido de que sao determinados 

por op<;ao. A subjetividade enfatiza o fato de que uma finalidade 

s6 e uma finalidade porque alguem a busca, ao passo que a indivi

dualidade significa que havera sempre uma determinada pessoa 

cujo objetivo ela representa. 0 conceito oposto e a ideia do valor 

objetivo, um dos temas principais da filosofia dos antigos. Os 

valores sao criterios e metas de conduta que existem independente

mente da escolha humana. Os homens podem abra<;ar ou rejeitar 

valores objetivos, mas nao podem estabelecer ou desfazer sua auto

ridade. 

Desde o infcio, o pensamento politico liberal pos-se em revolta 

contra o conceito do valor objetivo.14 Se pudessemos perceber tais 

valores, eles se tomariam o verdadeiro fundamento da ordem so

cial. As normas publicas seriam relegadas a um papel subsidiario 

como simples instrumentos empregados para a especifica<;ao de cri

terios objetivos, quando cstes criterios se revelassem imprecisos, 

ou para impo-los quando fossem desobedecidos. Os problemas da 

ordem e da liberdade seriam colocados numa luz diferente, se 

pudessemos pensar nestas normas de conduta como finalidade cuja 

realiza<;ao desenvolveria amplamente nossas capacidades mais meri

t6rias, e nao como representando restri<;oes impostas por uma von

tade extema. As pr6prias premissas da psicologia liberal seriam 

afetadas por uma teoria objetiva do valor. Os fins seriam pelo 

menos tao inteligfveis quanto os fatos. Seriam coisas que existem 

no mundo, como os triangulos e, ate, como as mesas. A separacao, 
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entre a compreensao objetiva dos fatos e a escolha arbitraria das 

metas entraria, conseqtientemente, em colapso. 

Por todos estes motivos, os ensinamentos do liberalismo de

vem ser, e quase sempre tern sido, irremediavelmente hostis a ideia 

do bem objetivo. 0 antagonismo te6rico e acompanhado e, em par

te, inspirado por um processo hist6rico: a desintegrac;ao progressiva 

do sistema de classes ou estamentos ( stande) sociais nas sociedades 

p6s-feudais europeias. :e s6 no contexto de uma hierarquia bem 

definida na distribui<;ao dos bens e do poder que os valores obje

tivos <la antiga filosofia parecem-nos precisos em suas implica-

1,;oes. Em conseqtiencia da dissolucao desta ordem hierarquica, e 

da expansao da economia de mercado, conceitos como o de "pre

c;o justo" no sistema de trocas e o de distribui<;ao segundo a 

"virtude" perderam o significado. 

Admitindo que a doutrina do valor objetivo seja incompatf

vel com as premissas do liberalismo, e que suas implica1,;6es poli

ticas nao sejam claras, seria ela, no entanto, valida? Por enquanto 

contentar-me-ei em sugerir algumas das razoes preliminares que 

fazem com que eu a julgue falsa, mas o argumento essencial tera 

que esperar. A critica da doutrina rival do valor subjetivo sera 

desenvolvida no curso deste capitulo. 

Em primeiro lugar, a teoria do valor objetivo pressupoe que 

o espfrito possa apreender e estabelecer essencias ou bens mo

rais. Mas isso nunca foi demonstrado, e o conceito da razao,

sobre a qual repousa, foi desacreditado nas areas nao morais do

pensamento.

Em segundo Iugar, a doutrina nega qualquer significado a ou

tras op<;oes que nao sejam a aceita<;ao passiva ou a rejei<;ao de 

verdades independentes. Nossa experiencia do julgamento moral 

parece ser, no entanto, de ordem a pelo menos contribuir para 

dar forma as metas que buscamos. Um conceito que coloque de 

lado este fato deixa despercebido o significado da escolha como 

sendo uma expressao da personalidade. 

Em terceiro lugar, a incapacidade da teoria do valor obje

tivo em determinar como deveriamos agir em situa<;oes particula

res nao constitui um erro remediavel. A fim de tornarem a dou-
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trina plausivel, na ausencia de uma verdade moral divinamente 
revelada, seus proponentes confiam em referencias a opinioes mo
rais compartilhadas por homens de muitas epocas e sociedades. 
Quanto mais concretas as aJusoes a este supostamente imortal 
acordo moral, tanto menos convincentes elas se tomam. Em con
seqtiencia, para defenderem sua causa, os proponentes do valor 
objetivo devem-se restringir a alguns ideais abstratos cuja vagueza 
permite praticamente qualquer interpreta<;ao. 

Ha um conceito do Iugar ocupado pelos valores na socie
dade que, a principio, nao parece caber nas categorias do indi
vidual e do comunal, do subjetivo e do objetivo, mas que, no 
entanto, desempenha importante papel nos nossos pontos de vista 
quotidianos, nas modernas ciencias sociais e no pr6prio pensa
mento liberal classico. E a ideia de que a existencia mais ou me
nos estavel de valores comuns as pessoas e um fato fundamental 
na sociedade humana. Contudo, enquanto o fato de existirem 
pessoas que compartilham dos mesmos valores for concebido sim
plesmente como uma convergencia de preferencias individuais, 
sem que mudem outros postulados do pensamento liberal, nao 
confirma o principio de que os valores sao individuais e subje
tivos. 

Por um lado, cada convergencia de preferencias e vista como 
uma alian<;a precaria de interesses. A fonte do valor permanece 
sendo a vontade individual, dado o carater artificial e derivativo 
dos grupos, de acordo com o principio de individualismo que des
crevo adiante. Por isso a individualidade dos valores permanece, 
a �despeito da possibilidade de uma variedade de graus no con
senso, em momentos diversos. 

Por outro lado, confiar em combina<;oes de interesse como 
mecanismo da ordem social e consistente com a premissa de que 
estes interesses so sao significativos porque ha concordancia em 
rela<;ao a eles. A democracia pode exigir que os objetivos com
partilhados da maioria sejam impastos a minoria, que nao os 
divide com aquela. 0 te6rico liberal, contudo, tera cautela em 
assinalar que qualquer <lever, por parte da minoria, de obedecer 
as leis que favorecem as metas da maioria, deve ser fundado no 



TEORIA POLITICA LIBERAL 97 

consentimento racional da minoria de acordo com seus interesses. 
As normas, ou procedimentos para a sua elabora�ao, sao do inte

resse de uma minoria esclarecida, mesmo quando a prejudicam 

em casos particulares (Locke). Ou talvez a vontade de obedecer 

as leis esteja implicada em todos os desejos mais concretos que 
possui'.mos, quando estes desejos sao claramente compreendidos 
(Kant). A ideia de val ores compartilhados, tal como ela se apre
senta no pensamento liberal, nao desrespeita, portanto, de modo 

algum, a subjetividade dos valores. 

Vimos que o princi'.pio do valor subjetivo e intimamente liga
do ao conceito liberal de normas como base da ordem e da 

liberdade na sociedade, e com a diferencia�ao psicoI6gica entre 
·razao e desejo, descri�ao e avalia�ao. Mas para compreendermos

o princi'.pio plenamente devemos retomar ao problema das essen

cias inteligi'.veis. A retirada temporaria a um nf vel de generali
za�ao e abstra�ao ainda maiores nos permitira verificar de que
maneira o postulado do valor subjetivo e ligado a problemas
muito mais concretos da teoria poli'.tica e juridica.

A doutrina da nao existencia de essencias inteligfveis e a base 

derradeira do princi'.pio do valor subjetivo. A teoria das essencias 

inteligfveis afirma que ha um numero limitado de especies de coi
sas no mundo, que cada coisa possui caracterfsticas que deter
minam a gue especie ela pertence e que estas caracteristicas po
dem ser conhecidas diretamente pela mente. 

Se fossemos fazer quaisquer concessoes a doutrina das essen

cias inteligfveis na nossa visao dos fatos naturais nao haveria, ao 
que parece, nenhuma maneira de evitarmos que a doutrina pene

trasse na esfera da linguagem, da conduta e dos valores. Esta 
e uma conclusao 6bvia numa filosofia que nega a separa�ao entre 

valores e . fatos. Para semelhante filosofia, no�oes de certo e er

rado, de born e mau, devem ser encaradas como interpreta�oes 

de criterios de valores objetivos, assim como a nossa capacidade 

de distinguir mesas de cadeiras e conseqi.iencia da capacidade que 

possui'.mos de perceber as essencias respectivas de ambas. 

Mesmo, porem, uma doutrina como a liberal, que contrasta 

fatos e valores, nao pode, em ultima analise, defender a existen-
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cia da separac,:ao ontol6gica entre eles. Os valores podem ser 

considerados coma sendo subjetivos, e os desejos, coma sendo arbi

trarios, mas ha um sentido importante segundo o qual sao fatos, 

como todos os outros fatos. A arbitrariedade dos desejos e a sub

jetividade dos valores tern a ver com o significado dos objetivos 

como bases para a crftica ou a justificac,:iio da conduta. 0 ponto 

fundamental permanece: precisamente por isso que se nega as 

finalidadcs uma existencia objetiva, devem elas ser concebidas co

mo eventos psiquicos ocorrendo nas mentes de determinados ho

mens. Se os eventos, em geral, possuissem essencias inteligiveis, 

o mesmo aconteceria com os eventos psiquicos. A batalha contra

os valores objetivos estaria perdida. Assim sendo, para manter

mos o principio do valor subjetivo, teriamos que rejeitar a dou

trina das essencias inteligfveis completamente. Os pensadores li

berais classicos nao s6 reconheceram o que ha de verdade nesta

conclusao, mas dedicaram grande parte de seus esforc,:os ao pro

blema de suas inquietantes implicac,:oes.15 

Aqui, no entanto, uma dificuldade se apresenta. Se nao ha 

essencias inteligiveis, como faremos para classificar fatos e situa

c,:oes, especialmente fatos e situac,:oes sociais? Como os fatos nao 

possuem uma identidade intrinseca, tudo depende dos names que 

lhes dermos. A convenc,:ao lingtiistica, e nao a percepc,:ao das 

caracteristicas intrinsecas de uma mesa, por exemplo, e o que 

determina se um objeto especifico conta ou nao como mesa. Do 

mesmo modo, e a convem;ao, mais que um julgamento da natu

reza intrinseca dos atos, o que indicara se um determinado neg6-

cio deve ou nao ser tratado como contrato. 

Nao e surpreendente, por conseguinte, que a linguagem se 

tome uma obsessao para o pensador liberal, pois ele a venera 

como divindade, que e, do mundo. Mas os verdadeiros soberanos, 

por tras desta divindade, sao os interesses que levam os homens 

a classificarem as coisas como as classificam. Aquele que tern o 

poder de decidir como uma coisa deve ser chamada tern o poder 

de decidir o que e esta coisa. Isso e tao verdadeiro em relac,:ao 

as pessoas quanta em relac,:ao as coisas. Nao haveria patricios e 

plebeus se nao fossemos capazes de distinguir estes dois grupos. 
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Distingui-los e dar-lhes um nome porque nao existe uma caracte

ristica essencial que determine quern e um patricio e quern e um 

plebeu.16 

Devidamente compreendido, o sistema de normas publicas e, 

ele pr6prio, um.a linguagem. Cada norma e dirigida a uma cate

goria de pessoas e atos, e torna claro o fato de que nao se dirige 

a outros. Ao faze-lo, da um nome a cada um. Aplicar as nor

mas a casos particulares equivale a situar pessoas e atos individuais 

sob a nomenclatura geral em que consiste a norma. Assim sendo, 

a teoria do direito e um ramo especial da teoria geral da nomen

clatura. 

Posso, por fim, referir-me ao grande problema politico em 

dire!;aO ao qual venho abrindo caminho. 0 fato de recorrermos 

a uma categoria de normas publicas, como fundamento da ordem 

e da liberdade, e uma conseqtiencia do conceito subjetivo do va

lor. 0 conceito subjetivo do valor pressupoe, por seu turno, o 

abandono da doutrina de essencias inteligiveis. Na ausencia de 

essencias inteligiveis, todavia, nao ha criterios 6bvios para a defi

ni!;aO de categorias gerais de atos e pessoas quando elaboramos 

as normas. (A elaborai;ao de normas e a legislagao.) Nao ha, 

tampouco, criterios claros de acordo com os quais classificar as 

instancias particulares segundo as norma:;, quando chegamos ao 

momento de aplicarmos as que elaboramos. 

Todas as questoes fundamentais da modema teoria poHtica 

e juridica tem a ver com a necessidade de suprir criterios de legis

lagao e adjudicagao quando as essencias inteligiveis e, por conse

guinte, os valores objetivos sao rejeitados. Cada tentativa de for

necer orientagoes para a elabora<;ao e a aplica<;ao das leis parece 

solapar o sistema de pensamento ao qual pretende dar apoio. 

0 PRINCIPIO DO INDIVIDUALISMO 

. A intera<;ao entre normas e valores na sociedade, descrito 

pelos prianeiros dois principios do pensamento politico liberal, nao 

exaure os aspectos basicos da visao impensada descrita no inicio 
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deste capitulo. Ha, ainda, o problema da relac;ao dos indivfduos 

com os grupos. Daf a necessidade de um terceiro principio: um 

grupo e simplesmente uma cole<;iio de individuos; em outras pala

vras: os atributos do grupo siio a soma dos atributos de seus 

trtembros individuais. Trata-se do principio do individualismo ou, 

simplesmente, do individualismo.11 

Se tomamos o grupo como um todo, e os membros deste 

grupo como partes, o principio do individualismo afirma que o 

todo e apenas a soma de suas partes. Neste sentido, e formal

mente analogo ao principio da analise que afirma que todo conhe

cimento complexo ( o todo) pode ser analisado em retrocesso ate 

as ideias ou sensac;6es ( as partes) com as quais foi construido. 

Esta analogia formal revelara mais tarde ser a marca externa de 

uma profunda conexao. 

A visao que o principio do individualismo expressa pode ser 

descrita de varias maneiras. Num sentido, e a visiio de que a 

sociedade e artificial: os grupos sao produtos da vot11tade e dos 

interesses dos individuos. Para o individuo, o grupo e, caracte

risticamente, um instrumento para a satisfac;iio de objetivos que 

ele niio poderia atingir, exceto atraves de sua participac;iio como 

membro. Como os interesses dos membros siio instaveis, os pr6-

prios grupos siio associac;6es precarias, constantemente destruidas 

e reconstruidas sob diferentes formas. 0 problema central da teo

ria dos grupos sera, por conseguinte, definida como o estudo dos 

interesses que mantem os homens fieis a suas associa<;6es. 

Em outro sentido, o conceito apresentado pelo principio do 

individualismo e a ideia de que a personalidade e independente 

da Hist6ria. A genese e a desintegrac;ao dos grupos ocorre sobre 

o pano de fundo de uma unicidade da natureza humana, porque

os grupos sao menos reais e fundamentais que os individuos que

os comp6em.

Quando observo que o grupo e visto como uma cole<;ao de 

individuos, ou que todos os atributos do grupo podem ser expli

cados como uma combinac;ao dos atributos de seus membros, te

nho em trtente uma noc;iio ao mesmo tempo metodol6gica e 

moral. A n09ao metodoI6gica e a de que, somando tudo o que 
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sabemos sobre os membros individuais tomados separadamente, 

podemos descobrir tudo o que pode ser conhecido sobre o grupo. 

Mas em que consiste, contudo, o que estamos somando nesta ope

ra�ao? Precisamos acrescentar, evidentemente, a esta soma, as carac

teristicas que os indivfduos apresentam por serem membros do 

grupo. De outra maneira, o principio do individualismo seria tri

vial e sem importfutcia para nossas ideias sobre a sociedade. Mas 
uma vez incluidas essas caracterlsticas, e elucidadas suas causas, 

nao restara nada mais a explicar sobre o grupo. Se o comporta

mento do grupo for govemado por leis cientificas, estas leis deri

varao das leis mais gerais que govemam a conduta individual. A 

psicologia e mais basica que a sociologia.18 

0 lado moral do individualismo segue uma conseqiiencia de 

seu aspecto metodol6gico. 0 grupo nunca deve ser visto como uma 

fonte de valores por si s6. Dentro do grupo havera valores com

partilhados num grau menor ou maior. Mas essa partilha de valo

res sera contingente � subjetiva da maneira descrita na se�ao pre

cedente. Tipicamente, nao havera uma especifica categoria de 

objetivos comuns, mas apenas variadas combina!(oes de interes

ses entre membros particulares. Suponhamos admitir a possibilida

de da existencia de valores mantidos pelo grupo como entidade, 

e s6 parcialmente por individuos e na medida em que eles forem 

absorvidos pelo grupo. A conseqiiencia seria que um aspecto im

portante da vida do grupo nao poderia ser descrito nem explicado 

atraves do estudo de seus membros. 0 postulado do individualismo 

pretende evitar isto. 

0 individualismo esta tao profundamente enraizado no nosso 

pensamento que e diffcil compreende-lo. Grande parte da dificul

dade resulta de imaginarmos um principio diferente que nos possa 

ajudar a defini-lo por contraste. No entanto, �ta visao polarizante 

foi um fermento do pensamento social no Ocidente desde o movi

mento romfuttico e dos prim6rdios da sociologia como disciplina. 

:£ o principio do coletivismo exemplificado pelos conceitos romfut

ticos e organicistas do grupo. Estes conceitos consideram o grupo 

como uma entidade possuindo existencia indepedente, irreduzfvel 
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as vidas de seus membros, com valores de grupo que se situam a 

parte das metas individuais c subjetivas de seus membros, e que 

possui ate sua pr6pria "personalidade". 0 coletivismo constitui uma 

das mais influentes criticas parciais da doutrina liberal. 

0 antagonismo entre a visao liberal e a visao coletivista das 

relac;6es dos individuos com os grupos e ilustrado pelos conceitos 

divergentes do estado. Para os pensadores liberais o estado e um 

artefato do direito; na verdade, para alguns, e a pr6pria ordem juri

dica. Normas, processos e sanc;6es sao o que mantem o estado 

unido. 0 estado possui uma existencia superflua; sua vida verda

deira e a vida de seus cidadaos. Para o organicista, contudo, o 

cerne do estado e a "nac;ao". A unidade da nac;ao e baseada na 

tradic;ao de valores coletivos para os quais inumeraveis individuos 

contribuiram, como rios correndo para o vasto oceano. 0 oceano 

nao se evapora quando os rios secam. Se pudessemos corrigir a 

meta.fora dizendo que os rios comec;am e acabam no mar, come

c;ariamos a formar uma imagem da teoria coletivista do estado. 

As atividades dos cidadaos devem ser inspiradas pelo "espirito" da 

nac;ao; dele derivam seus valores. A base da visao coletivista e a 

ideia do espontaneismo dos lac;os sociais e de sua prioridade sobre 

a luta individual.19 

0 individualismo, e os primeiros dois postulados da teoria poli

tica liberal, dependem um do outro. Os grupos sao artificiais por

que todos os valores sao individuais e subjetivos. Se o grupo tivesse 

uma existencia autonoma, e fosse uma fonte de valor por si pr6-

prio, ja nao poderiamos afirmar que todos os objetivos sao indi

viduais. Se fossemos alem disso e, como alguns dos coletivistas, 

reconhecessemos um merito moral objetivo para os valores da co

munidade ou da nac;ao, teriamos que abandonar tambem a ideia da 

subjetividade. Em resumo, a doutrina liberal de grupos e ligada ao 

principio de normas e valores. Como a comunidade e sempre pre

caria e depende da convergencia de interesses particulares, tornam

se necessarias regras fixas como garantias de uma associac;ao pad· 

fica e livre. 
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Nao pode haver uma doutrina de legislacao ou de sua apli
cacao coercnte e adequada, a partir de premissas liberais. Quando 

consideradas em conjunto, como uma categoria de respostas as 
quest6es relacionadas com a elaboracao e a aplicacao de norm.as, 

as doutrinas polf ticas e juridicas liberais sao como uma teia de ara

nha onde existe um buraco. Se empurrarmos um fio da teia para 
tapar o buraco, outro se abrira adiante. Pode surgir, assim, a con

clusao de que ha algo de errado com a aranha. 

Os problemas da legislaciio e de sua aplicaciio, no sentido mais 

amplo em que se acham definidas aqui, estao na pr6pria raiz do 
pensamento politico liberal. A sociedade, tal como a ve o liberal, 
mantem-se unida atraves das normas. Sao estes os recursos de que 
se disp6e para o estabelecimento da ordem e da liberdade. Grande 

parte da moderna filosofia politica e a teoria da legislaciio, e o 

nervo central da moderna teoria do direito e a teoria de sua aplica
cao. A crftica mais eficaz da doutrina polftica liberal seria, por 

conseguinte, aquela capaz de demonstrar que as teorias que perma
necem ligadas as premissas polfticas do liberalismo falham em jus

tificar a possibilidade da ordem e da liberdade. A maneira pela 

qual focalizamos, nas paginas seguintes, a elaboracao e a aplicacao 
do direito representa simplesmente uma maneira de nos acercarmos 

do problema mais geral das normas atraves do que e, para o pen
samento politico liberal, seu aspecto mais crucial. 

Os problemas da ordem e da liberdade colidem entre si. Se 

pudessemos saber a que criterios as leis teriam que seguir de modo 

a nao favorecerem, arbitrariamente, o interesse de um homem, con

tra o do outro (liberdade), poderiamos tambem determinar como 

reprimir o antagonismo, na sociedade, no interesse da colaboracao 

(ordem). Em outras palavras, para que sejam eficientes como ins

trumentos da ordem, as leis devem merecer e conquistar a fidelidade 
dos cidadaos e, para tanto, devem ser justificaveis. A justificacao 

das leis consistiria em demonstrar que as restricoes impostas a luta 

dos homens em prol do conforto, do poder e da g16ria, sao justas 
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porque a liberdade de homem algum e colocada, sem razao, acima 

da de seu semelhante, e a cada um e permitido o maximo de liber

dade compativel com a proibi9ao de preferencias arbitrarias. Um 

estudo da teoria da legisla9ao pode, por conseguinte, contentar-se 

com um inquerito sobre os fundamentos da liberdade. 

A liberdade pode ser definida de maneira positiva ou negativa 

no pensa.m.ento liberal. Positivamente, e o direito de buscarmos 

atingir nossos objetivos sem qualquer interferencia humana. Nega

tivamente, e a condi9ao dentro da qual nao precisamos nos sub

meter a vontade de outrem. A defini9ao positiva e a negativa po

dem ser trocadas uma pela outra, dada a condi9ao ligada a primeira: 

"sem interferencia humana". 

Podem, ambas, ser expressas em te11mos vigorosos ou amenos. 

De acordo com uma interpreta9ao mais vigorosa, um homem e 

livre na medida em que ninguem se interp6e entre ele e seus obje

tivos, ou dita-lhe a conduta. Na altemativa de uma formula9ao 

mais amena, uma pessoa e livre quando qualquer interferencia hu

mana com os objetivos que visa alcan9;ar e govemada por leis 

impessoais ou comandadas por um agente impessoal: o soberano 

ou o estado. 

A formula9ao mais amena nao faz justi9a ao grau atingido 

pelo conceito liberal da liberdade, porque esta pode ser distribuida 

igualmente, tendo cada homem, contudo, uma parte menor dela 

do que poderia ter. Alem do mais, no seu esfor90 por justificar 

as regras publicas, o pensamento politico liberal e irresistivelmente 

atrafdo para a democracia, que requer que o individuo participe, 

embora indiretamente, na elabora9ao das leis e na dire9ao do esta

do. Apesar disso, a formula9ao mais amena possui a vantagem de 

atrair a aten9ao para o problema do impersonalismo, da igualdade 

ou da uniformidade das leis como condi9ao necessaria, embora 

insuficiente, de um regime de liberdade. Parte da tarefa de uma 

teoria de legislagao e definir o que esta condi9ao significa. 

Ha tres maneiras pelas quais a filosofia politica moderna con

cebe o estabelecimento da liberdade atraves da legislagao. As duas 

primeiras sao varia96es da interpretagao de premissas politicas libe

rais; a terceira, e uma meia tentativa de escapar a estas premissas. 
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Nao podemos apresentar, neste ensaio, uma critica detalhada de 

cada uma destas doutrinas, nem isso e necessario porque estas cri

ticas, tomadas individualmente, sao suficientemente conhecidas. O 

importante e sermos capazes de analisa-las no contexto de seu in

ter-relacionamento e das conclus6es que compartilham com as dou

trinas que atacam. 

0 primeiro tipo de solm;ao do problema da liberdade tenta 

derivar as leis do pr6prio conceito da liberdade. Conseqtientemente, 

nega que a legislac;:ao deva escolher entre valores individuais em 

competic;:ao e valores subjetivos dando preferencia a uns acima de 

outros. Esta e a teoria formal da liberdade. Ela e ilustrada pelas 

doutrinas politicas e juridicas de Kant e pelas modalidades de posi

tivismo juridico que se desenvolveram a partir diretamente da tra

dic;:ao kantiana.20 

A teoria da liberdade formal sofre do mesmo dilema que a 

moral da razao, da qual e o equivalente politico. Tomemos, por 

exemplo, o principio universal de Kant: "Toda a ac;:ao e certa em 

si mesma, ou de acordo com seu principio, sempre que ela deter

mina que o livre arbitrio de cada um pode coexistir com a liber

dade de todos, de acordo com uma lei universal." Quando esta 

proposic;:ao e mantida na sua forma abstrata, parece impossfvel tirar 

dela conclusoes definitivas sobre o que, precisamente, as leis deve

riam comandar, proibir ou permitir. Se interpretarmos a liberdade, 

segundo as leis universais, como liberdade igual, e acrescentando 

ate a qualificac;:ao de "maxima liberdade", ainda permanecera obs

curo o que legislarmos. Quais, do numero indefinido de coisas 

que os homens querem fazer, deverao ser permitidas e quais proibi

das? Mas, logo que tentamos atingir o nivel dos regulamentos 

concretos de conduta, vemo-nos forc;:ados a preferir alguns valores 

a outros. :E isso, no entanto, exatamente o que a teoria formal da 

liberdade pretende evitar. Dado o principio do valor subjetivo, 

qualquer preferencia semelhante seria inerentemente incapaz de ser 

justificavel. Como a moral da razao, a doutrina formal da liber

dade e OU irrealizavel OU incoerente. 

A segunda resposta principal ao problema da liberdade no 

pensamento liberal e a alegac;:ao de que existe um processo para a 
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elabora<;ao das leis baseado 11a combina<;ao de objetivos particula

res, ao qual todos os individuos devem subscrever em defesa de 

seus pr6prios interesses. 0 interesse pr6prio significa a compreen

sao inteligente do que necessiiamos, de maneira a podermos alcan

<;ar nossos objetivos individuais e subjetivos. Ao tornar-se tal 

metodo de legislagao disponivel, nao haveni contradi<;ao entre a 

premissa da subjetividade dos objetivos e a existencia de leis que 

comandem, proibam ou permitam determinadas formas de conduta. 

Esta doutrina, a teoria substantiva da liberdade, possui tres 

formas principais. De acordo com a primeira, o metodo determina 

diretamente o agregamento de interesses a serem protegidos pelo 

estado e, por conseguinte, o conteudo das leis. 0 utilitarismo clcis

sico e um cxemplo deste ponto de vista. 21 De acordo com a 

segunda forma, em defesa de nossos interesses, subscrevemos deter

minados processos de elabora<;ao de leis e solu<;ao de disputas, em 

vez de um plano concreto de organiza<;ao social. A doutrina do 

contrato social, ial como foi formulada por Locke e Rousseau, re

presenta esta posi<;ao.22 As vers6es da teoria substantiva da liber

dade, segundo o utilitarianismo e o contrato social, podem se fundir 

numa terceira. Esta apela para o conceito de um sistema ideal 

de processos para a elaboragao de leis que possa ser aceito por 

todos os homens, por interesse pr6prio, e cuja operagao, segundo 

seria possivel demonstrar, poderia levar a certas conclus6es especi

ficas sobre a distribui<;ao dos bens e do poder. 0 trabalho de J. 

Rawls, o moralista americano, ilustra este ponto de vista.23 

As principais deficiencias da doutrina substantiva da liberdade 

mostram-se, finalmente, semelhantes as da doutrina formal. A teo

ria substantiva da liberdade termina por ruir, porque nao consegue 

encontrar uma maneira neutra de combinar valores individuais e 

subjetivos. 

Na alternativa utilitarista desta teoria o problema e encontrar 

um ponto de partida, independentemente dos prop6sitos subjetivos 

dos individuos, para decidirmos que combina<;ao de quais valores 

deve ser favorecida pelas leis. Do numero infinito de finalidades, 

quais as que devem ser somadas e que importancia dar a cada uma 

delas? Este ponto neutro e arquimediano seria precisamente o bem 
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objetivo, cuja nao existencia levou-nos a tentar visualizar uma dou
trina liberal de legislac;ao. 

Similannente, a versao da teoria substantiva da liberdade pro
posta pelo contrato social ;pressup6em a possibilidade de encontrar
mos um processo para a elaborac;ao de leis com o qual todos os ho
mens, quaisquer que fossem seus valores, teriam raz6es para con
cordar. Quanto mais indetenninado o processo na especificac;ao de 
detenninadas leis, tanto menos raz6es alguem encontraria para lhe 
fazer objec;6es. Mas, neste caso, a soluc;ao do problema da legisla
c;ao seria simplesmente adiada. Por outro lado, quanto mais con
creto o processo, tanto menos plausivel seria que beneficiasse igual
mente as necessidades de todos. 

Tomemos, por exemplo, uma democracia representativa cons
titucional. Algumas de suas leis serao parte do quadro constitu
cional. Outras resultarao de decis6es tomadas par pessoas autori
zadas dentro deste quadro. A primeira categoria de leis ja favorece 
determinados valores., mas com que justificativ,a·? A segu1t1da possui 
um conteudo cuja validade a constituic;ao reconhece, embora nao 
requeira. A fim de justificar estas leis, precisamos recorrer a algum 
principio independente como o do poder majoritario. Se temos tais 
e tais leis de impostos, por exemplo, e simplesmente porque foram, 
estas, as leis desejadas pela maioria. Mas porque teriam todos os 
homens raz6es iguais de se inclinarem a decisao da maioria? Certa-' 

mente alguns esperam, mais que outros, encontrarem aliados na 
busca de seus objetivos. 0 fato de que o poder majoritario nao 
constitui um principio de bom-senso evidente e demonstrado pelo 
fato de que, num regime constitucional, ha certas coisas que nao 
sao permitidas a maioria. 

A terceira subcategoria da teoria substantiva da liberdade asse
melha-se a doutrina do contrato socail porque propoe um processo 
para a elaborac;ao de leis, e ao utilitarismo porque procura demons
trar que este processo resultaria em leis especificas govemando o 
poder e o dinheiro. Procura escapar as armadilhas, tanto do con
trato social como da doutrina utilitarista, imaginando uma situac;ao 
hipotetica ideal na qual os homens pudessem legislar sem conhece
rem suas posic;6es na sociedade e ignorando assim quais seriam 
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seus valores espccificos como individuos reais. A dificuldade, no 

caso, e analoga as objec;6es contra as primeiras modalidades da 

teoria substantiva da liberdade. Quanta menos permitirmos as pcs

soas que se encontram na posic;ao ideal que elas sejam concretas, 

tanto mais reduzidos os criterios pelos quais poderao elaborar leis 

especificas, deixando nao solucionados os problemas da Iegislac;ao. 

Quanto mais, porem, se tornarem iguais aos outros seres humanos, 

com suas pr6prias preferencias, tanto mais se verao forc;ados a 

escolher entre valores individuais e subjetivos na pr6pria situac;ao 

ideal. 

A teoria da Iiberdade, tanto a formal quanto a substantiva, e 

confrontada e destruida pelo mesmo dilema: a impossibilidade de 

reconciliar as exigencias da concretitude e as de neutralidade, na 

doutrina da legislac;ao. As mesmas premissas que dao nascenc;a 

ao problema da liberdade no pensamento liberal, o principio do 

valor subjetivo e os principics relacionados de normas e valores e 

do individualismo tornam a questao insoluvel.24 

A terceira soluc;ao para o enigma da liberdade refuta a con

clusao sobre a qual ele se baseia - o subjetivismo dos valores. 

Apela para a ideia de valores compartilhados como base de elabo

rac;ao de leis. Em cada sociedade organizada ha um nucleo de 

prop6sitos que merecem ampla concordancia, sobre os quais pode 

ser baseada a pr6pria elaborac;ao de leis ou a escolha dos processos 

utilizados para este fim. As leis, ou os processos que tern tal 

fundamento, nao representam preferencias arbitrarias para que de

terminados objetivos sejam alcanc;ados; sao a pr6pria encarnac;ao 

dos objetivos comuns. Os valores compartilhados nao servem ape

nas como fonte de legislac;ao. Funcionam, tambem, alem dos Iimi

tes das normas formais, como um vinculo fundamental entre os 

homens. Embora tenha desempenhado um papel importante nos 

trabalhos de pensadores politicos tao diversos quanto Rousseau, 

J. S. Mill e T. H. Greene, a teoria dos valores compartilhados foi 

melhor definida na teoria social classica, particularmente na tradi

c;ao que vai de Saint-Simon e Comte a Durkheim.25 

A doutrina dos valores compartilhados difere, em especie, da 

teoria formal e substantiva da liberdade porque parece negar a indi-
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vidualidade e talvez mesmo a subjetividade dos valores, premissas 
sabre as quais as outras doutrinas se fundaram. Na nossa dis
cussao sobre o principio do valor subjetivo ja antecipei a ideia de 

uma partilha de valores coma soluc;ao para o problema da liber

dade. Adiarei a discussao desta ideia ate examinarmos seu papel 

na teoria da aplicac;ao do direito. 

A liberdade que a teoria formal e a teoria substantiva preten
dem proteger e a liberdade de fazermos o que desejarmos. Kant, 

Von Humboldt, J. S. Mill e os neo-hegelianos ingleses lembram-nos 
que uma segunda noc;ao da liberdade passou a ocupar um lugar 

importante, embora inseguro, no pensamento liberal. Esta e uma 
visao da liberdade como sendo o desenvolvimento das capacidades, 
dos poderes ou dos talentos que os homens possuem. A tarefa do 

estado e o criterio da legislac;ao e escolher as f6rmulas sociais mais 
conducivas ao florescimento destas capacidades.26 

Se fosse dado a esta doutrina qualquer grau de precisao - o 

que nunca foi feito - ela representaria uma quebra em todo o 
sistema do pensamento liberal, tao decisiva quanta a teoria de 

valores compartilhados, que repudiou as ideias de individualidade 
e subjetivismo. Seria necessario ao legislador selecionar entre o 
numero indefinido de talentos humanos os que fossem mais dignos 
de protei,;ao e determinar os mais capazes de serem confiados aos 

pr6prios cuidados do indivfduo. 0 legislador teria que empregar 

conceitos do valor e da natureza humana muito diversos dos que 

foram legados pela tradic;ao do liberalismo. A teoria do desenvol

vimento dos talentos e, na verdade, uma das criticas parciais do 

sistema classico que abre caminho ao criticismo total, e s6 atraves 

dele podem ser completadas. 

A ANTINOMIA ENTRE NORMAS E VALORES: 
0 PROBLEMA DA APLICA(;AO DO DIREITO 

De nada vale termos uma doutrina para a justificac;ao da ela

borac;ao do direito se nao tivermos outra para aplica-lo. A Iiberdade 

requer um direito geral, impessoal ou neutro. A definic;ao da 



110 CoNHECIMENTO E PoLincA 

neutralidade e sua reconciliac;ao com as exigencias da concretitude 

siio os temas centrais da teoria da legislac;ao. Depois de conse

guirmos formular uma doutrina adequada da elaborac;iio do direito, 

teremos ainda que determinar o que significa aplicar este direito 

a casos particulares. ( Sempre que emprego os termos norma ou 

direito, sem quelquer outra qualificac;iio, refiro-me a uma norma 

prescritiva e niio a normas instrumentais ou constitutivas.) 

A niio ser que possamos justificar uma interpretac;iio de nor

mas como superior a outra, a tentativa de estabelecer uma genera

lidade legislativa sera justificadamente rejeitada como ilus6ria. A 

teoria da aplicac;iio do direito e, par conseguinte, uma continuac;iio 

da teoria da legislac;ao. Seu problema basico consiste em determi

nar atraves de que criterios, ou de que maneira, podem as leis 

ser aplicadas sem que sejam violados os requisitos da liberdade. 

Se aquele que aplica as leis niio puder justificar suas decisoes, 

porque elas se baseiam nos seus pr6prios valores individuais e subje

tivos, a liberdade sera prejudicada. Aqueles aos quais a lei se 

aplica teriio rendido sua liberdade ao juiz - a pessoa autorizada 

a aplicar estas normas.21 

0 alcance deste setor e mais amplo que a pr6pria teoria da 

aplicac;iio do direito. Para compreendermos a natureza da adjudi

cac;iio devemos distinguir entre duas maneiras diferentes de orde

nar as relac;oes humanas. Uma consiste em estabelecer normas 

para govemar categorias gerais de atos e pessoas, e, depois, decidir 

disputas particulares entre pessoas na base de normas estabelecidas. 

J;: essa a justic;a formal. A outra maneira e determinar objetivos, 

e a seguir, independentemente das normas, resolver casos particula

res julgando que decisao contribuira mais provavelmente para os 

objetivos predeterminados - um julgamento de racionalidade ins

trumental. J;: essa a justic;a substantiva. 

No piano de justic;a formal, as leis siio elaboradas sobre o 

pano de fundo das finalidades que visam promover, mesmo que 

a unica finalidade permissfvel seja a pr6pria liberdade. S6 depois 

de formuladas as normas e que as decisoes "segundo as normas" 

se tom am possf veis. Daf, a possibilidade de se distinguir entre le

gislac;ao e aplicac;ao de direito e precisamente o que define a jus-
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tic;a formal. A principal tarefa da teoria de aplicac;ao do direito 

e determinar quando uma decisao pode ser verdadeiramente consi

derada corno "de acordo com determinada norma", se a norma 

que tivermos em mente for a lei do estado aplicada por um juiz. 

S6 decis6es tomadas "de acordo com a norma" sao consistentes 

com a liberdade; as outras constituem exercfcios arbitrarios do 

poder judiciario. 

As decis6es tomadas segundo as normas devem ser capazes 

de um tipo de justifkac;ao diversa da justificac;ao para a existencia 

das pr6prias normas. A tarefa de julgar e destinta da de elaborar 

leis. Habitualmente, a separac;ao das furn;6es se fara acompanhar 

e sera reforc;ada por uma divisao do poderes; a pessoa do elabora

dor de leis nao sera a mesma que a pessoa daquele que aplica 

as leis. Nao podendo o poder ser tornado impessoal, pode, pelo 

menos, ser distribuido. Mas a atomizac;iio do poder deve ser pre

terida por sua neutralidade. 

Ha sistemas juridicos nos quais a linha divis6ria entre a legis

lac;ao e sua aplicac;ao e obscura desde o inicio. Isto e especialmente 

verdadeiro onde existe uma tradic;ao de "direito criado por juizes", 

coma no Cornman-Law. Um sistema no qual os juizes tanto ela

boram quanto aplicam a lei nao e, obviamente, inconsistente com 

uma situac;ao de justic;a formal, desde que alguma separac;ao possa 

ser interposta entre as raz6es para a existencia de uma regra e as 

razoes pelas quais aplica-la a um caso particular. Mas permanece 

a questao: o que acontece a justic;a formal quando esta separac;ao 

se torna transparente? Por enquanto, basta notarmos que o sistema 

das leis criadas pelos juizes e fatalmente obcecado pelo relaciona

mento entre a justic;a formal e a justic;a substantiva. 

A justic;a substantiva 6 a situac;ao na qual cada decisao e 

justificavel porque 6 a melhor indicada para promover um fi.tn 

aceito. A relac;ao entre uma determinada decisao e o seu objetivo 

e a que existe entre um meio e um fim. Por exemplo: dado o obje

tivo de aumentar a produc;ao nacional, um determinado neg6cio 

deve ser permitido porque sua pratica aumentara a produc;ao. 

A feic;ao marcante da justic;a substantiva e a nao existencia de 

qualquer linha divis6ria entre a legislac;ao e sua aplicac;ao. No caso 
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da justi<;a substantiva, nao ha elabora9ao nem aplica9ao de lei 

porque, em vez de normas prescritivas, ha apenas op96es quanta 

ao que deve ser feito, e julgamentos de racionalidade instrumental 

relativos a coma faze-lo. As normas tecnicas ou instrumentais en

contram o meio ambiente que lhes e pr6prio num regime de justi9a 

substantiva. Sao maximas de eficiencia sujeitas a constante revisao 

a luz de novos conhecimentos e circunstancias diversas. As nor

mas instrumentais divergem <las normas prescritivas precisamente 

devido ao seu carater provis6rio. E impossivel basear-se nelas di

reitos e deveres fixos. Numa situa9ao de justi9a substantiva, o 

apoio ao seu interesse dependera de ser ele, na hara da decisao, 

benefico ou prejudicial aos fins que visamos. Por estas e outras 

razoes, a serem examinadas mais tarde, as leis, num regime de jus

ti<;a formal, nao podem ser concebidas como instrumentais. 

0 contraste entre os regimes de justi9a formal e substantiva 

pode, portanto, ser definido mais simplesmente como sendo a dife

ren9a que existe entre a decisao atraves de normas prescritivas e 

a decisao atraves de normas instrumentais. Mais luz pode ser lan-

9ada sabre este contraste pela observa9ao de que a justi9a formal 

e a contrapartida politica da moral da razao, e a justi9a substan

tiva o equivalente politico da moral do desejo. Como a moral da 

razao, a justi9a formal emprega regras como um criteria imediato 

de justifica9ao. Como a moral do desejo, a justi9a substantiva se 

utiliza dos objetivos. 

Eis aqui um bteve exemplo de diferen9a entre as duas situa-

96es, escolhido deliberadamente por incluir ambigi.iidades que uma 

discussao futura examinara. Tomemos o caso do administrador de 

uma industria encarregado, pelo governo, de produzir um determi

nado numero de toneladas de a90. Ha duas maneiras pelas quais 

o governo podera dirigir a conduta do administrador. Por um

lado, ,podera estabelecer normas que indiquem as fontes <las quais

os suprimentos devem ser obtidos e as tecnicas de manufatura a

serem usadas. Alem disso, estas normas poderao ser consideradas

obrigat6rias, nao levando em conta se a obediencia a elas, pelo

administrador, resultara ou nao na produ9ao do numero de tone

ladas desejado. Alternativamente, o governo podera simplesmente
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fixar a quota de produ�ao e permitir ao administrador que escolha 

o meio mais eficaz de alcan�a-la. Pode, ainda, indicar linhas

mestras de produ�ao cuja eficiencia tenha sido provada anterior

mente. Mas o diretor, nesta segunda altemativa, s6 se justificara

por ter seguido esta orienta�ao se niio descobrir um processo mais

eficaz, ou se a busca deste importar em despesas que sobrepassem

as vantagens de seguir a rotina habitual. Se estendermos esta com

para�iio entre as duas maneiras de lidar com o diretor de modo

a incluir duas formas que este possa encontrar de lidar com outros

diretores, teremos uma imagem do contraste entre a justi�a formal e

a justi�a substantiva. 28 

A tese central desta parte do nosso estudo e a de que nem o 

regime de justi�a formal nem o de justi�a substantiva siio capazes 

de resolver o problema da liberdade. No entanto, nao ha como 

concilia-las. Nao ha, por conseguinte, nenhuma solu�iio coerente 

para o problema da aplica�iio das normas, tal como e definida 

peto pensamento liberal; nao podemos nos livrar das dificuldades 

com as quais este problema confronta a doutrina polftica liberal 

abra�ando ou a justi�a substantiva, ou a justiCra formal. Um siste

ma de leis e normas (justiCra formal) niio pode dispensar uma 

considera�iio dos valores no processo de sua aplicaCriiO, nem tor

nar-se consistente com tal considera�ao. Alem disso, quaisquer 

decisoes sobre como favorecer valores gerais em situaCroes parti

culares (justiCra substantiva) niio podem nem dispensar as normas 

nem se tomarem compativeis com elas. Esta e a antinomia entre 

normas e valores. 

A antinomia entre normas e valores e a analogia poHtica a

antinomia psicol6gica entre razao e desejo. As duas antinomias en

volvem a mesma especie de argumentos e possuem uma fonte co

mum. Como a antinomia entre normas e valores esta profunda

mente enraizada na modema teoria do direito, o que tenha a ver 

com esta envolvera os principais aspectos da teoria juridica modema 

e as conhecidas obje�oes a cada um deles. Nao tenho por prop6-

sito acrescer a estas obje�oes ou examina-Ias em detalhe, mas 

apreender e criticar a situa�iio da teoria juridica como um todo. 

Com esta finalidade, comeCrarei por considerar o regime da justiCra 
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formal, ou a teoria da aplicac;ao do direito, voltando-me, entao, 

para a situac;ao em que se encontra a justic;a substantiva. 

0 relato mais simples e habitual da justic;a formal figura, na 

literatura da teoria juridica, sob o nome de formalismo. Foi abra

c;ado, em varias 6pocas, por proponentes de teorias legislativas tao 

diversas quanto as doutrinas formais e substantivas da liberdade, 

por discipulos de Kant e de Bentham. Na sua versao mais radical, 

a teoria formalista da aplicac;ao do direito afirma que o sistema 

jurfdico ditara uma unica soluc;ao correta para cada caso especifico. 

E coma se fosse possi'.vel obter das leis julgamentos corretos atra

ves de um processo automatico. 0 regime da justic;a formal pode, 

por conseguinte, ser estabelecido atraves de uma tecnica de aplica

c;ao do direito capaz de nao levar em considerac;ao as "diretivas" 

ou os "prop6sitos" da lei.29 

Aqueles que afastam o formalismo como sendo uma ilusao 

ingenua, erronea em suas alegac;6es e perniciosa em seus efeitos, 

nao sabem o que os espera. Seu desprezo e mais superficial ainda 

que a doutrina que ridicularizam porque nao chegam a compreender 

o que os pensadores liberais classicos perceberam ha mais tempo:

a destruic;ao do formalismo arrasta atras de si a destruic;ao de todas

as outras doutrinas liberais de aplicac;ao do direito. 0 primeiro

passo para a compreensao disto e a descoberta de que o argumento

contra o formalismo ap6ia-se sobre uma base bem mais s6lida.

Uma vez que esta for descrita, tornar-se-a evidente que a posic;ao

formalista e incoerente por nao ser consistente com as premissas

da teoria politica liberal que ela tambem pressupoe.

0 formalista acredita que o significado das palavras e geral

mente claro. Adota, de uma maneira ou de outra, o ponto de vista 

de Santo Agostinho, segundo o qual a linguagem consiste numa 

serie de nomes que apontam coisas.30 Se, para lembramos o exem

plo de Puffendorf, a lei profbe que se derrame sangue nas ruas, 

e claro que isso se refere a combates, e nao a uma assistencia dada 

por um medico em caso de emergencia.31 As normas consistem 

numa serie de nomes - palavras que descrevem as categorias de 

pessoas e atos aos quais as normas se aplicam. Na medida em 

que o significado das palavras for claro, tornar-se-a evidente a que 
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situagoes de fato elas se aplicam. 0 juiz que aplicar simplesmente 
as leis as pessoas e aos atos que elas indicam estara, por definigao, 

aplicando as leis uniformemente. Nao esta exercendo um poder 

arbitrario. 0 formalismo e, na verdade, a mais simples das solugoes 
propostas para o problema da aplicagao do direito. 

A visao das normas e, por conseguinte, dos nomes a lhes 

serem dados, implicita na tese formalista, depende do conceito pre

liberal das essencias inteligiveis. A fim de inferir a existencia de 

situagoes sob as regras, e de coisas sob as palavras, a mente pre

cisa ser capaz de perceber as qualidades essenciais que marcam 
cada fato ou situagao como fazendo parte de uma determinada 

categoria. Tao logo se tome necessario iniciar um debate relativo 
a prop6sitos a fim de determinar se a assistencia dada pelo medico, 

numa emergencia, pertence a classe dos atos proibidos pela lei, o 

formalismo tera sido abandonado. 

A unica altemativa possivel a crenga nas essencias inteligiveis, 

como base para o formalismo, seria a nogao de que, na grande 
maioria dos casos, os valores comuns e uma comum compreensao 
do mundo, provocados por um padrao de vida social, semelhante, 

tomarao perfeitamente evidente a que categoria alguem pertence. 
A pratica social substituiria tanto as essencias inteligiveis quanto a 

consideragao explicita de um prop6sito. Deixarei esta tese para 

uma discusao posterior porque e uma das alternativas a ideia mais 

geral de valores compartilhados, como solugao aos problemas da 

legislagao e da aplicagao do direito. 

A objegao basica ao formalismo e a de que a doutrina das 
essencias inteligiveis, cuja veracidade e assumida pela confianga do 

formalista na clareza dos significados, e incompativel com a visao 

da vida social a cujas conseqi.iencias ela reage. 0 objetivo das 

teorias de legislagao e de aplicagao das normas no pensamento 

liberal e, precisamente, demonstrar como a liberdade e possivel, 

a despeito do individualismo e do subjetivismo dos valores. Se 

pudessemos dispor de valores objetivos, se soubessemos reconhecer 

o verdadeiro bem com certeza absoluta, e compreendessemos, per

feitamente, todas as suas implicagoes e exigencias, nao necessitaria

mos de um metodo imparcial de aplicagao do direito. Com as
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qualifica96es a serem mencionadas oportunamente, contentar-nos

-famos com um regime de justi9a substantiva no qual as normas 

seriam desnecessarias. 0 problema da aplicac;ao do direito tal 

como ele e apresentado na teoria jurfdica modema esta, portanto, 

inexplicavelmente ligado ao conceito de que os valores sao subje

tivos e individuais. 

Ja foi demonstrado que o principio do valor subjetivo que as 

teorias formalistas de aplica9ao do direito tomam por pressuposto 

nao pode coincidir com a doutrina das essencias inteligfveis. Pelo 

contrario, a ideia do valor subjetivo e parte integral de uma visao 

do mundo para a qual nao ha distin96es naturais entre as coisas 

nem qualquer hierarquia de essencias que possa servir como base 

para definir categorias gerais de fatos e classificar particulares nes

tas categorias. 

Esta e a ideia moderna ou convencional da natureza e da 

ciencia. Para o convencionalista ha um numero infinito de possi

veis maneiras de dividir o mundo e de classificar coisas, particulares 

sob palavras gerais. A classifica9ao deve ser sempre justificada por 

algum interesse ou prop6sito que ela sirva. Portanto, nao ha, em 

principio, "significados evidentes". 

0 direito de punir o medico, do exemplo de Puffendorf, de 

acordo com a lei que proibe o derran1amento de sangue nas ruas, 

depende de interpretarmos o prop6sito da lei como sendo o de 

preservar a tranqiiilidade publica ou de evitar que se suje o calc;a

mento. E somente porque um dos prop6sitos contidos neste exem

plo parece absurdo que o problema do prop6sito nao nos sobe a

consciencia. Mas ele sempre existe, controlando o sentido dos fa

tos, sob nomes, e das situa96es, atraves de palavras. 

0 vicio principal do formalismo e sua dependencia de uma 

interpreta9ao da linguagem inconciliavel com as no96es modernas 

da ciencia, da natureza e da linguagem que os pr6prios formalistas 

tern por certas. 0 formalismo e a doutrina da aplicac;ao do direito 

que se ap6ia sobre duas especies de premissas - premissas relati

vas a linguagem e ao valor - que se contradizem uma a outra. 

Trata-se, por conseguinte, de uma teoria incoerente - uma falacia 
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que resulta da cegueira que faz com que se perca de vista a unidade 

da psicologia liberal e da teoria politica liberal. 

A hist6ria da moderna teoria do direito pode ser caracterizada 

como uma continua tentativa de encontrar uma alternativa adequa

da ao formalismo como base para a justiga formal. Se a verdadeira 

natureza desta falacia do formalismo houvesse sido compreendida, 

a tentativa talvez nao tivesse sido empreendida tao entusiastica

mente. Porque as pr6prias consideragoes que derrotam o forma

lismo viciam a principal doutrina de adjudicagao que o substituiu 

- a teoria finalista.a2

A teoria finalista afirma que, a fim de aplicar as leis correta

e uniformemente, o juiz deve considerar os propooitos ou as nor

mas de agao que estas leis servem. Assim, a decisao de nao punir 

o medico tern por mola a determinagao de que o objetivo da lei

e garantir a seguranga nas ruas e que este objetivo seria mais

prejudicado que auxiliado pela punigao do medico. Os prop6sitos

e as normas de agao sao as finalidades; as leis, elas pr6prias., sao

os meios.

Os valores ou combina�oes de valores aceitos pela teoria da 

legislagao como justificativas adequadas das leis, quaisquer que elas 

sejam, serao tambem usados como criterios para distinguir as boas 

interpretag6es das mas. Assim, o mesmo valor concernente a segu

ranga publica, que justifica a lei, determina quern deve ser punido 

segundo suas clausulas. Aquele que elabora a lei e o que aplica 

sao considerados como participantes numa agao comum. 0 juiz 

usa de seu poder judicial para promover os objetivos do legislador 

ou quaisquer objetivos que julga atribuiveis as leis que aplica. 0 

te6rico desta corrente nao hesita em aceitar a moderna visao con

vencionalista da linguagem e do pensamento e em desprezar a 

confianga do formalismo em interpretagoes evidentes.33 

A teoria finalista deixa em suspenso o regime da justiga for

mal. Notemos inicialmente que a doutrina finalista necessita en

contrar uma maneira de definir os valores, as normas e os prop6-

sitos que devem orientar o trabalho do juiz. Em geral julga-se que 

uma norma deve servir a muitos prop6sitos. Alem disso, um juiz 

Iida com todo um sistema de normas das quais deve escolher 



118 CoNHI!CIMRNTO E PodncA 

aquela que julgar apropriada ao caso que tern diante de si. Ao 

aplicar, a este, uma destas normas, devera pesar as diretrizes da 

norma escolhida, confrontando-as com as de outras normas que 

poderia ter aplicado ao caso, obtendo resultados diversos . Por 

isso, a teoria finalista da aplicac;iio do direito requer niio somente 

um criteria para a definic;iio das normas de controle, mas tamb6m 

um metodo que permita po-las sempre na balanc;a. Na ausencia de 

um processo que decida qua! a politica a ser adotada, o juiz impora 

inevitavelmente suas preferencias subjetivas, ou as de outra pessoa, 

aos litigantes. 

Na verdade, niio existe um metodo para a escolha e disposic;ao 

dos valores, nem pode ele existir dentro do pensamento liberal. 

Mesmo recursos, coma o da decisiio da maioria ou do mercado, 

utilizados no lidar com o problema da liberdade ao nivel legislativo 

sao de pouca valia na aplicac;ao do direito. A aplicac;iio do direito 

pressupoe a separac;ao de func;oes; o juiz niio pode pretender 

basear sua decisao diretamente nas forc;as "politicas" que o mer

cado e o processo eleitoral colocam mna contra a outra. Ele pre

cisa controlar algum mecanisrno independente que lhe permita asso

ciar e pesar as diversas opc;oes politicas. Para que este mecanismo 

seja criado, contudo, ter-se-ia que abrir rniio do principio do valor 

subjetivo e, justarnente corn ele, de todos os postulados do pensa

rnento politico liberal que se relacionam a ele e que preparam o 

terreno para o problerna da aplicac;iio do direito. 

Um dos problemas caracteristicos do advogado modemo e ter 

de argi.iir constantemente sobre a poHtica a ser adotada, como se 

urna escolha racional entre valores competitivos fosse possivel, e 

perrnanecer, apesar disso, fiel a ideia de que os valores sao subje

tivos e a doutrina politica de que esta ideia faz parte. A doutrina 

finalista da aplicac;ao do direito e simplesrnente a expressiio te6rica 

desta freqiiente contradic;ao. Deixo para ser estudada na pr6xima 

sec;ao a possibilidade de que esta contradic;ao seja talvez resolvida 

atraves de valores e crenc;as comuns as quais o juiz possa recorrer. 

A segunda principal objec;ao a doutrina finalista e a impossi

bilidade de reconciliarmos a visiio prescritiva de normas e as impli

ca¢es dos julgamentos de prop6sito ou norma de conduta. Para 
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a teoria finalista, a decisao sobre como aplicar uma determinada. 
norma a um caso espedfico depende da resposta a uma questao 
anterior: os objetivos desta lei e da ordem juridica em geral se:rao 
melhor servidos por sua aplicac;ao a este caso? A interpretac;a� 
da lei gira sobre um calculo de racionalidade instrumental. Pode 
ser desnecessario discutir as politicas a serem adotadas explicita-, 
mente na maioria dos casos, o que resulta apenas do fato de serem 
os prop6sitos da lei e suas implicac;oes aparentemente tao claros. 
que dispensam um escrutinio consciente. Pressionados por um es
tranho para que lhe fomecessemos nossa interpretac;ao de uma 
determinada lei, teriamos que lhe fomecer, alem da interpretagao,_ 
uma justificativa finalista de interpretagiio. Os julgamentos de racio� 
nalidade instrumental que definem quais os meios mais eficientes 
de atingir fins ou prop6sitos si'io sempre definitivos quanto a clas-, 
sificagi'io dos atos e das pessoas segundo normas. 

Um julgamento de racionalidade instrumental nao pode, con
tudo, pretender qualquer generalidade ou estabilidade. E sempre 
possivel descobrir-se um meio mais eficaz, ou por terem as circuns-· 
tancias mudado, ou por ter aumentado o conhecimento. Por isso,' 
a unica especie de norma consistente com as exigencias dos meios· 
e dos fins e uma norma instrumental. Se o alcance de cada nortna 
tiver que ser determinado, em ultima analise, por um julgamento 
de raci01n:alidade instrumental, a totalidade da lei se reduzira a um; 
grupo de normas instrumentais. As conseqiiencias disso, para um
regime de justic;a formal, seriam fatais. 

Primeiramente, ja niio sera I6gico em tal situac;ao falarmos 
de direitos e deveres fixos. Se o que o direito contratual pretende 
e promover a riqueza nacional e se o alcance das normas do 
direito contratual tiver que ser determinado pela analise de seus 
prop6sitos, qualquer neg6cio que prejudique o objetivo, ao inves 
de promove-Io, ni'io sera considerado um contrato valido. Neste 
caso, os cidadiios ni'io estariam obrigados a cumprir promessas, 
e niio se justificaria as autoridades sancionarem disposigoes con
tratuais sempre que uma recusa de cumpri-las ou sanciona-Ias fosse 
indicada por um julgamento apropriado de racionalidade instru.: 

mental. 
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Outra conseqilencia da teoria finalista e prejudicar a separa
<;ao das furn;oes. Os jufzes serao chamados a fazer o mesmo tipo 
de julgamento de racionalidade instrumental que caracteriza a legis
lac;;ao e a administrac;;ao. Alem disso, as normas que repartem 
competencia aos varios 6rgaos do govemo terao que ser, elas pr6-
prias, aplicadas segundo sua linha de ac;;ao. Nunca se pode excluir, 
em principio, a possibilidade de que, num caso particular, as fina
lidades polfticas subjacentes as normas jurisdicionais se beneficia
rao, a curto e a largo prazos, mais com a violac;;ao destas normas 
do que a obediencia a elas. Em tal caso, a aparente usurpagao 
sera nao s6 permitida mas mesmo indicada. 

Essas desastrosas implicai;6es da teoria finalista na aplicagao 
da justic;a formal nao podem ser evitadas pela simples insistencia 

em que certas normas permanecem imunes a interpreta9ao, ou de 

que, ao juiz, nao seja permitido reformular a distribui9ao de pode

res a luz de sua compreensao das diretrizes que servem de base 

a alocac;;ao. Isso representaria um recuo para o formalismo. A cri

tica do formalismo demonstrou que a interpretac;;ao finalista e inevi

tavel. Ja agora, no entanto, verifica-se que ela tambem destr6i os 

pr6prios fundamentos da justic;a formal. 

0 prob1ema da aplica9ao finalista do direito e a principal 

preocupac;;ao de qualquer sistema de lei elaborada por jufzes. 

Quando os casos que motivam a lei sao os mesmos que a aplicam 

e a influencia dos criterios sobre o que e a lei e o que ela deveria 

ser estao constantemente diante de nossos olhos, a diferen9a entre 
a legisla<;ao e sua aplicac;;ao e um fio quase invisivel, e este fio se 

partira se for apenas tao forte quanto a teoria finalista. 

A discussao que travamos sobre as teorias formal e finalista 
pretendeu demonstrar que uma teoria coerente de adjudicac;ao ou 

de justi<;a formal nao e viavel se ela for baseada nas premissas do 

pensamento liberal. No entanto, estas premissas e que configuram 

a diferenc;a entre a elaborac;;ao do direito e o fato de sua aplicai;ao 

ser possivel ou necessaria. Resta considerar, brevemente, se o pro

blema da liberdade pode ser resolvido por um regime de justii;a 
substantiva que, diversamente tanto da teoria formalista quanto da 
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·teoria finalista da justic;a formal, nao pretenda comprometer-se

com quaisquer normas.

0 primeiro pre-requisito da justic;a substantiva e um conjunto 

,de valores tao firmemente estabelecidos que possam ser assegura

. dos quando quer que decisoes sejam tomadas sobre casos parti

, culares. O�oes particulares podem ser entao consideradas, ou co

mo meios de alcanc;ar os valores aceitos e concebidos como 

finalidades, ou como maneiras de concretizar ou tomar mais subs

tan�iais os valores formais ou abstratos. Por exemplo: uma decisao 

, de nao reforc;ar negociac;oes entre marido e mulher pode ser con

siderada ou como um meio de alcaac;ar o objetivo, que seria o 

da confianc;a matrimonial, ou coma uma especificac;ao do valor 

geral da confianc;a matrimonial. No primeiro caso, o metodo de 

justic;a substantiva e um metodo de racionalidade instrumental. No 

Segundo Caso, e um metodo de razao pratica que atua entre 0 

abstrato e o concreto. Por ser este conceito da razao pratica des

··conheddo do pensamento liberal, e inconsistente com suas premis

. sas, nossa analise confinar-se-a a forma de justic;a substantiva que

· se ap6ia na racionalidade instrumental.

Os regimes de justic;a substantiva nao silo desconheci<los. Sao 

caracteristicos de muitas sociedades tribais, de certos tipos de es

tados teocraticos, e num certo sentido, da organizac;ao intema da 

familia, mesmo nas modemas sociedades industriais. Mas nao ha 

lugar para a justic;a substantiva no pensamento liberal. 

Desde logo, os prindpios de valor subjetivo e de individua

lismo precluem a possibilidade de qualquer categoria estavel de 

·objetivos comuns. Alem disso, os valores ou finalidades que se

consideram garantidos sao sempre indeterminados. Deixam-nos a

tarefa de decidir ainda quais os meios que preferimos empregar

para alcanc;armos os fins escolhidos, ou que conte6do substantivo

. daremos a um valor abstrato. Assim sendo, nao se pode basear

uma ordem social em julgamentos sabre coma promover deter

minados objetivos, sem confiar em regras que estabelecem o que

. e considerado um meio disponivel ou nao. Estas norm as limita

<loras s6 podem funcionar, se funcionarem, nao tanto de maneira

instrumental, mas prescritiva.
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Tomemos o exemplo inicia1 do gerente de uma fabdca en

carregado de uma quota de produc;ao num regime de justic;a subs

tantiva. 0 Estado recomenda que ele obtenha a quota pelos mais 

eficientes metodos disponiveis. Mas devera roubar operarios a in

dustrias vizinhas a fim de aumentar a sua forc;a de trabalho, ou 

levar seus operarios ao ponto de colapso por exaustao? 0 sistema 

juridico define certos tipos de atos como crises ou infrac;6es ad

ministrativas, e estas podem nao ser escolhidas pelo gerente como 

um meio de alcanc;ar seus fins. 

A area de Iivre arbitrio a disposic;ao da racionalidade instru

mental pode variar enormemente, m2.s em qualquer situac;ao social' 

organizada ha condic;6es que nao podem ser ultrapassadas, as quais 

decorrem de normas prescdtivas cuja extensao nao e, tampouco, 

sujeita aos calculos da racionalidade instrumental. A nao ser que 

estes pontos fixos de apoio se encontrem disponi'.veis, faltara um 

entendimento comum quanto ao que constitui um possfvel meio de 

alcanc;ar uma finalidade predeterminada. Nao havera um criteria 

comum para avaliar decis6es, e o regime de justic;a substantiva nao 

podera sobreviver. No entanto, tao logo sejam introduzidas normas 

prescritivas destinadas a salvar a justic;a substantiva, teremos de 

volta todas as dificuldades decorrentes da justic;a formal e da teo

ria da aplicac;ao do direito, das quais a justic;a substantiva nos 

prometia, aparentemente, escapar. Como as normas prescritivas 

que estabelecem as condic;6es-limite precisam ser interpretadas, 

vemo-nos de novo presos as areias movedic;as da teoria da apli

cac;ao do direito. 

A ordem baseada em normas e a ordem base2.da em valores, 

os regimes de justic;a formal e substantiva, a teoria da aplicac;ao 

do direito e a teoria da racionalidade instrumental revelam ser 

igualmente inadequadas. Para operar um sistema de normas, te

mos que apelar para considerac;6es de prop6sito que acabam por 

dissolver o que consideravamos ser um sistema de normas em pri

meiro Ingar. 

Uma conclusao especialmente importante e a de que nenhu

ma teoria coerente de aplicac;ao do direito e possivel dentro do 

pensamento liberal. Isso significa que, mesmo que a doutrina libe-
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ral dos sistemas politicos pudesse estabelecer uma teoria adequada 

de legislai;ao, seria incapaz de resolver seus problemas centrais de 

ordem e liberdade. E praticamente impossivel visualizarmos uma 

teoria liberal de aplicai;ao do direito, porque nossas noi;oes de 

·coma elaborar e aplicar a lei foram formadas por prindpios li

berais.

Atraves de todos estes capftulos vimos discutindo sobre a an

tinomia entre normas e valores, estritamente como um problema 

<le ideias, evitando comentarios sobre a luz que a analise, feita do 

ponto de vista da teoria do direito, poderia lani;ar sobre a atual 

situai;ao da sociedade e da ordem jurfdica. Isso esta na linha do 

metodo crftico adotado, que pretende focalizar o liberalismo como 

um sistema de conceitos ou de ideias. Contudo, uma breve refe

renda ao significado hist6rico da antinomia de normas e valores 

podera tornar o argumento te6rico de mais facil acesso. 0 sentido 

-exato da relai;ao entre problemas de teoria polftica e problemas 

-politicos sera definido no Capitulo Quatro.

Nos modemos estados assistencialistas-corporativos do Ocidente, 

11 teoria finalista tomou-se o ponto de vista dominante da aplica

�ao do direito. Ao mesmo tempo, os tribunais e as agencias ad

ministrativas nestes paises, estao sendo cada vez mais confronta

das com a tarefa de administrar criterios flexiveis, como o de ir

racionalidade segundo o principio de que contratos irracionais nao 

devem ser executados, e com normas que assumem as caracteris

ticas de um programa economico, como as leis antitruste ameri

canas. Nestas situai;oes., os tribunais e agencias veem-se presos entre 

duas op96es com exigencias conflitantes: o papel do juiz formalista 

tradiconal, que pergunta qual e a interpretai;ao correta das normas 

estabelecidas pelo direito, e o papel do calculador de eficiencias, 

que procura determinar que modalidade de ai;ao serviria, mais 

eficientemente, a um determinado objetivo, coma o da manuteni;ao 

tle um mercado competitivo. 

A mesma dualidade, numa forma menos dramatica, influencia 

todo o sistema juridico, generalizando regras e decis6es ad hoc.

Esta instabilidade e o sinal extemo da contradii;ao intema entre 

:a justii;a formal e a raconalidade instrumental. Para os tribunais 
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e as agendas administrativas dos estados assistencialistas corpora

tivos, a conformidade as normas e a restri9ao ao poder que ga-· 

rante a liberdade. Um ato que nao possa ser justificado como uma 

interpreta9ifo correta dessas normas representa um exercicio arbi

trario e injustificado do poder - uma forma de domina9ao. 34 

Sem uma solu9ao para o problema de valor, o problema da do

mina9ao nao pode ser resolvido. 

A luta entre a norma e o prop6sito, a liberdade e a eficien

cia, no sistema juridico dos estados assistencialistas-corporativos, su

gere contrapartidas as dificuldades te6ricas da justi1,a formal. A 

evolucao interna do direito e da politica nas sociedades socialistas 

totalmente planejadas ilustra as contradi1,6es de um regime de jus

tica substantiva. Numa situacao de planejamento ideal, o la<;o fun

damental entre unidades de producao e outros grupos sociais de

veria ser a lealdade aos objetivos comuns. Em qualquer situacao 

de escolha a pergunta seria que decisao, num determinado caso, 

mais contribuiria para impulsionar os objetivos comuns, e nao o 

que a norma estabelece. 0 emprego de normas fixas limitar-se-ia 

as circunstancias nas quais uma avalia9ao dos meios e dos fins 

se revelasse ineficiente. No entanto, estas sociedades socialistas se 

caracterizam por uma expansao incessante de respeito as normas, 

expansao esta que os fatores de efidcncia nao parecem justificar 

de maneira adequada. 35 

0 estudo da justi9a substantiva sugere uma hip6tese altema

tiva. Na ausencia de amplos valores e percepcoes comuns, como 

os de uma sociedade tribal. a racionalidade instrumental nao c

capaz, por si s6, de manter uma organiza9ao social unida; dai 

a necessidade de urn numero cada vez rnaior de regulamentos como 

condi9oes que limitam o calculo de eficiencias. Sem as norrnas 

restritivas do estado liberal, nem os prop6sitos comuns capazes 

de manter o animo de um exercito no combate, as ordens dadas 

pelos oficiais aos seus inferiores, segundo a hierarquia daquela 

organizacao, nao passarao de um exercfoio de domfnio individual, 

ao qual se pode opor resistcncia, ou que sera sabotado na pri

meira oportunidade. Assim, tambern a "legalizacao" das socieda

des socialistas pode ser tomada como um exemplo da instabilidade 
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de um regime de justi<;a substantiva. A conseqiiencia desta ins

tabilidade e reintroduzir, no estado socialista, as tensoes que sao 

a praga dos regimes de justi<;a formal. 

As analogias hist6ricas da discussao te6rica sugerem que a 

experiencia social a que corresponde a antinomia entre normas e 

valores e uma rela<;ao peculiar entre a maneira pela qua! os va

lores sao concebidos na sociedade e o modo como o poder e con

trolado. Se os valores sao experimentados como subjetivos, o po

der, que nao se restringe pelo direito, sera temido como um exer

cicio de domina<;ao pessoal. No entanto, como a interpreta<;i'io dalJ 

normas se deve governar por jufzos de valor - como demonstra 

a refuta<;ao do formalismo -, o problema do poder sem lei e, 

por conseguinte, da domina<;ao reaparece dentro da pr6pria cida

dela da justi<;a formal. Mais uma vez parece que a fim de desco

brir uma solu<;ao eficiente para o problema da domina<;i'io, ter-se-ia 

que encontrar uma alternativa ao principio do valor subjetivo. Que 

altemativa seria esta? 

A COMUNHAO DE VALORES 

De todos os instrumentos empregados para lidarmos com as 

dificuldades da teoria polf tica liberal, um ha que se sobrepoe aos 

outros pela riqueza de suas implica<;oes. E o ponto de vista de 

que a ordem e a liberdade podem ser alcan<;adas porque, em toda 

e qualquer sociedade humana, os homens possuem um nucleo de 

cren<;as e valores comuns. A tese interessa, do nosso ponto de 

vista, como doutrina metaffsica sobre as condi<;oes da ordem e da 

liberdade, e nao como descri<;ao da sociedade. 

E, pelo menos, um comentario sobre as possibilidades- da 

compreensao. Os homens que participam de uma forma comum de 

vida social tern uma experiencia similar. Pode ser dito que isso os 

torna capazes de se compreenderem uns aos outros e de atribuf

rem significados convencionais as palavras e, por conseguinte, as 

normas, independentemente dos objetivos que tenham em vista. 86 

Sendo assim, indivfduos que nao cheguem a um acordo quanto aQ 
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que e born para eles podem, no entanto, ser capazes de concordar 
quanto a diferenc;a existente entre situac;6es de fato e as normas 
a lhes serem aplicadas. 0 formalismo seria salvo, mais como uma 
doutrina de significados claros baseada numa situac;ao social do 
que como uma teoria de significados evidentes fundados em es
sencias inteligfveis. De modo mais geral, o crftico podera observar 
que nosso estudo do pensamento politico liberal e prejudicado por 
uma constante confusao entre a capacidade de apreender o que o 
outro tenta expressar e a condic;ao de procurar atingir os mesmos 
objetivos que ele. 

Ha duas respostas a esta objec;ao. Em primeiro lugar, o que 
aqui focalizamos e mais um problema de justificac;ao que de com
preensao. Sempre que os indivfduos, embora conhecendo o signi
ficado das leis, forem incapazes de aceitar os valores que infor
mam essas normas, os problemas da ordem e da liberdade nao 
terao sido resolvidos. Segundo, ha limites a autonomia da com
preensao em face ao consenso moral - limites estes que se tor
narao mais claros na medida em que estudarmos a junc;ao do 
conhecimento e da avaliac;ao na consciencia. Ate um certo ponto, 
podemos compreender a operac;ao de um sistema de normas sem 
aquiescermos aos valores da comunidade. Mas quanta mais repug
nantes ou estranhos forem, aos nossos olhos os principios morais, 
tanto mais dificil sera concebermos a visao do mundo com o qual 

, estes principios estiverem ligados. E, por conseguinte, necessario
· passarmos <la nogao de significados convencionais a ideia, mais
ambiciosa, de valores compartilhados.

Os valores compartilhados podem servir de base a um regime 
de justic;a substantiva: qualquer decisao sera julgada segundo sua 
capacidade de promover objetivos comuns. De modo semelhante, 
os valores compartilhados seriam a fonte neutra dos julgamentos 
das polfticas que as teorias finalistas de aplicac;ao do direito 
poem em marcha. 

Mais notadamente, a ideia de valores compartilhados pode ate 
tomar possfvel reformular a teoria formalista de aplicac;ao do di
reito para uma versao muito mais eficaz que a habitual e livre 
da necessidade de depender da doutrina das essencias inteligiveis. 
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A visiio moderna convencional da linguagem ensina que toda a 

diferenciac;iio entre fatos deve ser justificada por um interesse. Pre

ferimos a classificac;:iio <las coisas que for mais util ao desenvol

vimento de nossos propositos. Ao suporem que, em qualquer co

munidade, certos objetivos siio amplamente compartilhados, os ho-

mens tenderiio a classificar as coisas da mesma maneira, sem que 

seja jamais necessario considerar os prop6sitos explicitamente. Por 

exemplo, o valor da vida pode ser tao universalmente respeitado 

e preferido ao de limpeza das ruas que nao ocorreria a ninguem 

sugerir que o medico deveria ser punido pela lei que proibe o der

ramamento de sangue nas vias publicas. 

Na maior parte dos casos, as norm as adquirem um significado 

de facil compreensiio, nao porque os homens acreditem nas essen

cias inteligiveis, mas porque seus interesses comuns levam-nos a 

categorizar o mundo e juntar os fatos em suas respectivas catego-

rias. As normas e os atos atraves dos quais elas sao aplicadas 

a determinadas situa96es podem, entao, ser consideradas como si

nais de uma visao comum do mundo baseada em valores sobre 

os quais se chegou a um acordo. A convergencia de valores pode, 

por seu turno, ser explicada, ernbora niio possa ser justificada, 

como produto de uma forma particular de organiza<;iio social. Co

mo possivel soluc;iio dos problemas de legislac;ao e sua aplica<;ao, 

este ponto de vista e um caso especial da ideia mais geral da co

munhao de valores e principios na sociedade. 

Ha duas maneiras diversas de se conceber uma comunhao de 

valores. De um lado, e uma coincidencia de preferencias indivi

duais que, mesmo combinadas, retem as caracteristicas de indivi

dualidade e subjetivismo. Do outro, refere-se a valores de grupo 

que nao sfo nem individuais nem subjetivos. Se partirmos das pre

missas do pensamento politico liberal, teremos que tratar toda e 

qualquer partilhg_ de valores como uma alian<;a precaria de obje

tivos que revela simplesmente as preferencias subjetivas dos que, 

nela, se aliaram. Nao ha razao, em semelhante sistema de pensa

mento, para esperar que estas convergencias de interesses sejam 

estaveis, nem para confiar-lhes uma autoridade maior que a das 

preferencias individuais que as produziram. Nessas circunstancias, 
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a comunhiio de valores niio podera resolver os problemas das teo

rias de legislac;ao e de sua aplicac;ao. Nao constituira o ponto ar

quimediano estavel e autorizado, a partir do qual as leis podem 

ser pesadas e sobre as quais se pode arrimar o criteria de sua 

classificac;ao. 

Para obtermos um resultado diverso, terfamos que abandonar 

o sistema do pensamento politico liberal e as ideias sobre o co

nhecimento e a natureza humana Iigadas a ela. S6 rejeitando os

princfpios do valor subjetivo e do individualismo e que poderfamos

admitir a possibililidade de valores comunita1ios. E s6 repudiando

a distinc;:ao entre fato e valor e que partiriamos da simples descri

<;ao destes valores comunitarios a sua utilizac;ao como criterios de

avaliac;ao.

Seria de fato perigosa ilusiio supor-se que uma simples revisao 

de nossas ideias filos6ficas pudesse ser suficiente para realizar o 

objetivo de revigorar a ideia de comunhiio de valores. A seriedade 

das premissas politicas do liberalismo e conseqiiencia da autenti

cidade com que descrevem uma forma de experiencia social que 

a teoria, por si s6, niio pode abolir. :e a pr6pria experiencia da 

precariedade e da contingencia de todos os valores compartilhados 

na sociedade. Esta experiencia advem do sentido de que os valo

res compartilhados refletem mais os preconceitos e interesses de 

um grupo dominante do que a percepc;iio generalizada de um beim 

comum. Deste modo, a individualidade permanece uma asserc;iio 

da vontade particular contra as convenc;6es e tradic;6es da vida 

publica. 

Duas coisas siio necessarias rara que o conceito de comunhao 

de valores possa resolver os problemas da liberdade e da ordem: 

um avan<;o te6rico e um acontecimento politico. 

0 avanc;o te6rico consiste no desenvolvimento de um sistema 

de pensamento que nos permitisse negar o contraste entre a dis

cric;iio e a avaliac;iio ao tratarmos os objetivos compartilhados pe

los homens em seus grupos como indicac;6es do que seja born c 

direito. A ideia intuitiva que nos pode servir de ponto de partida 

e a de que o que o homem escoihe expressa sua natureza; de que 

as op�6es comuns, mantidas por um largo perfodo de tempo, e 
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capazes de atrair aliados cada vez mais numerosos, refletem uma 

natureza humana comum; e que o florescimento da natureza hu

mma e a verdadeira base de qualquer julgamento moral e politico. 

A critica e o desenvolvimento desta ideia constitui um objetivo da 

minha teoria do eu. 

0 acontecimento politico seria a transforma<;iio das condi<;oes 

da vida social, particularmente das circunstancias de predominio 

que produzem a experiencia <la contingencia e da arbitrariedade 

dos valores. Na se<;ao anterior foi sugerido que, enquanto for man

tido o principio do valor subjetivo, a elabora<;ao e a aplica<;iio do 

direito dependeriio de escolhas que nao podem ser justificadas e 

que terao que ser percebidas, por conseguinte, como o simples 

predominio exercido por uns homens sobre todos os outros. Ja 

agora percebemos, contudo, que, a fim de escaparmos a premissa 

do valor subjetivo, teremos que transformar a realidade do pre

dominio. 0 prop6sito da teoria de grupos organicos e examinar 

as condi<;oes sob as quais se pode romper este ci'.rculo vicioso. 



CAPITULO 3 

A UNIDADE DO PENSAMENTO LIBERAL 

INTRODU<;AO 

Concluirei, agora, minha critica do pcnsamento liberal. Meu 

objetivo e demonstrar a unidade das ideias psicol6gicas e politi

cas do liberalismo e descobrir a fonte de sua unidade em con

ceitos ainda mais fundamentais que os que foram discutidos nos 

<:apitulos anteriores. Deste modo prepararei a base de uma tenta

tiva de irmos alem da critica total rumo a uma revisao de nossas 

ideias. 

0 capitulo divide-se em duas partes. A primeira e uma dis-

1,erta<;iio sobre o metodo no estudo da sociedade. Um dos objeti

vos desta dissertagao e esclarecer o sentido em que os princfpios 

do pensamento liberal sao interdependentes e mostrar as limita

<;6es e as utiliza<;6es de uma crftica que encare o liberalismo como 

um sistema de conceitos. Outro prop6sito e o de sugerir mna vi

sao geral das caracteristicas do fenomeno social, o pano de fundo 

contra o qual as inter-relag6es e as falhas das ideias liberais po

dem ser vistas mais claramente. 

A Iuz da discussao metodoI6gica, a segunda parte do capitulo 

,examina o que torna o pensamento liberal uma unidade e como se 

pode iniciar sua reconstrugao. Comei;arei por examinar as rela

<;6es entre os dois primeiros postulados da psicologia liberal e os 

dois primeiros postulados da teoria politica liberal. Os princfpios 
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da razao e do desejo arbitrario siio reciprocamente ligados aos. 

principios das normas e valores e do valor subjetivo. 

Voltar-me-ei, entiio, para o relacionamento entre os principios. 

psicol6gicos da analise e o principio politico do individualismo. A 

visiio anaHtica do conhecimento e o conceito individualista da so

ciedade siio gemeos. Constituem-se nas fundac;6es metodol6gicas 

de todo o pensamento liberal e, portanto, de grande parte do pen

samento modemo. Esquecemo-nos, no entanto, de coma estao perto 

um do outro. Embora muitos dos mais importantes movimentos 

do pensamento social desde o seculo dezessete sejam ligados a

reformulac;iio destas duas ideias, nenhum <lesses movimentos fugiu 

as Iimitac;6es de uma critica parcial. Todos eles, ou nao percebe

ram a ligac;iio entre a analise e o individualismo, ou deixaram de· 

apreender o que unia ambos ao rcsto do pensamento liberal. 

Os principios da analise e do individualismo tern em comum 

uma visiio do todo como a soma de suas partes que denomino 

a ideia da agregac;iio. Os principios contrastantes da sfntese e do· 

coletivismo visualizam tudo o que representa um todo, em co

nhecimento e em sociedade, como algo diverso da soma de suas 

partes - um conceito que denomino a ideia da totalidade. Depois 

de estabelecermos a interdependencia das ideias sobre a mente e 

a sociedade no liberalismo, discutiremos a maneira mais impor

tante pela qual o pensamento modemo tentou reformar a teoria 

liberal - a substituic;ao da agregac;ao pela totalidade como es

quema de pensamento. 0 argumento procede, atraves do exame de 

dois metodos como estruturalismo e realismo, ao refinamento do 

pensamento liberal pelo desenvolvimento da ideia da totalidade . 

No entanto, mesmo as formas mais profundas e de maior alcance 

da crftica parcial a teoria classica liberal, ficam aquem de seus 

objetivos. 0 problema das partes e do todo, no conhecimento e 

na sociedade, nao pode ser abordado eficazmente quando separado 

dos outros aspectos da psicologia e da teoria politica. 

Para levarmos a critica ao pensamento liberal a um nivel mais 

alto de generalidade e abstrac;iio, e para encontrarmos a saida que 

o estruturalismo e o realismo niio puderam fomecer, precisamos

reexaminar as antinomias da teoria liberal. As antinomias. entre
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teoria e fato, entrc: razao e desejo, entre normas e valores sao os 

problemas centrais em tomo dos quais todos os outros revolvem. 

:£ notavel o fato de que estas antinomias surgem de uma noc;iio 

identica da maneira pela qual conceitos universais ( teoria, razao 

e normas) se relacionam com conceitos particulares (fato, desejo 

e valores). 

No momenta em que vamos dar o ultimo passo na recons

truc;ao e na cri'.tica ao pensamento liberal, e na formulac;ao do 

problema do universal e do particular, chegamos, tambem, ao pon

to cri'.tico de toda esta investigac;ao. A partir da cri'.tica completa 

para onde iremos? Imaginando um conceito diferente da relac;iio 

entre o universal e o particular e, por conseguinte, entre teoria e 

fato, entre razao e desejo, entre normas e valores, poderi'.amos co-

1ocar a doutrina liberal de cabec;a para baixo. Poderiamos cons

truir um sistema de pensamento que seria, sob todos os aspectos, 

o oposto do liberalismo. Tomar-se-ia evidente, contudo, que tal

sistema seria tao inadequado quanto a pr6pria teoria liberal, e

criaria dificuldades que, embora diferentes, seriam tao serias quan

to as que viria substituir. Como encontrarmos um melhor ponto

de partida? A ultima parte do capftulo volta-se para esta questao.

A UNIDAOO DO PENSAMENTO LIBERAL E O PROBLEMA 

DO Mf:TODO 

No caminho percorrido pela cri'.tica total ha um momento da 

mais severa dificuldade, quando as exigencias da busca exercitam 

-ao maximo os poderes da mente e submetem sua determinac;iio

a um verdadeiro teste. f: o momento em que o sistema de pen

-samento que esta sendo criticado ja pode ser visualizado na sua

totalidade, mas os fundamentos de sua unidade permanecem ainda

pouco claros. Uma vez descobertos, uma compreensao mais pro

funda pode determinar maior clareza no argumento.

0 mais importante obstaculo a descoberta das rafzes da uni

dade na doutrina liberal e a tendencia a tratar a mente e a so

ciedade como dois campos, completamente distintos, de investiga-
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�ao. Mesmo as mais extensas criticas parciais freqiientemente fra

cassam devido a sua inabilidade de perceber o que os pr6prios 

autores da doutrina classica liberal compreenderam profundamente 

- o fato de que os prindpios da teoria psicol6gica e politica sao

tao intimamente associados que, ao dividi-los, nao podemos ir

muito longe no caminho da filosofia.

Os princfpios que defini nos primeiros dois capitulos nao 

sao os unicos atraves dos quais o pensamento liberal poderia ser 

descrito. Muitos outros postulados podem ser formulados para 

descrever aspecto do sistema que nao foram discutidos e, mesmo 

os principios que estudamos, poderiam certamente ter sido expres

sados de maneira diversa. Ainda assim, duas virtudes devem ser 

atribuidas a minha investigai;ao. Primeiro, ela considera seriamente 

o preconceito modemo segundo o qual o conhecimento e a socie

dade apresentam problemas fundamentalmente diversos a especula

i;ao filos6fica. A unidade dos problemas nao pode ser assumida;

ela deve ser provada. Esta e a razao do esfori;o para situar as

ideias psicol6gicas e polfticas independentemente umas das outras.

Em segundo Jugar, a pr6pria co]ocai;ao das proposii;oes ja chama

a ateni;ao sobre sua interdependencia, sem deixar de levar em

conta o que as separa.

Mas, ja agora, a questao levantada na Introdui;ao, como par

te do problema da linguagem, deve ser examinada novamente . 

Que especie de lai;o firma os diversos elementos intemos da psi

cologia e da teoria polftica para liga-Ias, a seguir, entre si? 

Por estar tratando o pensamento liberal como um sistema de 

conceitos e proposii;oes te6ricas, emprego o metodo da 16gica for

mal e descrevo as ligai;oes entre os prindpios como relai;oes de 

implica<;ao 16gica. No entanto, em cada caso, a prova da depen

dencia reciproca falta a perfeii;ao de um argumento baseado na 

16gica. Novas dedui;oes devem ser introduzidas, analogias de forma 

devem ser colocadas no lugar das condii;oes indispensaveis, ou 

conseqiiencias provaveis terao que ser substituidas por conclusoes 

necessarias. :£ tentador, em tais circunstancias, Iembrar a adver

tencia de Arist6teles de que nao devemos insistir em maior pre

cisao do que permite a natureza do assunto. 1 Mas, na verdade, 
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o problema nao advem do pr6prio assunto, e sim da ineficacia dos

metodos de pensamento disponiveis, metodos estes produzidos pela

pr6pria modalidade de pensamento contra a qual os empregarei

agora.

Estudar o liberalismo atraves dos processos da 16gica formal 

e estuda-lo ao nivel das ideias, assim como examinar causalmente 

o crescimento e a influencia dos criterios e das institui<;oes liberais

equivaleria a visualizar o liberalismo ao nivel dos fatos ou dos

acontecimentos. A divisao do mundo numa ordem de ideias e numa

ordem de acontecimentos, com seus metodos correspondentes de

analise 16gica e explana<;ao causal, nao deve ser aceita como o

destino eterno do pensamento. Entre a ordem de ideias e a ordem

de acontecimentos existe um terceiro piano - o da consciencia,
ou da mente, para a compreensao do qual nao sao adequados

nem o metodo 16gico nem o metodo causal. Ao inves disso, re

quer um metodo de aposi<;ao ou interpreta<;ao simb6lica que des

creverei dentro em breve.

Por lidar sempre com elementos isolados de um unico sis

tema, a crftica parcial e facilmente levada a visualizar um deter

minado assunto como uma simples serie de conceitos, abstraidos 

de sua situa<;ao hist6rica e apropriados para a analise 16gica. A 

crftica total, levada pela ambi<;ao de perceber a totalidade, evita 

menos facilmente o problema da rela<;ao entre o pensamento e a 

existencia. S6 a compreensao desta rela<;ao elucida plenamente a 

unidade da doutrina que a crftica ataca e as condi<;oes sob as 

quais esta doutrina pode ser transformada. Toda a forma geral 

de pensamento que domina as ideias de uma epoca deve ser com

preendida mais como um fenomeno da consciencia do que como 

uma simples teoria. 

Que significa falarmos de um domfnio da consciencia e quais 

os metodos necessarios para estuda-lo? Comecemos por sugerir 

tres caracteristicas qu<! distinguem o domfnio da consciencia das 

ordens das ideias e dos acontecimentos. 

Primeiramente, na esfera da consciencia ha sempre uma cor

rela<;ao entre uma forma de existencia social e uma maneira de 

refletir sobre a mente, a sociedade e a pr6pria natureza. Nesta. 
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esfera nao se pode falar em uma ordem de ideias, ou numa or
dem de acontecimentos, como mundos independentes. Para cada 
caracteristica do modo pelo qual a sociedade e organizad3: ha uma 
contrapartida no modo como os homens concebem o mundo social. 
Cada pratica e cada institui<;ao social e mediada pelas categorias 
da mente de modo que a maneira pela qual os homens compre
endem uma organiza<;ao social e um aspecto inseparavel desta 
pr6pria organiza<;ao. Conseqilentemente, nao podemos jamais com
preender plenamente um fenomeno da consciencia como um ritual 
religioso, uma obra de arte, um ato de obediencia a lei, a nao ser 
que o encaremos, ao mesmo tempo, como uma forma pela qual 
os homens apreendem o mundo e organizam suas rela<;oes com 
seus semelhantes. Para apreendermos o que um fenomeno da cons· 
ciencia significa, como forma de reflexao, precisamos ser capazes 
de descrever o lugar que ele ocupa nas rela<;oes sociais. Para , com
preende-lo enquanto pratica social, quer se trate de uma obra, ou 
de uma a<;ao, temos que descrever o que seus participantes, co
produtores ou agentes pensam a respeito dele. 0 tra<;o reciproco 
que une a existencia extema e seu reflexo interior e chamado de 
significado. A nao ser que o significado seja levado em considera
<;ao, um metodo de estudo social nao atinge aquilo que e pe
culiarmente social na materia focalizada. 2 

A reflexao que ocorre dentro da esfera da oonsciencia nao 
deve ser confundida com uma analise 16gica ou uma explana<;ao 
causal. Incontestavelmente, e possfvel ao homem desenvolver teo
rias 16gicas na ordem das ideias, ou causais, na ordem dos acon
tecimentos. Essas teorias podem ser julgadas de acordo com cri
terios aprovados de consistencia e verifica<;ao; nao precisam ser 
interpretados por referenda a uma forma de existencia. Mas existe 
tambem um tipo de conhecimento que consiste na representa<;ao 
de uma forma de existencia, ou de uma modalidade de arranjo 
social, por aqueles que deles participam. Tais representa<;oes, que 
tomam a forma, por exemplo, de doutrinas religiosas ou polfticas, 
ou de obras de arte, constituem exemplos tipicos de todos nao 
analisaveis, conceito este a ser debatido numa se<;ao ulterior. Per-
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cebemos que sao unidades, embora nao possamos definir a unici

dade de sens elementos em termos causais ou 16gicos. 

A rela9ao causal e a rela9ao I6gica sao seqiiencias; b se 

segue a a; num caso, dentro da dimensao do tempo; no outro 

caso, fora dele. Sao, tambem, necessarias: dado a, b devera se

guir-se a a. No entanto, parecemos freqiientemente acreditar que 

os elementos de um trabalho de arte, ou de uma categoria de 

convic9oes religiosas ou poHticas, mantem-se unidos a despeito de 

nffo serem suscetfveis de uma ordem seqtiente e de ser, sua coe

xistencia, mais contingente que necessaria. Seu tra9ado 6 descrito, 

na linguagem da moderna teoria social, como estrutura, tipo ou 

estilo. :e uma unidade de harmonia, ou de aposi9ao, que tern por 

base a referenda comum dos diferentes elementos do todo a forma 

de existencia que eles representam. 3 

Um segundo aspecto do dominio da consciencia e o de que 

a compreensao reflexiva que os homens tern de suas organiza96es 

sociais desrespeita, tipicamente, a linha divis6ria entre descri9ao e 

avalia9ao. Isso se toma tanto mais verdadeiro quanto mais amplo 

for o tipo de reflexao que se tem em mente. Assim, as crem;as 

religiosas, as combina9oes gramaticais e as interpretagoes jurfdicas 

compartilham, todas, desta caracterfstica. Nossos pontos de vista 

sobre o que e verdadeiro, relativamente ao mundo como todo, ou 

sobre como a linguagem e realmente falada, ou sobre a posi9ao da 

lei em rela9ao a um determinado t6pico, nao podem ser claramen

te separados de nosso conceito do que e born, ou de como a 

linguagem deve ser falada, ou de que maneira deve ser resolvido 

um aspecto discutido do direito. A percepgao do fato e a escolha 

dos valores ligam-se entre si, ao nfvel mais profundo da conscien

cia. 

0 terceiro aspecto distinto do domfnio da mente e a ambi

giiidade do significado. Os sfmbolos da consciencia apresentam 

sempre uma dupla referencia, ou um duplo fator, deten""inante do 

significado. Por um lado, todo trabalho, ou todo ato, possui um 

significado que lhe e atribufdo pela intengao do seu autor ou 

agente. Neste sentido, interpretar e determinar o que ele tinha 

em mente. Por outro Iado, contudo, o trabalho analisado pode ter 
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um significado determinado pelos prop6sitos ou interesses do ob

servador, advindo. talvez, de uma cultura distante ou de um mo

mento posterior e totalmente desinformado quanto as intenc;:oes da

,quele que o criou. 

Neste segundo sentido, interpretar a coisa criada e estabelecer 

o que esta pode significar para uma terceira pessoa que a observa,

na verdade, de fora para dentro. 0 artista que pinta um quadro

pode ter um conceito de seu significado que s6 podemos compre

ender no cohtexto de sua existencia e da sociedade a que pertence.

No entanto, o mesmo quadro pode assumir um significado total

mente diverso para alguem que se defronta com ele muitos se

-culos dcpois. Este ultimo significado sera, tambem, produto da

contribuic;:ao que o quadro possa trazer a auto-reflexao do pr6prio

observador, de encontro ao pano de fundo das circunstancias par

ticulares de sua vida.

Tudo isso e simples e suficientemente familiar. Mas quando 

comparamos a terceira caracteristica do dominio da consciencia, 

ambigtiidade do significado, as duas primeiras, a relac;:ao entre a 

reflexao e a existencia, e a convergencia do fato e do valor, surge 

uma notavel dificuldade. :£ uma dificuldade que se situa no centro 

de muitos dos grandes problemas do metodo no pensamento social. 

Dissemos que, para compreender plenamente uma pratica social 

ou um trabalho, para compreende-lo no seu sentido social peculiar, 

e necessario levar em conta · o que esta pratica representou para 

aquele que a exerceu inicialmente, ou o trabalho, a obra, para seu 

criador. 0 significado original possui sempre, alem do seu sentido 

moral, um aspecto descritivo; a visao expressa na obra de arte 

reflete tanto uma compreensao quanto um ideal e, quanto mais 

perfeito o trabalho, maior a unidade entre os dois. 0 problema 

enfrentado pelo observador, remoto no espac;:o e no tempo, e de 

que ele s6 pode aproximar-se do trabalho do ponto de vista, das 

condic;:oes de sua pr6pria existencia, e de suas pr6prias ideias so

bre estas condic;:oes. Nao e o autor da obra; sua perspectiva em 

relac;:ao a ela difere da do autor e, no entanto, precisa, de algum 

modo, incorporar a perspectiva deste a sua para chegar a uma 

compreensao completa. Precisa solucionar a ambigtiidade do sig-
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nificado. E como podera faze-lo sem estabelecer compreens6es e 

valores comuns com o autor, ou o artista, cujo trabalho interpreta, 

ou com o agente, cujo ato observa? 

Examinando os tres aspectos do dominio da mente, podemos 

ver que cada um deles exige uma caracterfstica particular para o 

metodo empregado no estudo do fenomeno da consciencia. E cada 

uma dessas caracterfsticas pressup6e uma soluc;ao para cada anti

nomia do pensamento liberal. 

A primeira caracterfstica do domfnio da consciencia exige um 

metodo que possa interpretar a existencia do ponto de vista da 

reflexao e a reflexao, segundo a perspectiva da existencia. Tal pro

cesso nao respeitara a diferenc;a entre a ordem das ideias e a 

dos acontecimentos, nem se satisfara com as explicac;6es 16gicas 

e causais que correspondem a estes. Mas a distinc;ao entre a or

dem das ideias e a ordem dos acontecimentos e o pr6prio cerne 

da moderna visao da ciencia e da natureza e a fonte da antinomia 

entre teoria e fato. 

As convicc;6es que caracterizam o dominio da consciencia 

tendem a unir descric;ao e avaliac;ao. A interpretai;ao do fenomena 

da consciencia deve, por conseguinte, incorporar uma experiencia 

pre-te6rica do mundo, que e estranha ao contraste entre fato e 

valor. Para sabermos como fazer isso, contudo, precisamos por 

de lado a distinc;ao entre a compreensao dos fatos e a escolha 

dos fins, um du�lismo que se encontra no amago da antinomia 

entre a razao e o desejo. 

Finalmente, o metodo do estudo social deve ser capaz de lidar 

com a ambigiiidade do significado, a dupla referenda a intenc;ao 

do agente e a intenc;ao do observador que todo fenomeno da cons

ciencia implica. A completa resoluc;ao desta dificuldade pareceria 

requerer que, entre o agente e o observador, houvesse uma comu

nidade de compreens6es e valores. Mas o conceito de tal co

munidade e certamente inconsistente com a ideia de que os homens 

sao unidos por normas e mantidos a parte por suas metas indi

viduais e subjetivas - a pr6pria ideia de que surge a antinomia 

entre normas e valores. 
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Um metodo que possua as tres caracteri'.sticas precedentes nao 

.e simples fantasia. Pelo contrario, e precisamente o metodo tradi

cional das disciplinas que marcaram o principal percurso da cul

tura classica humanistica do Ocidente: teologia, gramatica e dou

trina juridica. S6 a ascendencia do pensamento liberal e da visao 

,da ciencia que o acompanha quase conseguiu apagar nossa apre

ciai;ao das diferentes formas de conhecimento que essas disciplinas 

representam. Francis Bacon estava, seguramente, certo, ao observar 

que "o que em certas coisas e considerado um segredo possui, em 

outras, uma natureza manifesta e evidente que nunca sera reco

nhecida enquanto as experiencias e os pensamentos dos homens se 

envolverem somente com a primeira". 4 Um breve confronto das 

caracteristicas da gramatica, da teologia e da doutrina juri'.dica, e 

,da modema ciencia empirica, derramara mais Iuz sobre o proble

ma do metodo no estudo social. 

Os fenomenos da consciencia foram submetidos a dois tipos 

distintos de investigai;ao. Um e representado pelo que denomina

rei de disciplinas dogmaticas ou simb6Iicas, de que sao exemplos 

a gra.tnatica, a teologia e a doutrina juridica, e inclusive os arra

zoados de advogados e juizes sobre a interpretai;ao do direito. 0 

outro tipo de compreensao e aquele que visa as ciencias em

piricas, que denominamos lingiifsticas, a sociologia da religiao e 

a sociologia do direito. Sob todos os aspectos importantes, o ponto 

de vista do primeiro grnpo de disciplinas difere daque1e que e o 

do segundo. A comum tentativa de reunir os dois grupos, sem 

mudar, realmente, as caracteristicas de qualquer dos dois, revela 

uma incompreensao de ambos. Alem disso, veremos que as disci

plinas dogmaticas exemplific2m peculiarmente cada uma das qua

lidades do metodo adequado de estudo social que descrevi ante

riormente. 

Para comei;ar, a gramatica, a teologia e a doutrina juridica 

referem-se a uma linguagem, a uma religiao ou a uma ordem ju

ridica especifica e fazem, dela, parte integral. Quero dizer que, em 

nenhuma das disciplinas dogmaticas, ha uma distini;ao clara entre 

·o objeto que esta sendo analisado e a pr6pria analise. Por um lado,

.a gramatica, a teologia ou a doutrina juridica participam da evolu-
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�ao da linguagem, da religiao ou do direito, contribuindo para 

definir sua forma e determinar sua orientac;ao. Por outro lado, as 

caracteristicas do gramatico, as doutrinas do te6logo ou os argu

mentos dos advogados e juizes sao extrafdos da pr6pria tradic;ao 

que eles exp6em e desenvolvem. Por fim, devido a fntima rela9ao 

entre o relat6rio e seu objeto, qualquer alegac;ao, numa disciplina 

dogmatica, e uma elaborac;ao de algum ponto de vista ja presente 

na comunidade a qual esta disciplina pertence. Sendo assim, as 

ancestrais artes humanfsticas parecem satisfazer ao primeiro requi

sito do metodo no domfnio da consciencia: a incorporac;ao da ex

periencia pre-te6rica a pr6pria teoria. 

Comparemos, com isso, a abordagem das lingiHsticas, ou da· 

sociologia da religiao ou do direito, quando adotam o moderno 

ponto de vista da ciencia esboc;ado no infcio do Capitulo Um. 

Querem tomar-se a ciencia da linguagem, da religiao ou do direito, 

em geral, e nao as doutrinas de um idioma, de uma religiao ou 

de uma ordem juridica particular. 5 Como as ciencias empfricas, 

tratam criterios sobre linguagem, religiao e direito prevalescentes 

em sociedades especfficas, como parte do que precisa ser explicado, 

em vez de trata-los como parte de uma explicac;ao a dar. Quanto 

maior a independencia que uma ciencia adquire dos criterios pre

te6ricos de qualquer grupo de homens, tanto mais universal c 

objetiva sup6e-se que ela se tome. 

Outra caracterfstica das disciplinas dogmaticas e sua indifercn

�a ao contraste entre descric;ao e avaliac;ao. Sob este aspecto, pre

enchem o segundo requisito do metodo, no estudo social: uma 

regra gramatical e, ao mesmo tempo, descritiva e prescritiva. Des

creve como a linguagem e na verdade fa1ada. Mas tambem implica 

uma selec;ao de utilizac;6es habituais, e serve de base para a crftica 

e a justificac;ao de determinadas formas de expressao. Uma teolo

gia expressa um ponto de vista sobre o mundo e define, ao mes

mo tempo, um ideal do que e born. Aceita e desenvolve a unidade 

do fato e do valor, que e um ponto alto das crenc;as religiosas. 

Assim, tambem, a critica da teoria formalista da aplicac;ao do di

reito ja demonstrou que toda a compreensao de como a lei se pro

nuncia sobre um determinado assunto depende do conceito que se 
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tern sobre seus objetivos, e do criterio quanto ao que a lei deve 

realizar. As ciencias empiricas da linguagem, da religiao e do di

reito por seu tumo, orgulham-se do rigor com que consideram 

a linha divis6ria entre a compreensao e a avaliagao. 

As disciplinas interpretativas devem tambem lidar com a ambi

gilidade do significado peculiar ao fenomeno da consciencia. Qual

quer ato de expressao verbal, qualquer ritual ou crenga religiosa, 

ou qualquer norma juridica, possui um significado ou um prop6-

sito que lhe e facultado pela intengao do orador, do religioso ou 

do juiz. Este significado deve, no entanto, ser sempre redescoberto 

por um interprete que tern seus fins pr6prios e sua pr6pria forma 

de existencia. Que garantia existe, por conseguinte, de que o in

terpretado e o interprete possam comunicar-se? A resol�ao da 

ambigtiidade do significado e possivel na medida em que o inter

prete e o interpretado participam da mesma tradigao e compar

tilham das mesmas crern;as, crengas estas que sao, ao mesmo tem

po, compreensoes e valores. Assim e, por exemplo, que o juiz 

define o prop6sito das leis que aplica atraves de uma combinagao 

de sua visao das intem;oes dos legisladores ou juizes que o ante

cederam, e seu conceito quanto as exigencias de sua pr6pria si

tuagao social, na epoca em que o caso e solucionado. Esta com

binac;ao so pode ser realizada porque o juiz e capaz de se consi

derar um colaborador dos elaboradores de leis que o precederam 

e como possuidor de ideias e valores que nao diferem totalmente 

dos deles. Similarmente, o filologista que se depara com um texto 

antigo pode interpreta-lo simbolicamente, se for capaz de ter em 

mente a tradigao literaria que, a partir de sua pr6pria perspectiva, 

o leva de volta aquela do autor.

A dificuldade de interpretai;ao, nas disciplinas dogmaticas, 

advem do fato de que a comunidade de inten96es nunca e perfeita 

e de que sempre amea9a ruir. Por isso, a ambigtiidade do signi

ficado nao pode ser resolvida completamente ou de maneira de

finitiva. Nas ciencias empi'.ricas, todavia, nenhuma tentativa e rea

lizada de basear a compreensao nas intengoes dos oradores, dos 

religiosos ou dos legisladores e juizes. Expressoes verbais, objetos 

ou acontecimentos religiosos e normas juridicas sao tratados como 
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fatos. E um fato e apenas um fato, e nao um simbolo a ser 

avaliado segundo os prop6sitos que existem por tras dele. G 

Ha mna maravilhosa simetria no contraste entre as ciencias 

empiricas e as doutrinas dogmaticas. As primeiras distinguem cla

ramente a dimensao do assunto em pauta da dimensao da teoria 

que o descreve. Mas elas descrevem o assunto propriamente dito 

como uma materia dimensional, que nao precisa ser colocada 

contra o pano de fundo de intenc;oes ou valores. As segundas, con

tudo, colocam o assunto, e o que o relata, numa s6 e continua 

dimensao. Distinguem, no entanto, dentro do assunto, os dois as

pectos do simbolo extemo e da intenc;iio ou do valor intrinseco. 

0 segundo da, ao primeiro, seu significado. 

Se e verdade que o metodo que as disciplinas dogmaticas em

pregam e o mais adequado para o domfnio da consciencia, por 

que motivo foi ele levado do centro do estudo social para sua 

periferia? O motivo e que o imperio da doutrina liberal e do mo

demo i;onceito da ciencia solapou as premissas que tornariam o 

metodo simb61ico inteligivel. A oposic;ao da ordem das ideias e da 

ordem dos acontecimentos resulta na impossibilidade de vermos o 

ligamento entre a reflexao e a existencia na sua verdadeira luz. Ele 

obriga o metodo a escolher entre a analise 16gica dos conceitos e 

a explicac;ao causal dos fatos, sendo que nenhum dos dois e in

dicado para a interpretac;ao dos simbolos. 0 contraste psico16gico 

entre a descric;ao e a avaliac;ao dissolve o ponto a partir do qual 

o aspecto duplo, factual e moral, do fenomeno da consciencia pode

ser elucidado. Os principios politicos do valor subjetivo e do in

dividualismo destroem as fundac;oes da comunidade de intenc;oes

entre o interprete e o interpretado.

De todos estes fatores, e o ultimo que pode exercer a in

fluencia mais decisiva sobre a tentativa de forc;ar o estudo social 

a assumir a forma de uma ciencia causal dos acontecimentos. As 

disciplinas humanisticas pressupoem, sempre, a existencia de uma 

comunidade particular, ou de uma tradic;ao de compreens6es e va

lores compartilhados. Bies pertencem a esta comunidade ou tradi

c;ao. A fim de empregar o metodo simb61ico, parecemos forc;ados 
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a abrir mao das qualidades de objetivismo e universalidade, os 

pr6prios ideais a que mais se dedica a ciencia moderna. 

A hist6ria da moderna teoria social e uma hist6ria da tenta

tiva de se combinar os atributos da interpreta9ao humanistica dos 

sfmbolos com a objetividade e a universalidade das ciencias em

pfricas da natureza. Assim, por exemplo, o problema crucial da 

ambigilidade do significado foi as vezes resolvido pelo reconheci

mento dos atos que derivam seu significado da inten9ao ou do 

prop6sito do autor, e pela defini<:;ao de suas inten96es de um modo 

ideal ou hipotetico, como sendo a inten9ao de todos os agentes. 

Isso e o que fez a economia politica ao tratar o objetivo da maxi

miza<:;ao do lucro como o prop6sito das transa96es economicas. 7 

Outro recurso foi o de postular que, por tras das comunida

des particulares de valor e cren9a, existem tendencias universais 

ou categorias da mente em a9ao. Ao situar a origem do caminho 

percorrido pelo fenomeno da consciencia nestas constantes, embo

ra ocultas, tendencias da mente, o metodo simb6lico pode tornar

se objetivo e universal. Esta foi a s0Iu9ao adotada pelos propo

nentes do que poderia ser descrito como a metafisica do incons

ciente. :E o ponto de vista dos pensadores que, de Kant a Freud, 

Levy-Strauss e Chomsky, procuram construir uma ciencia do ho

mem sobre o conceito de um aparelhamento mental universal, do

tado de predisposi96es inerentes. 

E houve outros, finalmente, como Vico, Hegel e Marx, que 

buscaram a resposta numa metafisica da Hist6ria. Imaginaram que, 

no estudo da sociedade, tanto os interpretes quanto os interpreta

dos sao Ievados pela mesma corrente da hist6ria - uma corrente 

que se move incessantemente em dire9ao a um fim para cuja rea

liza9ao todos os homens, queiram ou nao, colaboram. A teleologia 

da Hist6ria estabelece uma comunidade de inten96es entre os ob

servadores e os observados a qualquer momento no tempo. Tra

tar-se-ia de proceder como se a pr6pria Hist6ria tivesse seus pro

p6sitos, e as inten96es dos homens, ao agirem como agem, fossem, 

disso, sinais fragmentados, assim como se os multicoloridos raios 

de luz refletidos atraves do prisma se originassem de uma fonte 

comum. 
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Essas sao as principais modalidades de tentativas de formu

Iar urn metodo de estudo social, unindo a suposta universalidade 

e objetividade da ciencia empi'.rica aos poderes da antiga interpre

ta9ao humanistica dos simbolos. Ao voltarmos os olhos para estas 

tentativas como um todo, surpreende-nos ver como siio parciais e 

dubias nas solu!;6es que oferecem. Embora procurem lidar com o 

problema da ambigtiidade do significado, a tarefa de esclarecer a' 

inter-rela9ao do fato e do valor, e de definir um dominio da cons

ciencia entre a ordem <las ideias e a ordem dos acontecimentos, 

permanece inacabada. Ainda mais perturbadora e a impressao de 

que, mesmo no que diz respeito ao problema da dupla intencio

nalidade, cada uma das supostas s0Iu96es mencionadas constitui, 

para falar francamente, um mero truque. N as suas varias form.as, 

o truque consiste em substituir inten96es reais de interpretes e in

terpretados por intem;oes hipoteticas ou ideais, quer elas sejam

atribu:fdas ao mecanismo mental comum da humanidade, a Hist6-

ria, ou simplesmente a uma conveniencia explanat6ria.

Deve ter ficado claro, a esta altura, que o cunho parcial e 

dubio das doutrinas resulta de sua tendencia a tratar o problema 

do metodo como se ele pudesse ser separado da critica das pre

missas capitais do pensamento liberal. Atender a cada uma das 

requisi96es de um metodo apropriado do estudo do fenomeno da 

consciencia exigiria a s0Iu9ao das antinomias da doutrina liberal. 

Na medida em que uma elabora9ao completa destas s0Iu96es de

pende de transforma96es na vida da sociedade, tais transforma90es 

tomam-se tambem condi<;oes para urna s0Iu9ao da controversia 

sobre o metodo. Por exemplo, a reconciliagiio do reconhecimento 

humanistico da arnbigiiidade do significado e do ideal cientifico 

da universalidade pode depender do pr6prio aumento de comu

nidades com os rnesmos objetivos. 

Pode ser util esbogarmos as prcmissas metafisicas de meu ar

gumento. 0 liberalismo pode ser observado como um sistema de 

conoeitos logicamente relacionados entre si, ou como uma forma 

de vida social. A fim de apreendermos o relacionamento entre 

estas maneiras de nos acercarmos do problema, devemos distinguir 

os varios sentidos em que algo pode existir. 
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Ha tres fonnas de existencia: uma, a dos acontecimentos, ou

tra, a da vida social ( que, para determinados prop6sitos, pode 

ser chamada, mais estritamente, de um campo de conhecimento, 

mentalidade ou cultura) e a das ideias. Essas modalidades podem 

ser descritas, respectivamente, como sendo os dominios da natu

reza, da cultura, e a da verdade ideal. A cada tipo ou maneira 

de ser corresponde um metodo: a causalidade, ao primeiro, a apo

si�ao ou interpreta<;ao simb6lica, ao segundo, e a I6gica, ao ter

ceiro. 

0 dominio da vida social possui dois aspectos - aquilo em 

que se acredita e a conduta extema - e cada um dos quais ad

quire significado no contexto do outro. A fonna mais generalizada 

de conceber as coisas constitui um sistema de cultura, a forma 

mais compreensiva de conduta, um modelo de organiza<;iio social. 

Tudo aquilo que e da natureza nao humana deve pertencer 

a ordem dos acontecimentos. Assim, a nao ser que seja tratado 

como simbolo de alguma preocupa<;ao humana, pennanecera su

jeito apenas a explica<;ao causal. 

A conduta humana participa tanto da modalidade dos acon

tecimentos quanto da vida social. Assim, qualquer ato pode ser 

explicado como um fenomeno natural pela ciencia empirica, ou 

pode ser interpretado como a contrapartida de alguma especie de 

crem;a. 

As ideias existem em todos os tres sentidos de existencia, e 

sao, por conseguinte, sujeitas a cada um dos metodos de conhe

cimento, de acordo com o aspecto de sua existencia que se busca 

focalizar. Assim, uma ideia pode ser encarada como um simples 

acontecimento psiquico. Como todos os outros acontecimentos, 

possui causas e efeitos que podem ser estabelecidos pela ciencia. 

As ideias podem tambem ser compreendidas como cren<;as liga

das a conduta humana de uma maneira que so o metodo interpre

tativo poderia definir apropriadamente. Finalmente, as ideias sao 

o conteudo do pensamento: os conceitos ou proposi<;6es atraves

dos quais alguma coisa e atribuida a algo, ou a validade ou inva

lidade objetiva, a verdade ou a inverdade da pr6pria atribui<;ao.
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E exclusivamente a este nfvel que um modo distinto de existir 
pode ser atribufdo as ideias. 

0 desfecho dessa discussao e o esboc;o de uma antologia es
tratificada que justifica uma diversidade de metodos e relaciona 
,cada tipo de compreensao a uma forma especial de ser. Ha varias 
maneiras atraves das quais esta ontologia pode ser desmantelada; 
cada uma defas Ieva a um vfcio do pensamento. 0 esforc;o por 
assimilar a existencia da vida social a das ideias produz o racio
nalismo e o idealismo no estudo social. A tentativa de negar to
talmente a independencia da esfera dos acontecimentos resulta no 
racionalismo e no idealismo metaffsico. A vontade de lanc;ar o do
mfnio da vida social no dos acontecimentos constitui o "behavio
rismo" na ciencia social. A tendencia a desprezar a indepcndcncia 
<la ordem das ideias e o signo do empirismo metafisico. 

Alguns dos problemas mais intrataveis da filosofia tern a ver 
com o relacionamento entre essas tres maneiras de ser. Assim e 
que ainda nos surpreende o fato de que as leis da natureza pare
cem ser escritas na Iinguagem da matematica, e o motivo de nossa 
perplexidade e o fato de nao compreendermos a conexao cntre as 
modalidades de ideias e de acontecimentos. Similarmente, intriga
nos que a interpretac;ao simb6lica possa harmonizar-se com a 16-
gica e a causalidade, porque o relacion2mento preciso da existen
cia com os domfnios dos acontecimentos e das ideias nos escapa. 

Sao enigmas para os quais nao conhec;o a resposta. No en
tanto, se f6ssemos aguard2r sua soluc;ao definitiva, poderfamos per
manecer para sempre incapazes de refletir coerentemente sabre o 
homem e a sociedade. Devemos buscar, por conseguinte, solrn;6es 
parciais e provis6rias. No final deste capftulo, apresentarei um 
ponto de vista sobre universais e particuh!.res que, como uma de 
suas implicac;6es, sugere um meio atraves do qual os universais 
abstratos que habitam a ordem das ideias poderao ser encarnados 
nos particulares concretos, que sao considerados como constituindo 
a ordem dos acontecimentos. E nas demais paginas deste livro 
essa doutrina dos universais e particulares sera usada para rela
cionar a vida social as duas outras formas de existencia. A lic;ao 
do argumento sera a de que existe uma profunda correspondencia 
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entre as estruturas intemas dos tres modos de ser, embora sua 

fonte nos permanei;a oculta. Por enquanto, focalizamos a maneira 

x,ela qual o que resulta desta correspondencia afeta quern quer 

que se engaje na critica total de uma tradii;ao dominante de pen

samento. 

Resulta de minha tese sabre o ser e suas varias modalidades 

que as creni;as podem ser explicadas par suas causas, simbolica

mente interpretadas e logicamente analisadas. A segunda especie 

de compreensao e a unica que poderia ser chamada de especifica

mente humana ou social, uma vez que se aplica exclusivamente 

ao homem, ao passo que as outras possuem um alcance maior. Ha

duas limita96es para essa compreensao distinta da atividade hu

mana. 

Par um lado, em alguns aspectos da vida, o comportamento 

vai alem daquilo em que se acredita. Sao as situa96es em que os 

homens produzem determinadas conseqtiencias, sem que tivessem 

a intem;ao de faze-lo, ou em que sao movidos par fatores deter

minantes de que nao tinham consciencia. Na medida em que isso 

ocorre, a conduta pode ser explicada par sua causa, mas nao pode 

ser simbolicamente interpretada. 

Outra restrii;ao ao metodo interpretativo e o fato de que cer

tas creni;as se desenvolvem de acordo com criterios aceitos de ver

dade ou inverdade, validade ou invalidade, que nao podem ser 

diretamente relacionados a qualquer tipo de organizai;ao social. Na 

medida em que estivermos interessados, ou na consistencia 16gica 

de um sistema de ideias, ou na verdade de suas representa96es, o 

problema <la conexao dessas ideias com a conduta devera ser re

legado a um lugar inferior. Essa subordinai;ao torna-se, porem, 

mais dificil ao lidarmos com creni;as a respeito do homem e da 

sociedade. Porque, como argumentei anteriormente, a veracidade 

dessas creni;as nao e nunca inteiramente separavel de sua fideli

dade a experiencia consciente que o homem tem da vida social. 

As ideias metodoI6gicas e metafisicas formuladas nesta sei;ao 

podem contribuir para elucidar os objetivos e as limita96es de 

minha critica ao pensamento liberal. 0 liberalismo e um sistema 

filos6fico. Mas e, tambem, um tipo de consciencia que representa 
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e prescreve uma forma de existencia social. Como filosofia, per
tence, antes de mais nada, a ordem das ideias. Como uma espe
cie de consciencia, participa da vida da sociedade. Como qualquer 
ponto de vista que formou toda uma era na hist6ria do pensa
mento, ultrapassa as fronteiras do dominio das ideias e lanc;a rai
zes em toda uma forma de cultura e organizac;ao social. 

Porque e uma "estrutura profunda" de pensamento, colocada 
na intersec;ao de dois modos de ser, o liberalismo resiste a uma 
analise puramente 16gica. 0 relacionamento entre suas partes e 
mais firme que sua consistencia 16gica, embora mais frouxo que 
seu vinculo redproco. As incoerencias fundamentais do pensa
mento liberal nao chegam a ser contradic;oes. Sua unidade evoca 
mais um todo significativo que um sistema 16gico, e suas tensoes 
representam antes tendencias conflitantes na cultura e na sociedade 
que contradic;oes 16gicas. Portanto, a doutrina liberal pode, em 
ultima analise, ser considerada atraves de um metodo interpreta
tivo que possa estabelecer seu relacionamento com a vida social 
em vez de combater-se apenas sua constituic;ao intema. 

Com que surpresa dcscobrimos, entao, que as antinomias nao 
solucionadas da filosofia liberal e as circunstancias sociais associa
das a elas sao o que nos impede de chegarmos a um metodo 
interpretativo satisfat6rio para o estudo do liberalismo. Nao pode
mos substituir o sistema de pensamento ate que o tenhamos com
preendido, e nao .podemos compreende-lo ate que o tenhamos subs
titufdo. 

Cercada por todos os lados, minha tatica, apelando para um 
recurso do desespero, e recusar para melhor avanc;ar. Continuare
mos a lidar com o liberalismo como se fosse apenas um sistema 
de conceitos, a fim de nos aproximarmos, tanto quanta possfvel, 
da reconstruc;ao de sua unidade, para demonstrar a consistencia 
I6gica, e, da crftica de seus vicios, para chegarmos a prova da 
contradic;ao evidente. Mas gradualmente, no pr6prio processo da 
reconstruc;ao e da cri'.tica, os elementos de um metodo altemativo 
come<;arao a surgir, prontos para serem levados adiante pela parte 
positiva de meu argumento. A medida que estudamos a rela
c;:ao entre a psico1ogia e a teoria poJftica liberal, as imperfeic;6es 
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do tratamento liberal do dominio da mente se tornarao, pouco a 

pouco, mais claras, e um conceito superior comec;ara a aparecer. 

Que aqueles que sc sentirem desencorajados por este pro

cesso lembrem-se da observac;ao de Neurath de que a tarefa do 

fil6sofo pode ser comparada a do navegante que precisa recons

truir sua embarcac;ao em pleno oceano. 8 Isso e tanto mais ver

dadeiro naqueles perfodos de critica total em que a embarcac;iio 

se ve cercada pela tcmpestade, e os reparos a serem efetuados 

tanto tern de urgente quanto de dificeis e perigosos. 

0 DESEJO ARBITRARIO E O VALOR SUBJETIVO 

Nao e dificil peroeber-se a interdependencia reciproca dos 

princi'.pios psico16gicos da razao e do desejo arbitrario, por um 

lado, e os prindpios politicos das normas e valores, e do valor 

subjetivo, pelo outro. Em verdade, os pensadores classicos liberais 

nao conseguiram, freqilentemente, distinguir a diferenc;a e, desde 

o inicio, trataram os problemas que estas duas categorias de prin

ci'.pios descrevem como uma so unidade. 0 fato de que a relac;iio

nao pode, contudo, ser posta de lado como inteiramente 6bvia e

demonstrado pela marcha do pensamento posterior, que freqilen

temente o ignorou ou niio o compreendeu. 0 principal problema

em pauta e a conexao entre o lugar que os objetivos ocupam no

individuo e sua posic;ao na sociedade. Continuarei a empregar o

termo desejo, ao enfatizar o primeiro, e o termo valor, ao cha

mar a atenc;ao sabre o ultimo, bem como outros termos analogos,

genericamente.

Uma alegac;ao primitiva, embora util, e a de que o que separa 

o desejo e a compreensao e o que torna necessario estabelecer-se

uma distinc;ao radical entre normas e valores, e, concomitante

mente, de que a linha divis6ria entre normas impessoais e valores

individuais e subjctivos requer que a compreensao e o desejo sejam

tratados coma faculdades totalmente separadas. A necessidade deve

ser considerada, aqui, no sentido quase I6gico invocado no final

da sec;ao anterior. Vejamos, agora, como pode ser desenvolvida

esta noc;iio preliminar.
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Consideremos, primeiro, a dependencia dos postulados politi
cos em rela�ao aos psicol6gicos. A psicologia liberal admite que 
os desejos, como acontecimentos psiquicos, podem ser explicados 
causalmente. M2s nenhuma operai;ao da mente pode estabelecer 
o que deveriamos desejar.

Suponhamos que nao fosse assim. Se a compreensao fosse ca
paz de perceber, ou de estabelecer, os objetivos da conduta, as 
condi�oes basicas da vida social teriam pouca semelhan�a com a 
imagem liberal da sociedade. Os valores seriam objetivos e nao 
subjetivos. Sua validade existiria antes e independentemente de 
qualquer adesao a eles. Mesmo que ninguem os reconhecesse como 
sao, poderiam reter ainda sua autoridade como reposit6rios do 
certo e do born. Alem do mais, tenderiam, com o tempo, a se 
tornarem comunais ao inves de individuais. Os homens dotados de 
um aparelhamento mental similar seriam, em principio, capazes de 
chegar a possuir as mesmas categorias de objetivos. Finalmente, as 
normas ja nao representariam as amarras sociais preeminentes. Seu 
papel seria subsidiario: sistematizar, especificar ou, se necessario, 
refor�ar as finalidades objetivas e comunais apreendidas pela men
te. Alternativamente, um regime de justi�a formal poderia tornar-se 
desnecessario e as normas passariam a exercer um papel ainda 
mais insignificante, constituindo o que foi descrito anteriormente 
como condi�6es de limita�ao num regime de justi�a substantiva. 

0 contraste entre valor individual e subjetivo ou valor comu
nal e objetivo nao fech2ria as portas a outras possibilidades. Na 
verdade 'discutirei, mais tarde, o fato de que existe um conceito 
de comunhao de valores diferente daquele ao qual os liberais re
correm, quando surgem problemas, que deveria ter prioridade 
sobre estas alternativas. Contudo, na ausencia de d2dos quanto a 
este terceiro conceito, dados que ainda nao posso fornecer, o ar
gumento indica que qualquer discrepancia da simples antitese de 
descri�ao e avalia�ao teria conseqiiencias para as nossas ideias 
politicas. Na medida em que nos desviarmos da premissa de que 
a razao e cega, num mundo de objetivos determinados, as con
di�6es da ordem e da liberdade na sociedade se modificam. 
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Podemos voltar o assunto para o lado oposto e considerar 

a dependencia em que se encontram os principios psicol6gicos dos 

prindpios politicos. Suponhamos que ja nao fosse valida a distin-

9ao entre normas objetivas e valores subjetivos individuais. Ima

ginemos, ainda, que as leis fossem vistas como uma enuncia9ao 

de criterios do certo e do bem que nao surgisse de qualquer com

bina<;ao de finalidades individuais, e que, diversamente do conceito 

da liberdade tradicional liberal, fossem guias de conduta concretos 

e substantivos. 

Ha, de fato, duas vers6es familiares desta na<;ao, na hist6ria 

do pensamento modemo. Cada uma delas constitui uma impor

tante critica parcial da doutrina liberal, e ambas deixaram suas 

marcas na ideia dos pr6prios pensadores liberais classicos. Uma 

e a opiniao, favorecida por algumas das modemas teorias racio

nalistas do direito natural, de que a razao e capaz de inferir o que 

e born de uma investigac;ao sobre as circunstancias da vida social. 

A outra e a ideia coletivista, aceita pelos romanticos e organicistas, 

de que existem valores comunais. 

Logo que nos apartamos da doutrina politica liberal, numa 

dessas duas direc;oes, temos que realizar uma variedade de ajusta

mentos na nossa psicologia. Se ha valores objetivos, nao e ver

dade que a razao e apenas o instrumento do desejo: os objetivos 

podem ser construf dos, ou descobertos racionalrnente, e a sepa

ra9ao entre o fato e o valor rui por terra. Se ha valores cornunais 

representados nas leis, os desejos ja nao silo arbitrarios em rela

c;ao a compreensao. A questao moral sobre o que deveria ser 

feito ja nao precisa ser abandonada a urna escolha injustificavel; 

pode ser atendida pelo estudo das tradi96es e das instituic;:6es de 

uma nac;:ao, de urna classe ou de um grupo. Conseqtientemente, 

a visao coletivista irnplica em que se pode passar da descric;ao dos 

fatos a avaliac;ao das escolhas sem interrupc;ao. 

A interdependencia dos prirneiros dois principios da psicolo

gia liberal e da teoria politica pode ser resumida da seguinte ma

neira: a ideia de que a vida moral e opaca, para a mente, e o 

inverso da concepc;ao de que os homens estao perdidos na socie-
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dade, sem guias naturais, e que precisam ser orientados por amea

<;as e imobilizados por normas. 

ANALISE E INDIVIDUALISMO 

0 principio psicoI6gico da analise afirma que todo conheci

mento pode ser analisado de volta as sensa<;6es ou ideias elemen

tares de que se compos e, a seguir, construido novamente a partir 

destes elementos. De acordo com o principio politico do indivi

dualismo, os atributos de um grupo sao simplesmente uma cole

<;ao das caracteristicas de seus membros individuais, inclusive 

aqueles que surgem da interac;:ao entre eles. Conseqlientemente, 

nao ha valores comunais. 

J a foi observado que os principios da analise e do individua

lismo, a despeito da aparente disparidade dos problemas a que eles 

se referem, possuem uma forma identica: a ideia de que o todo 

e simplesmente uma soma de suas partes. Por seu lado, os prin

cipios da sfntese e do coletivismo, que sao respectivamente os opos

tos dos axiomas da analise e do individualismo, afirmam quc o 

todo difere da soma de suas partes. 

Tra<;os reciprocos servem de base a essas analogias formais. 

0 passo decisivo rumo a compreensao do que une a analise ao 

individualismo e apreciar as implica<;6es de ambos no que foi des

crito, na segunda se<;ao deste capitulo, como sendo o domfnio da 

mente. Quanto mais clara a conexao entre as duas ideias se torna, 

tanto melhor perceberemos as limita<;6es de ambas. 

Comecemos por considerar a dependencia do individualismo 

em rela<;ao a analise, e depois nos voltaremos para a considera<;ao 

da confianc;:a que esta deposita no primeiro. A fim de manter

mos a tese individualista, seria indispensavel que fossemos capazes 

de decompor todos os aspectos da vida em grupo numa das carac

teristicas da vida de cada indivfduo. Mais precisamente, nao deve 

ser possivel apontar fatos relativos ao grupo que nenhum grau 

de estudo de seus membros individuais ou, mesmo, dos efeitos 

de um sabre o outro sejam suficientes para explicar. De outro 
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modo, a redu<;iio das caracteristicas de grupo as individuais per

maneceria incompleta. 

Quanto menos um fenomeno da consciencia for capaz de ser 

compreendido pelo metodo da analise, tanto mais dificil sera efe

tuar o tipo de redu<;ao ao fenomeno da conduta e das cren<;as dos 

individuos que o principio do individualismo requer. Tomemos, por 

exemplo, o problema do estilo e do periodo estilistico na arte. Su

ponhamos que o estilo barroco, na hist6ria da arte europeia, pu

desse ser apropriadamente descrito como uma cole<;ao de pincela

das especificas, tecnicas de composi<;ao musical e formas da nar

rativa literaria. 0 conceito do barroco seria apenas uma categoria 

{1tif a classifica<;ao destes metodos particulares de eX<pressao ar

tfstica, considerados similares uns aos outros para determinados 

prop6sitos. Tal conceito representaria o que os escolasticos cha

maram de nominal universal: suas unicas particularidades seriam as 

do limitado grupo de elementos que o definiriam exaustivamente. 9 

A inven<;ao e o emprego das pinceladas, das formas de compo

si<;ao, ou das tecnicas narrativas, poderiam entao ser identificadas 

com o trabalho de determinados artistas individuais c a influencia 

que estes exerceram uns sobre os outros. 

Mas ha outra visao das caracteristicas do estilo barroco segun

do a qual o estilo seria um real universal. Possuiria o espirito ou 

o sentido que s6 pode ser manifestado em trabalhos de arte e for

mas de expressao especfficas, mas que nunca foi completamente

definido em nenhuma delas. Quanto mais estudassemos os exem

plos de estilo, tanto mais estarfamos capacitados para compreender

seu espirito. Este estudo s6 seria, contudo, frutifero se ja tivessemos

em mente um conceito do animus do estilo - a imagem da reali

dade e do homem que teria unificado suas manifesta<;oes. Longe

de ser estranha, essa n�ao do estilo vem realizando uma carreira

brilhante, embora ag:itada, desde meados do seculo dezenove.10 

0 argumento a favor da dependencia do individualismo na ana

lise pode ser generalizado de encontro ao pano de fundo de nossa 

discussao sobre o domfoio da consciencia. A validade da tese indi

vidualista depende da maneira pela qual visualizamos as formas de 

reflexao e de existencia que caracterizam os grupos sociais. Os 
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fenomenos da consciencia, como linguagem, religiao, ou comporta

mento economico, s6 podem ser tratados como cria�6es de indivf

duos distintos, a partir de uma interagao, se puderem ser satisfato

riamente fragmentados em unidades suficentemente pequenas c 

separadas para serem os produtos de esfon;os individuais. Na au

sencia de tal processo analitico, o fenomeno da consc1encia deve 

ser reconhecido como claramente social e nao redutivel a vida 

individual. 

As mesmas considerag6es argumentam a favor da correspon

dente dependencia do principio da analise ao principio do indivi

dualismo. Tao logo admitimos que os fenomenos da consciencia 

sao reais, e nao nominalmente universais, o principio da analise e

atingido. Somos confrontados por crengas que nao podem ser divi

didas em simples elementos e, por conseguinte, nao podem set 

tratadas como uma composii;ao de tais elementos. A imagem ana

litica da casa constrnida de tijolos que podem ser usados para 

construir outra casa muito diferente torna-se inadequada. 

A irredutibilidade do fenomeno da consciencia e reconhecida 

pelo principio do coletivismo que rejeita a tese individualista. Ele 

afirma ser impossivel formular um relato satisfat6rio destes feno

menos buscando seus constituintes e suas origens nas mentes dos 

individuos. A base desta impossibilidade e o fato de que o signifi

cado do todo ni'io pode ser estabelecido, e sua hist6ria nao pode 

ser explicada, por qualquer possivel hip6tese sobre a interai;i'io de 

elementos mais simples. Conseqilentemente, o principio politico do 

coletivismo implica no prindpio psicoI6gico da sintese, tal como 

os principios opostos do individualismo e da analise dependem um 

do outro. 

Nao existe nenhuma prova, a priori, da superioridade do cole

tivismo e da sfntese, sobre o individualismo e a analise, no estudo 

da vida social. A vindicai;ao das premissas resulta dos aprofunda

mentos que elas tornam possiveis. Contentar-me-ei, como referen

da, em pedir que voltemos a discussao anterior sabre o papel que 

os principios da analise e do individualismo desempenham, ao 

produzirem as antinomias do pensamento liberal, e os embarai;os 

que causam ao estudioso da sociedade. 
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A mais seria dificuldade que confronta os principios do cole

tivismo e da sintese e explicar a genese dos todos nao analisaveis 

que postulam. Quern sao os autores desses todos, a nao ser os 

individuos? Deveremos concebe-los coma entidades que preexistem 

nos espfritos por eles influenciados e atravessam a Hist6ria como 

cometas presos ao seu pr6prio curso? A tese antiliberal nao precisa 

aceitar o dilema da autoria individual, ou a realidade super-his

t6rica dos todos. Pode argumentar que os mais importantes cria

dores dos todos nao sao individuos, mas grupos, classes, facc;6es e 

nac;oes.11 Deixando a uma discussao posterior as ambigiiidades des

ta tese, passarei a usa-la como ponto de partida para uma observa

c;ao final sobre a rela<;ao entre o individualismo e a analise. 

E precisamente quando fragmentados os todos da vida social 

em partes infinitesimas, que tendemos a perder de vista seu carater 

hist6rico. Por exemplo: a organizac;ao da vida economica em mer

cados, ao nivel de existencia social, pode ser correlacionada, ao 

nfvel da reflexao, a uma aceitac;ao da visao individualista do rel.a

cionamento das pessoas com os grupos. Porque a economia e vista 

coma produto de inumeras decis6es individuais separaveis, embora 

interdependentes, as leis que a controlam parecem necessarias. Blas 

nao silo criadas por indivfduos; por conseguinte, nao precisavam 

ter sido criadas. Similarmente, quando a linguagem e analisada nos 

inumeraveis atos expressos que a exemplificam, e sua hist6ria e

explicada como sendo a hist6ria da influencia recf proca destes atos, 

uns sobre os outros, a linguagem assume a aparencia de algo que 

nunca foi criado. Ela assume a forma de uma forc;a da natureza 

que se move pela pr6pria dinamica. Em ambos os casos, os prin-· 

cfpios da analise e o individualismo operam juntas para moldarem 

a sociedade a imagem de uma natureza cuja evolu<;ao se processa 

alem das decis6es humanas . Par nilo levarem em considerac;ao a 

unidade dos todos sociais, e por ser esquecido o fato de que os 

principais assuntos da Hist6ria silo assuntos coletivos, as circuns

tancias da vida social silo apresentadas coma sendo uma necessi

dade nao humana. 

Estamos, agora, numa posic;ao que nos permite compreender 

o relacicnamento entre o conceito l:\nalftico da mente e os outros
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postulados da psicologia liberal. Ao colocar de lado o carater tota

lizante do fenomeno da consciencia, o princf pio da analise toma 

possfvel evitar o confronto com o ponto em que a compreensiio e 

a avaliai;iio se fundem numa s6 realidade, no dominio da conscien

oia. 0 analista fragmen1a formas de consciencia social em creni;as 

individuais que, a seguir, divide em ideias supostamente distintas, 

umas descritivas, outras normativas. Desta maneira pode dar uma 

aparencia de plausibilidade a nm;iio de que opinioes sobre como o 

mundo e e ideias sobre como ele deveria ser siio coisas inteiramente 

diferentes. 

0 iluminismo e os pensadores romanticos que desenvolveram 

a ideia moderna da imaginai;iio tinham plena consciencia do rela

cionamento de enfoque anaHtico com o contraste entre a raziio e 

desejo. Porque viam a imaginai;iio como uma faculdade que une 

o pensamento e o sentimento, ao mesmo tempo em que torna os

homens mais atentos a totalidade organica de serem complexos.

N as maos do historicismo modemo, esta visiio da imaginai;iio trans

formar-se-ia numa das mais importantes criticas parciais ao pen

samento liberal.

AS PARTES E O TODO 

Os princfpios da analise e do individualismo criam serios obs

taculos a uma compreensiio adequada da mente e da ciencia. Nao 

e, portanto, surpreendente que grande parte do esfori;o realizado 

pelo pensamento social modemo venha dedicando-se a romper os 

Iimites que esses princfpios criam e a elaborar um metodo que 

respeite a integridade dos todos sociais. 

Uma vez ja estabelecida a interdependencia dos postulados do 

pensamento liberal, podemos conceber a maneira pela qual as ideias 

analiticas e individualistas podem ser derrubadas. 0 principal pro

p6sito desta discussiio e demonstrar de que modo fracassa a tenta

tiva de lidar com os problemas das partes e dos todos, separando-os 

dos outros problemas do pensamento liberal. Deste modo confir

maremos a unidade da doutrina liberal, reafirmaremos o que a 
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crftica parcial tern de inadequada e prepararemos o caminho para 

a discussao sobre o relacionamento entre as antinomias do libera

lismo, como parte final de minha crftica. 

Demonstramos que a visao do todo como uma soma de suas 

partes, que a analise e o individualismo compartilham, e o sinal 

de uma dependencia recfproca; os dois principios sao o avesso um 

do outro. :e possivel, por conseguinte, levar-se a declarac;ao de prin

cfpios a um nivel mais alto de generalizac;ao, afirmando que tanto 

a analise quanto o individualismo sao formulac;oes da ideia de que 

o todo e a soma de suas partes. Poder-se-ia chamar esta noc;ao

de principio de agregac;ao porque concebe cada todo como um

agregado convencionalmente definido e como um universal nomi

nal. Concomitantemente, a sintese e o coletivismo podem ser redu

zidos a tese mais abstrata de que o todo difere da soma de suas

partes. Isso pode ser descrito como o princfpio da totalidade por

que o todo e tratado como uma unidade indivisivel e como um

universal reaJ.12 

Nao ha uma s6 tendencia, na hist6ria do pensamento social 

modemo, mais notavel, pela sua persistencia, ou de mais alto al

cance quanto a influencia por ela exercida, que o esforc;o por 

formular uma versao plausfvel da ideia da totalidade. As vezes a 

enfase e colocada no aspecto sintetico ou psicol6gico, e outras ve

zes, no aspecto coletivista, ou polftico. Mas, explicitamente ou nao, 

ambos estes aspectos estao sempre em jogo. Eis aqui alguns exem
plos freqilentes. 

Os psic6logos da Gestalt afirmam que a percepc;ao e a percep

c;ao de todos significativos. So depois de reconhecidos estes todos 

e que os elementos particulares no seu interior adquirem um signi

ficado.1a Chomsky e seus seguidores negam que as lingilisticas 

possam ser construidas sobre a analise de particulas elementares do 

c,onhecimento. Chamam a atenc;ao sobre o fato de que, em todos os 

idiomas, aqueles que os falam sao capazes de construir um numero 

infinito de frases formalmente corretas e significativas. A lingua

gem deve ser, portanto, uma unidade enraizada em categorias men

tais universais e irreduzivel a atos especificos de expressao verbal.14 

Levy-Strauss constr6i uma antropologia cuja principal preocupac;iio 
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e a elucida<;iio das estruturas interrelacionadas de troca e comuni

ca<;ao que preexistem, organizam e dao sentido a intera<;ao de ind1-

viduos e grupos. 1,, Um mais profundo e mais antigo pensador, 

Karl Marx, ja tinha desenvolvido uma teoria cuja implica<;ao ma1s 

importante, segundo alguns de seus discipulos, e a de que toda 

sociedade e uma totalidade que nunca sera compreendida ate que 

a completa estrutura de sua ordem seja apreendida. 

A diticuldade imc1al na interpreta<;ao dessas afirma<;6es e def1-

nir o que quer dizer exatamente a diteren<;a entre o todo e suas 

partes, ou, em outras palavras, de que modo a rela<;ao entre o 

todo e suas partes deve ser entendida, ao aceitar-se o principio da 

totalidade. De inicio, a no<;ao de que o todo difere da soma de 

suas partes pode parecer ou trivial ou paradoxal. Trivial, se tudo 

o que isso significa e que duas coisas separadas niio sao a mesma

coisa que duas coisas juntas, e paradoxalmente, se as partes sao,

por defini<;ao, as coisas que constituem o todo.10 Mas nao ha tri

vialidade nem paradoxo na ideia de que certas entidades possuem

caracteristicas que nenhum tipo de combina<;ao de entidades mais

simples bastaria para explicar.

A esta altura, contudo, surge um segundo problema na inter

preta<;ao da totalidade. Se as partes se tornam algo diferente e 

unitario, no todo, o que nos autoriza a continuar a menciona-las 

como sendo partes cuja soma ainda pode ser contrastada com o 

todo? A resposta e que, segundo o principio da totalidade, o con

ceito de "parte" significa algo de diverso do que significa sob o 

principio da agrega<;ao. Para este ultimo, a parte e uma entidade 

real e separada, com seu pr6prio significado. Para o principio da 

totalidade, no entanto, uma parte e apenas um todo observado de 

um determinado ponto de vista. Nenhum ponto de vista e suficiente, 

por si mesmo, para esgotar o significado do todo, no entanto, cada 

um e ligado, sem descontinuidade, a todos os outros pontos de 

vista. Portanto, falamos em partes apenas por uma conveniencia 

de expressao. Por exemplo, se, como marxistas, considerarmos a 

ordem social a partir da perspectiva das fon;as produtoras, ou das 

rela<;6es de produ�ao, ou da superestrutura ideoI6gica, nossa aten

i:;ao pode enfatizar diferentes aspectos da sociedade, mas quanto 
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mais perfeita nossa compreensao, tanto menos se modificara nossa 

visao anterior da sociedade segundo a mudarn;a de perspectiva. 

Talvez a mais extrema formula<;:ao desta ideia seja a visao de Leib

niz do mundo como um todo completamente refletido por cada 

uma das suas partes. 17 

1:: como se nos movessemos livremente numa planicie com um 

horizonte im6vel. Qualquer que fosse a posi<;:ao da qual olhassemos 

a planfcie, a paisagem que vislumbrariamos seria a mesma, e o 

olhar chegaria aos limites mais distantes do horizonte de qualquer 

lado. Mas, devido a fraqueza de nossa visao, as coisas pareceriam 

maiores ou menores dependendo da distancia a que estivessem de 

nos. 

Com estes esclarecimentos em mente, voltemo-nos para as duas 

principais interpreta<;:oes do principio da totalidade com o objetivo 

de demonstrarmos como o reconhecimento de seus defeitos permite 

uma apreensao, ainda mais profunda, da unidade do pensamento 

liberal. 

Segundo uma versao do prindpio da totalidade, a diferen<;:a 

entre o todo e a soma de suas partes e estritamente uma conven<;:ao 

de metodo. Em outras palavras, e, as vezes, util considerar certos 

fen6menos como todos nao analisaveis, mas nao estamos autoriza

dos a assumir que estes todos correspondem a seja o que for no 

mundo dos fatos. Assim, aquilo que, para certos prop6sitos e 

considerado como uma totalidade, pode ser tratado, para outros 

prop6sitos, como uma agrega<;:iio na qual o todo se iguala a soma 

de suas partes. Esta visiio do principio da totalidade e habitual

mente chamada de estruturalismo. Dos exemplos que dei anterior

mente, a psicologia da Gestalt, a lingiiistica de Chomsky e a antro

pologia de Levy-Strauss podem ser consideradas estruturalistas, 

neste sentido. 

Se, a maneira estruturalista, combinarmos a asser<;:ao de que 

o todo difere da soma de suas partes com a ideia de que os todos

sao conven<;:oes de metodo, o resultado seria negar que exista um

processo hist6rico real atraves do qua! as partes siio transformadas

pela sua inclusiio no todo. A totalidade niio possui uma hist6ria

real, embora possa reivndicar uma genese hipotetica. Ela e pos-
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tulada pelo te6rico para ajuda-lo a explicar melhor as coisas; nao 

emerge de uma seqilencia contingente de acontecimentos. Pode-se 

usar semelhante metodo para inferir o que deve ter acontecido e, a 

seguir, comparar as conclus6es a que se tiver chegado com os 

fatos, mas nao se pode usa-lo para descrever o que realmente 

aconteceu. 

A versao estruturalista do principio da totalidade e um desen

volvimento de um dos dois lados da moderna ideia da ciencia des

crita no Capitulo Um. Seu ponto de partida e o princfpio de que 

os fatos sao totalmente definidos por categorias teoricas porque as 

essencias inteligiveis nao existem. Dada a ausencia de essencias 

inteligfveis e o carater convencional do pensamento e da linguagem, 

os todos podem ser tratados como categorias nao analisaveis, mas 

nao podem ser considerados como coisas existentes no mundo. 

Todos os vicios do estruturalismo suo conseqiiencias do seu ponto 

de partida convencionalista. 

Primeiro, o estruturalista e presa da antinomia da teoria e do 

fato. Embora negue que seus "todos" sejam algo mais que cons

tru�6es mentais, acredita, tambem, que algumas dessas constru�6es 

sao melhores que outras e que a hist6ria de sua ciencia e progres

siva. Como conseguira reconciliar estes dois tipos de afirma�oes? 

Segundo, porque nao trata a genese do todo como um pro

cesso hist6rico real, o estruturalista nao pode explicar coma o feno

meno de consciencia que ele estuda aconteceu. Encontra-se na 

posi�ao de um homem que conhece o teorema geometrico para a 

constru�ao de um hexagono, mas nao pode explicar como, nem 

par que, os homens tra�am figuras hexagonais. Seu recurso tfpico 

e postular, como um deus ex machina, uma capacidade mental 

para a percep�ao do teorema geometrico que tende a se expressar 

atraves de desenhos! 18 

Parece, no entanto, ser comum, no desenvolvimento do feno

meno da consciencia, quer coma form.as de existencia ou como 

formas de reflexao, que dais elementos se combinem, interagindo 

entre si, de modo a formar um terceiro cujas caracteristicas nao 
podem ser reduzfveis as de seus constituintes. A forma�ao conven

cionalista do estruturalismo termina, contudo, par condena-lo a 
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nao levar em conta, ou a distorcer, o carater hist6rico do fenomeno 

social, e a perder-se numa l6gica de categorias hist6ricas e de 

capacidade da mente. 

Uma terceira objer;ao a formular;ao estruturalista da ideia da 

totalidade e a de que, por tratar os todos coma convenc;oes de 

metodo, ela e levada a separar o problema de partes e todos, no 

conhecimento, de outros temas do pensamento liberal. 0 estrutu

ralista aceita uma versao invertida do principio da totalidade e 

nem chega a tocar nos outros princfpios do liberalismo. 0 estru

turalismo coloca a enfase no sintetico e despreza o aspecto coleti

vista da totalidade, tratando o problema dos todos como um pro

blema relativo ao conhecimento ou, no maximo, ao conhecimento 

da sociedade, mas nao a pr6pria sociedade. Alem disso, o estru

turalista respeita, caracteristicamente, a distinr;ao entre compreensao 

e avaliac;ao segundo a visao que tern de sua pr6pria ciencia. Nao 

sera, por conseguinte, surpreendente que, ao abordar os aspectos 

polfticos da totalidade, ele continue a tratar as regras prescritas 

como uma base da ordem social, perpetuando, assim, a teoria polf

tica do liberalismo. 

A interpretac;ao convencionalista da totalidade, que ergue 

uma muralha entre a teoria e o mundo, refon;a, e e reforc;ada, 

pela aceitar;ao tacita de todas as ideias liberais, exceto o pr6prio 

princfpio da analise. Mas, se o ponto de vista das sec;oes prece

dentes deste capftulo forem corretas, nao e possivel rejeitar-se de 

maneira valida o principio analftico, sem que se repudie todo o 

sistema do pensamento liberal. A incapacidade de compreender 

que a ideia de estrutura e apenas um incidente, no mapa mais 

vasto da teoria psicol6gica e poHtica, e um dos aspectos do pe

cado basico do estruturalismo. 

Uma quarta observar;ao sobre o estruturalismo nao se cons

titui, ainda, numa objec;ao, mas ha de transformar-se nela a me

dida em que meu argumento positivo se for desenvolvendo. Ao 

reconhecer, embora inadequadamente, o princfpio da totalidade, 

o estruturalismo representa um avanr;o sobre a doutrina liberal.

Num outro sentido, contudo, mantem-se aquem do liberalismo.

Ao abrar;ar um ponto de vista francamente convencionalista do
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estudo social, e ao negar que os todos existam no mundo do fato, 

o estruturalista nao acredita que suas doutrinas possam servir co

mo base para op¢es. Ele corta o elo existente entre a teoria

da mente e a sociedade, por um lado, e a deliberac;ao politica,

pelo outro, elo este que o liberalismo nunca destruiu completa

mente. Reduz o estudo social a uma tocnica para a associac;ao

e a reassociac;ao de conceitos. 10 Para o estruturalismo, o pensa

mento nao pode nunca apreender realmente a ordem social, como

um todo, e determinar as condic;oes de sua transformac;ao.

Outra maneira de expressar o mesmo ponto e verificarmos 

que, ao visualizar fenomenos sociais, como a linguagem e o inter

cambio economico como se fossem expressoes de categorias uni

versais da mente, ele obtem o mesmo efeito politico que o auten

tico liberal ao dissolver todos os todos num numero infinitesimo 

de particulares. Neste ultimo caso, as inumeraveis interac;oes en

tre os que fazem uso da palavra e os comerciantes dao a impres

sao de que a linguagem e a economia se movem atraves de uma 

forc;a que escapa ao controle humano, como se fossem parte da 

natureza. No primeiro caso, a universalidade das categorias que 

expressam empresta a organizac;ao lingiifstica, OU a economica, a 

aparencia de que ela se mantem acima da Hist6ria e, por conse

guinte, fora da alc;ada da poHtica. 0 conceito estruturalista da 

totalidade ilustra a poderosa alianc;a do ceticismo e do conserva

dorismo no pensamento poli'tico.20 

Ha uma segunda interpretac;ao do princfpio da totalidade 

que deixou sua marca no pensamento modemo, e da qual a teo

ria social de Marx e o mais completo exemplo. Ela foi prenun

ciada por Spinoza e desenvolvida por Hegel. Podemos denomi

na-Ia realismo. 0 elemento basico do ponto de vista realista e a 

noc;ao de que os todos nao analisaveis sao coisas reais no mundo 

dos fatos. No que diz respeito a sociedade, isto significa que os 

todos sao hist6ricos. Conseqiientemente, a incorporac;iio das par

tes em novos todos e um processo real que ocorre na Hist6ria. 

Neste sentido, a relac;iio entre as partes e os todos e dinamica. 

Por exemplo: o intercambio de certas tecnicas produtoras com 

um tipo de organizac;ao social resulta numa sociedade que difere, 
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tanto na sua organizac;ao quanta na sua tecnologia, da sociedade 

ou da organizac;ao social anterior. 0 desenvolvimento dos todos 

s6 causara uma modificac;ao das partes que os constituem se esta 

emergir como um processo temporal atual, e nao apenas como 

um processo 16gico. 

As virtudes e os defeitos do realismo resultam de sua tenta

tiva de ir alem da separac;iio entre a ordem de ideias e a ordem 

de eventos, pela implicac;ao de que os todos nao analisaveis, na 

realidade social e na teoria social, sao aspectos diferentes do 

mesmo fenomeno. 0 realismo niio e apenas o oposto simetrico do 

estruturalismo. Nao se limita a acentuar o aspecto nao conven

cional da modema n0<;ao da ciencia - a possibilidade de com

parar a teoria a experiencia pre-te6rica. Seria impossivel justificar 

uma crenc;a na possibilidade da experiencia pre-te6rica sem acei

tar a doutrina das essencias inteligiveis. Esta doutrina afirma, no 

entanto, que tudo possui uma essencia imutavel; nao pode ser 

consistente com a relac;iio dinamica das partes e dos todos que 

o realista procura elucidar.

0 realismo e uma tentativa de dispensar totalmente a separa

c;iio entre a ordem das ideias e a ordem dos acontecirnentos. Por 

este motivo, e o mais profundo e audacioso de todos os criticis

mos parciais do pensarnento liberal. Apesar disso, o realismo 6 

alvo de ataques que s6 poderiam ser evitados se o realista tivesse 

so1ucionado a antinomia entre teoria e fato., e as antinomias que 

a ela se relacionam. Isso, os realistas nao fizeram, coma indicam 

as dificuldades inerentes a sua posic;ao, que citaremos a seguir. 

Primeiramente, como interpretarmos o conceito realista da ver

dade? Niio e suficiente afirmar que os todos niio analisaveis, aos 

quais a teoria se refere, representam fenomenos hist6ricos reais. 

O te6rico deve ter ainda criterios que lhe permitam escolher en

tre possfveis interpretac;oes conflitantes do fenomeno. 0 problema 

da escolha, na construc;iio de uma teoria, niio pode ser solucio

nado por um apelo a ideia da representac;iio. 0 problema 6, 

precisamente, determinar que representac;iio do fenomeno e corre

ta, ou o que esta representac;ao significa. 
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Em segundo lugar, se as partes se modificam realmente no 

curso da emergenca do todo, o que nos autoriza a identifca-las 

coma sendo as mesmas entidades em momentos diversos? 

Em terceiro lugar, se as categorias do pensamento sao his

toricamente relativas, que razao havera para vermos, no pr6prio 

metodo realista, alga mais que uma ilusao, ou a necessidade de 

uma epoca? A assen;ao da relatividade hist6riea de todas as idcias 

nao nos fon,ara a cair, novamente, na repudiada assen;ao Gstru

turalista de que os todos nao analisaveis sao simplesmentc con

vencionais? 

Em quarto lugar, o metodo realista parece confundir duas 

noc;oes distintas: a ideia de uma mudanc;a na pr6pria vida social, 

mudanc;a, esta que ocorre, necessariamente, com o tempo, e a 

ideia de uma organiza<;ao puramente te6rica, ou 16gica, dos con

ceitos que nao tivessem uma dimensao temporal. � como con

fundir o ato de desenhar uma figura hexagonal com a ideia da 

constru<;ao geometrica de um hexagono. 

Se observarmos, em primeiro lugar, o ultimo ponto veremos, 

ao mesmo tempo, como o realista responderia a todas estas obje

c;oes e de que maneira sua resposta nao seria satisfat6ria. Precisa

mos determinar o que tornaria possfvel uma resposta satisfat6ria. 

A quarta objec;ao, coma as precedentes, surge de nossa in

certeza quanta ao relacionamento entre a teoria e a experiencia 

hist6rica. Quando fazemos uma distinc;ao entre a ordem das ideias 

e a ordem dos acontecimentos, ha sempre um ponto em que pre

cisamos indagar: qua! e a relac;ao da I6gica interna dos conceitos, 

atraves dos quais explicamos os acontecimentos, com o relaciona

mento factual entre os acontecimentos? Considerando qualquer 

proposic;ao, o te6rico tera que propor, a si mesmo, dois tipos de 

perguntas. 

Primeiro, indagani o que se segue a uma dada tese. Sera 

ela consistente, como proposic;ao com as outras proposic;6es de 

sua explicac;ao te6rica? Caso nao seja, coma reformulara seus 

pontos de vista? Tendo respondido a esta pergunta, sera confron

tado por outra. 
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Qual e a rela<;ao entre a opera<;ao atraves da qual se vai de 
uma proposi<;ao a outra, na 16gica interna de suas proposi<;6es 
te6ricas (a determina b e etc.), e a maneira pela qual descreve 
a interconexao dos acontecimentos hist6ricos? Em outras palavras, 
se imaginarmos a Hist6ria como um sistema e a teoria social como 
outro, qual e a rela<;ao da maneira pela qual os elementos da pri
meira sao ligados entre si e a maneira pela qual sao ligados tam
bem uns aos outros os componentes desta ultima? Nao pode haver 
resposta a esta segunda pergunta, dentro dos limites de nosso atual 
modo de pensar, precisamente porque, neste modo de pensar, todas 
as rela<;oes pertencem a uma de duas categorias: ou sao relai;6es 
entre ideias ou sao rela<;oes entre acontecimentos. A mesma cha
rada aparece, sob um disfarce diferente, como um dos problemas 

basicos das filosofias da natureza e da matematica. Qual e a cone
xao entre o depoimento funcional e o depoimento causal das leis 

naturais? Ou, em outras palavras, o que torna a matematica apli
cavel ao mundo? 

0 realista podera responder a acusai;ao de que confunde a 

ordena<;ao 16gica dos conceitos com a seqtiencia hist6rica dos even

tos apontando o fato de que e, precisamente, seu prop6sito aban

donar o ponto de vista a partir do qual e concebida a distini;ao 

entre a ordem das ideias e os acontecimentos. Continuara entao 

a Iidar com as outras obje<;oes a posi9ao por ele assumida do 

mesmo modo. 

Insiste em que as categorias que define destinam-se a ser re

presenta<;6es reais dos acontecimentos hist6ricos e de suas inter-re

la<;oes. Protestamos argumentando que a dificuldade esta precisa

mente em decidir o que constitui uma representa<;ao correta. Res

ponde-nos que, no seu pensamento, as ideias nao sao em absoluto 

representai;6es de acontecimentos. Sao, coma argtiiu Spinoza, ou
tro "atributo" dos pr6prios acontecimentos. 

Nossa obje<;ao e de que, se as partes se modificam, no curso 

de sua incorpora<;ao aos todos, nao temos meios de identifica-las, 

em momentos diferentes, como sendo as mesmas e, por conse

guinte, nao ha como sabermos se se modificam. 0 realista retruca 
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que o problema da identificac;;ao nao ocorre porque nossas ideias 

sao express6es imediatas de acontecimentos. 

Contudo, essa defesa da interpretac;;ao realista do prindpio da 

totalidade pressup6e a possibilidade de uma sfntese da ordem das 

ideias e da ordem dos acontecimentos, sem descrever sua natureza 

precisa, ou demonstrar como ela pode ser alcanc;;ada. Permanece 

o fato de que podemos escolher entre diversas concepc;;6es do

mesmo fenomeno. Nao 6, portanto, suficiente postular que ideias

e acontecimentos sao diferentes "atributos" das mesmas coisas

(Spinoza); de que as ideias sao atualizadas no mundo (Hegel), ou

de que a existencia determina a consciencia (Marx). Todas essas

doutrinas evitam o confronto com a antinomia entrc a teoria e

fato. Nao a resolvem.

0 debate sobre o realismo leva a uma inquietante conclusao: 

a distinc;;ao entre a ordem de acontecimentos e a ordem de ideias, 

entre a explanac;ao causal e da analise 16gica, e um corolario inevi

tavel da separac;;ao entre a mente e o mundo, ou entre o sujeito 

e seus objetivos. A antinomia entre teoria e fato nao pode ser 

solucionada pela simples supressao desta distinc;;ao. Ha mais ainda, 

porem. 

A formulac;ao de um metodo satisfat6rio de pensamento sobre 

a mente e a sociedade requer o reconhecimento das peculiaridades 

do que foi descrito anteriormente como sendo o dominio da cons

ciencia. Neste domfnio, o princfpio da totalidade se mantem. Pre

cisamos definir o princfpio da totalidade de um modo que explicite 

correspondenoia ein:tre a reflexao e .a existencia, na esfera da cons

ciencia, e qne permanec;a livre dos vfcios do estruturalismo. Para 

alcanc;;ar este objetivo, precisamos ser capazes de esclarecer a rela

c;;ao da ordem de ideias com a ordem de acontecimentos, porque 6 

entre eles que se Iocaliza o domfnio da consciencia. 

0 realismo e a mais incisiva de todas as crfticas parciais do 

pensamento liberal - aquela que vai mais longe na tentativa de 

solapar o liberalismo e sugerir as premissas de um sistema alter

nativo de pensamento. No entanto, mesmo esta, a mais subversiva 

das doutrinas, 6 tolhida nas suas intern;oes revolucionarias pelo 

fracasso em resolver a antinomia entre teoria e fato - antinomia 
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esta que representa o problema da ordem de ideias e da ordem de 

acontecimentos 

0 ultimo passo, na minha cdtica ao liberalismo, consistira em 

examinarmos, alem da antinomia entre teoria e fato, o problema 

que domina todas as antinomias do pensamento liberal e que as 

cinge num s6 lac;o. 

0 UNIVERSAL E O PARTICULAR 

As antinomias entre teoria e fato, entre razao e desejo e entre 

normas e valores sao probJemas fundamentais da doutrina liberal. 

Os dois ultimos representam as principais dificuldades enfrentadas, 

respectivamente, pela psicologia e pelo pensamento politico liberal. 

0 primeiro e o enigma proposto pelo moderno conceito da ciencia 

e da natureza: a psicologia liberal e a teoria politica constituem um 

unico sistema de pensamento. Sao unidos ao conceito moderno da 

ciencia e da natureza por uma comum fidelidade a noc;ao de que 

nao ha essencias inteligiveis. 

Deve ficar bem claro que o pensamento liberal pode ser con

sistente com uma visao diversa da ciencia da natureza, porque 

aquela que descreivi nao e, necessariamente, a unica interpretagao 

do que implica a inexistencia de essencias inteligiveis. E, contudo, 

a interpretac;ao que passou a prevalecer. Podemos, por conseguinte, 

tratar a antinomia entre teoria e fato como parte do mesmo siste

ma de pensamento do qual derivam tambem as antinomias entre 

razao e desejo e entre normas e valores. 

Em cada uma dessas antinornias estabelece-se uma distingao 

entre um elemento universal e um elernento particular.21 Assim 

e que, na antinomia produzida pela concepgao modema da ciencia 

e da natureza, a teoria e o universal, e o fato, o particular. Na 

antinomia psicol6gica, a razilo e o universal, e o desejo, o parti

cular. Na antinomia politica, as normas sao o universal, e os valo

res, o particular. Nos tres casos, o universal se mantem a parte 

do particular, nao varia, como este ultimo, e nunca determina ple

namente o conteudo do particular. Permitam-me ilustrar estes 

pontos. 
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Quanto mais perfeita uma teoria se torna, tanto maior o 

numero de fatos aos quais ela se aplica. A teoria, quando e verda

deira, nao modifica sua formulagao quando os fatos mudam; pelo 

contrario: a medida do seu poder e a capaciadde que tern de se 

manter firme em face das transformac;oes dos fatos, aos quais e 

dirigida. Finalmente, como a teoria se desenvolve atraves de uma 

crescente abstrac;ao, nao descreve nem explica todos os aspectos 

do fenomeno que estuda, tal como estes sao apreendidos pelo senso 

comum. Sem duvida, podemos imaginar que uma ciencia comple

tamente unificada seria capaz de dar conta de tudo o que se pode 

saber sobre um determinado cavalo atraves das leis gerais da fisica. 

Mas, neste ponto hipotetico, o que e importante nao e tanto o fato 

da teoria universal ter determinado plenamente dados particulares, 

mas o de que a pr6pria noc;ao da particularidade das coisas tenha-se 

tornado sem sentido. 

Na psicologia liberal, as moralidades do desejo e da razao 

convergem em negar que a razao varia de acordo com os desejos 

particulares. Rejeitando a possibilidade de qualquer passagem da 

descrigao a avalia<;ao, a moralidade do desejo confina a razao ao 

seu papel de obter o conhecimento necessario a realizagao de 

nossos objetivos, quaisquer que eles sejam. Todos os homens po

dem se aproximar de uma identica compreensao objetiva do mun

do, a despeito da individualidade de seus objetivos. Por outro 

lado, uma moralidade racional coerente, na medida em que e

possivel, deve basear-se em normas cuja validez e independente 

dos desejos do individuo. 

Na teoria politica liberal, as normas devem ser impessoais 

no sentido de que nem sua elaboragiio nem sua aplicagao sao 

determinadas por valores individuais e subjetivos. No maximo 

serao elaboradas e aplicadas de acordo com uma combina<;iio de 

valores que nao deve, ela pr6pria, ser individual e subjetiva. S6 

assim pode subsistir um regime de justi<;a formal. 

0 conceito do universal, agindo nestas areas do pensamento, 

e o de uma imutavel forma abstrata, separada de uma substancia 

concreta variavel. Todas as antinomias do pensamento liberal exis

tem a partir do fato de que e, ao mesmo tempo, necessario e 
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impossfvel assegurar a separa�ao da forma e da substancia, do abs

trato e do concreto. 

Na antinomia entre teoria e fato, o fato, que e o elemento 

substantivo ou particular, deve permanecer independente da teo

ria, que e o elemento universal ou formal. :8 parte do que entende

mos por uma teoria a circunstancia de ser ela, num determinado pon

to, capaz de compar�ao com os fatos. A nao ser que os fatos possam 

ser ind�ndentemente definidos e compreendidos, a nao ser que 

possamos partir de uma experiencia pre-te6riciai, tal compara�ao e 

inviavel. Ao mesmo tempo, contudo, os fatos s6 podem ser clas

sificados, definidos e explicados na linguagem de uma teoria espe

cifica: daf resulta a necessidade tanto de afirmar quanto de negar 

a separa�ao do universal e do particular, da forma e da subs

tancia. 

0 mesmo resultado esta implicito na antinomia entre razao 

e desejo. De acordo com a moral do desejo, a razao pode escla

recer o relacionamento entre fins, mas nao pode, em ultima ana

lise, mostrar-nos quais os fins a serem mantidos. Deve haver uma 

separa�ao completa da vontade, que faz suas op�oes, e da razao, 

que produz o conhecimento objetivo. No entanto, a nao ser que 

existam criterios gerais de escolhas entre desejos, a moralidade 

do desejo nao pode responder a questao que se propos resolver 
- o que devemos fazer? Do mesmo modo, uma moral coerente

da razao depende da defini�ifo de preceitos de conduta puramente
formais que assegurem nossas finalidades, sejam elas quais forem.

No entanto, e s6 preferindo determinadas metas a outras que

somos capazes de tomar os criterios da moralidade racional sufi
cientemente concretos para que funcionem como criterios de esco

lha. De um modo ou de outro, o universal deve, e ao mesmo

tempo nao pode, ser separado do particular.

De acordo com a antinomia poll'.tica, as normas e os valores 

deveriam ser considerados como sendo independentes um do ou

tro. As primeiras sao impessoais ou objetivas; os segundos, indi

viduais e subjetivos. No regime de justi�a substantiva, que e a 

contrapartida politica da moral do desejo, julgamos todas as coisas 

como meios de atingir nossos fins e dispensamos as normas, ou 
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as tratamos, a todas, como sendo instrumentais. No entanto, sem 

normas nao instrumentais que determinem o que conta como um 

meio permissive!, a justi<;a substantiva e inconcebivel. No regime 

da justi<;a formal, o equivalente politico da moral da razao, os 

resultados da legislai:;ao e da sua aplicai;ao nao podem ser justi

ficados simplesmente pela sua utilidade para os valores individuais 

e subjetivos. Acima de tudo, deve haver um metodo neutro de 

adjudica9ao que nos permita aplicar as normas a despeito de con

siderai:;6es de valor ou prop6sito. Tal metodo e necessario por 

dais motivos: a individualidade e a subjetividade de todos os pro

p6sitos, e a contradii:;ao entre os requisitos de conduta segundo 

as normas e os da racionalidade instrumental. A discussao em 

tomo da teoria formalista da aplicai;ao do direito mostrou que 

este metodo nao pode exis.tir. A justic;a formal e a justic;a subs

tantiva, o julgamento segundo as normas e segundo os valores, o 

universal e o particular, na politica, ao mesmo tempo em que 

devern ser separados, nao podern se-lo. 

A relai:;ao das partes e dos todos descrita pelo principio da 

agregai:;ao e ainda outra variai;ao do conceito de universais e par

ticulares que sublinha as antinomias do pensan1ento liberal. En

quanto universal, o todo se toma tanto mais abstrato e formal 

quanto maior o numero ou a gama de partes, ou particulares, que 

ele subentende. Se o todo e conhecimento complexo, isto significa 

que a teoria se desenvolve reduzindo ao minimo a substancia ou a 

concrei:;iio de fatos particulares. Se o todo e um grupo social, 

isso representa que a unidade do grupo e preservada e compreen

dida s6 na medida em que as varia96es entre seus membros nao 

forem levadas em conta. 

Por motivo do contraste entre o universal e o particular, quc 

acentua as antinomias do pensamento liberal, e do conceito libe

ral das partes e dos todos, dois processos ressurgem constante

mente em todas as areas do pensamento. Um e a eviscerai:;ao dos 

particulares; o outro e a reifica9ao dos universais. 

A eviscerai:;ao dos particulares consiste em trata-los como 

exemplos evidentes de alguma qualidade abstrata. Certo e que os 

particulares, como partes, sao reconhecidos como sendo mais con-
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cretos e, por conseguinte, mais reais, que os universais como to

dos. Isso e sugerido pelo princfpio da agregac;ao. No entanto, a

medida que a concrec;ao dos particulares aumenta, aumenta, 

no mesmo grau, sua individualidade. Torna-se assim impossivel 

pensar ou falar neles em termos de categorias gerais e, por conse

guinte, dada a natureza da linguagem e do pensamento, e igual

mente impossfvel pensar ou dizer a respeito deles, seja o que for. 

Isto esta implicado na antinomia entre teoria e fato. 

A unica safda e tratar os particulares como se representas

sem exemplos de uma entidade abstrata ou formal que nao exis

tisse, realmente, no mundo. No curso desta misteriosa transposi

c;ao, os particulares comec;am a perder sua substancia, sua concre

titude e, por conseguinte, sua individualidade. A particularidade 

em que sua existencia consiste e eviscerada. A particularidade 

dissolve-se exatamente dessa mesma maneira, quando se trata o 

homem como sujeito de direito, ou quando diferentes objetivos 

confluem num conceito de interesse geral ou, ainda, quando um 

acontecimento c resumido numa lei explanat6ria; deixamos entao 
de refletir sobre o que faz com que as pessoas, as finalidades ou 

os acontecimentos sejam diferentes uns dos outros. 

Logo que se inicia a eviscerac;ao dos particulares, um pro

ccsso complementar entra em func;ao: a reificac;ao dos universais. 22 

As qualidades abstratas assumem uma vida pr6pria, por serem os 

unicos objetos passfveis de pensamento ou linguagem. A despeito 

do reconhecimento de que os universais sao abstrac;oes ou con

venc;6es, todos falam e agem coma se realmente existissem, como 

se, na verdade, fossem as unicas coisas reais no mundo. Ex

traem-se conseqiiencias, para o pensamento ou para a conduta, 

da natureza da personalidade juridica, dos interesses economicos, 

ou da classe de acontecimentos interpretada por uma lei cientifica, 

embora seja apenas por uma questao de conveniencia que os tra

tamos como se tivessem uma natureza pr6pria. 

Da eviscerac;ao dos particulares e da reificac;ao dos univer

sais resulta um espetaculo que seria estranho, se ja nao fosse sufi

cientemente conhecido para ser notado. Embora, aos particulares, 

seja atribuida uma realidade concreta, e aos universais que o pen-
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samento e a ac;:iio se dirigem. Os fantasmas cantam e danc;:am no 

palco, enquanto as pessoas reais permanecem sentadas, apatica

mente, na plateia abaixo. 0 observador pode ser perdoado por 

niio saber mais quern esta vivo e quern esta morto. 

Todas as questoes fundamentais da filosofia modema siio va

riac;:oes sobre as tres antinomias, e o problema das partes e dos 

todos. E todas clas siio expressoes do problema mais fundamental 

do universal e do particular. 0 universal, enquanto forma, e o 

particular, como substancia, devem ser separadcs um do outro se 

quisermos que nossas ideias cientfficas, morais e politicas fac;:am 

sentido. Mas, em cada caso, sua separac;:iio parece impossivel. 

Quando comec;:amos a pensar neles como sendo independentes um 

do outro, terminamos por reconhecer sua interdependencia. Quan

do comec;:amos por concebe-los como sendo interdependentes., so

mos forc;:ados a chegar a conclusiio de que devem ser indepen

dentes. 

De pouco valeria sugerir que as ideias sobre a unidade e a 

separac;:iio do universal e do particular deviam ser reconciliadas, 

considerando-se que cada uma delas contem uma parte da ver

dade. 0 problema esta precisamente no fato de que o sistema 

de nosso pensamento e constituido de tal maneira que nenhuma 

especie de reconciliac;:ao pode ser obtida porque ela nao e possivel 

sem a reconstruc;:ao de nossas premissas. As antinomias nunca 

foram, e nunca serao, resolvidas ate encontrarmos a saida da prisao 

do pensamento liberal. 0 quadro nas paginas 174 e 175 resume o 

esquema das antinomias em sua relac;:ao com os principios do 

liberalismo e com o contraste entre o universal e o particular. 
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DA CRtTICA A CONSTRU(:AO 

A unidade de universais e particulares 

A tarefa de seguirmos para alem da critica total a teoria 

liberal, rumo a uma doutrina alternativa, e-nos imposta pela ne,

cessidade de lidarmos com o doloroso problem.a do universal e do 

particular. Uma das maneiras de solucionar o problem.a do uni

versal e do particular, e, conseqlientemente, as antinomias do pen

samento liberal, consistiria em simplesmente negarmos os termos 

em que ele se prop6e. Em vez de assumirmos a separai;:ao do 

universal e do particular, come<;arfamos a partir da premissa de 

sua identidade. Assim, numa simples mo<;ao, poderiamos colocar 

o pensamento liberal de cabe<;a para baixo, na esperan<;a de esca

par as suas contradi96es internas.

Num sentido, a unidade do universal e do particular pode 
significar a identifica<;ao dos pr6prios universais e particulares que 

o pensamento liberal contras ta: teoria ou ideias e fatos ou acon

tecimentos - razao e desejo -, normas e valores. Esta doutrina

antiliberal aceitaria a visao de Spinoza de que as ideias e os acon

tecimentos sao diferentes "atributos" das mesmas coisas. Em psico

logia, isso representaria o conceito de um.a personalidade consti

tuida de tal modo que todos os desejos coincidiriam espontanea

mente com. os mandamentos universais da moral racional. A ideia

da "vontade sacrossanta", de Kant, que nao exige que a inclina<;ao

seja sacrificada ao dever, porque ela sempre se inclina natural

mente para o que e certo, exemplifica esta posii;:ao.:ia Na teoria

politica, a identificai;:ao do universal e do particular apontaria

para um.a sociedade na qual os criterios de conduta seriam tao

completamente identificados com as finalidades buscadas pelos in

dividuos, que a distinc;ao entre as norm.as publicas e os valores

particulares ja nao teria sentido. Muitos ideais de harmonia so

cial, como a doutrina da Republica de Platao, ou o estado bem

ordenado de Confucio, aproximam-se desta visao.

Em outro sentido, unificar o universal e o particular pode sig

nificar o repudio de qualquer distin<;ao entre a universalidade e a 

particularidade, seja qual for a sua form.a. 



Natureza e ciencia 

(Nao ha essencias inteligiveis; a 
linguagem e convencional, etc.) 

QUADRO 1 

As Antinomias do Pensamento Liberal 

Psicologia liberal 

1. principio da razao e do desejo

2. principio do desejo arbitrario

3. principio da analise
principio da 

agregacao 

Teoria politica e juridica liberal 

1. principio de normas e valores

2. principio 1do valor subjetivo

3. principio do individualismo

As antinomias partem das premissas acima e sao ligadas as distincoes entre meios e fins, forma e substancia, vida 
publica e privada, tecnica e teoria. 

A antinomia entre teoria (ideias) 

e fato (acontecimentos) subverte a 
conc�ao do conhecimento. 

a
1 

A identidade dos fatos e defi
nida pelas teorias. 

A antinomia entre a raziio e o de

sej o subverte a concepcao da perso
nalidade. 

� A moralidade do desejo somente 
e adequada na medida em que 
for estruturada pelas normas 
da razao. 

A antinomia de normas e valores 

subverte o conceito de sociedade. 

a1 A pratica de selecionar meios
para atingir fins (raciocinio 
instrumental) exige a observan
cia de normas prescritivas 
(aplicacao do direito). 



a2 Faz arte do nosso conceito de

fato que o fato seja distingiiivel 

da teoria que o explique. 

b1 As teorias existem somente co

mo sistematiza9oes dos fatos. 

b2 Faz parte do que chamamos

por uma teoria que a teoria 

seja distingiiivel dos fatos para 

os quais e formulada. 

a2 A moralidade do desejo nlio se

coaduna com a atribui�o de 

qualquer merito normativo a

razlio. 

b1 A moralidade da razlio somente 

e adequada na medida em que 

lhe deem conteudo. 

b2 A moralidade da razlio nlio se

coaduna com a atribui9lio de 

qualquer merito normativo ao 

desejo. 

Forma geral das antinomias 

a2 0 raciodnio instrumental e in

consistente com a aplica9lio do 
direito. 

b1 A aplicacao do direito pressu

poe julgamentos segundo o ra

ciodnio instrumental. 

b2 A aplicaclio do direito e incon

sistente com o raciodnio ins
trumental. 

(a1) 0 particular (fatos, desejos, valores) existe somente atraves do universal (teoria, razlio, normas),

(�) mas precisa ser separado dele. 

(b1) 0 universal existe somente atraves do particular, 

(b2) mas precisa ser separado dele.
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Se a uniao do univernal e do particular for interpretada como 

uma simples negac;ao das dicotomias do pensamooto liberal, isso 

levara a resultados descritivos e a resultados prescritivos indese

javeis e revelara uma incompreoosao da relac;ao entre a teoria e 

a Hist6ria. Ao ser tomada, mais amplamente, como uma rejeic;ao 

do pr6prio contraste entre a universalidade e a particularidade, pa

recera desprezar alguns asipectos inamoviveis da vida e do pensa

mento humano. 

Em ambos os casos, a negac;ao total das diferenc;as, que o 

Iibemlismo transfonna em oposic;6es, nao levaria em conta alguns 

asipectos cruciais de nossa ex;periencia do mundo, como ele e, ou 

de nossas intenc;6es como seres morais. A identidade da ideia e 

do acontecimento toma impossfvel compreender como podemos ter 

falsas ideias, e permanece, por conseguinte, em silencio quanta ao 

criterio de escolha entre teorias rivais. A unificac;ao da compre

ensao e do desejo, como base para uma teoria do conhecimento, 

contradiz a noc;ao de que o mundo pudesse ser diferente do que 

pensamos que ele devesse ser, Ievando, assim, a santificac;ao da 

atualidade. Como base para uma etica, descreve uma situac;ao em 

que nao houvesse nenhum ponto de vista critico de onde nossos 

desejos atuais pudessem ser avaliados, porque estes se teriam tor

nado, por definic;ao, o bem. A tensao entre a razao e o desejo, 

sendo, embora, a fonte do descootentamento e <la desintegrac;ao, 

parece ser, t·ambem, a fundac;ao de uma consciencia moral critioa. 

Finalmente, como materia descritiva, a identificac;ao de normas e 

valores solap,a nossa ca:paddade de compreender a individualida

de da:s pessoas. Como ideal, destr6i qualquer apoio a crenc;a em 

que a individualidade deva ser protegida. 

Assim, a identificac;ao do universal e do particular leva a di

ficuldades insuperaveis em explicar aspectos da experiencia tao 

fundamentais quanta a possibilidade do erro e do mal e a separa

c;ao das pessoas. Alem disso, esquece a necessidade de op<;ao no 

pensamento, na moral e na polftica, e o valor que a necessidade 

de escolher nos <la. Pareceria, portanto, que o que es,tamos bus

cando nao e a negac;ao da separac;ao entre o universal e o parti

cular, porem, mais corretamente, um conceito diferente da relac;ao 
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entre eles. Em vez de uma doutrina Hberal invertida, precisamos 

de uma sfntese do liberalismo com seu oposto. 

A inadmissibilidade de uma pura doutrina antiliberal pode ter

se originado de uma incompreensao do relacionamento entre a teo

ria e a Hist6ria. As premissas do pensamento liberal descrevem 

uma forma de existencia e de consciencia social. A separai;ao entre 

o universal e o particular, e o contfnuo conflito entre eles, cor

respoode a experiencia que temos como individuos morais e poli

ticos. A incapacidade de chegarmos a uma diferente compreensao

da conexao entre normas e valores e razao e desejo e apenas parte

desta situac;ao hist6rica mais ampla. Na verdade, a nao ser que

as antinomias do pensamento liberal revelassem algo profundo so

bre a maneira pela qual vivemos, nao estariamos interessados nem

em compreender nem em resolver estas antinomias.

Se os prindpios do liberalismo retiram o seu poder e impor

tancia do fato de iluminarem uma situac;ao hist6rica, e ilusao 

supor-se que os rproblemas que produzem podem ser solucionados 

por uma simples substituic;ao de postulados. Precisamos compre

ender os aspectos da existencia e da consciencia que as antinomias 

te6ricas descrevem, descobrir se a situai;ao hist6rica, ela pr6pria, 

ja contem soluc;oes possiveis e buscar uma teoria que possa con

tribuir para estas solu96es. Neste processo, a teoria desempenha 

um duplo rpapel. Elucida possibilidades ja presentes e, pelo pr6-

prio ato de elucidai;ao, abre possibilidades que ali nao se encon

travam anteriormente. De modo superficial, a tentativa de resolver 

as antinomias pela simples formula<;ao da doutrina na qual elas 

nao existiriam pode parecer um desejo de fugir a especulac;ao. Na 

verdade, contudo, toma a teoria autonoma apenas por reduzi-la 

a uma impotencia frivola, pois rompe o ligamento entre o pro

gresso do pensamento e a transforma<;ao da sociedade. 

A doutrina antiliberal e, por conseguinte, inaceitavel como so

luc;ao para os problemas do pensamento liberal. Precisamos des

cobrir como evitar, tanto na teoria quanto na experiencia, a o,po

sii;ao de ideias e aconteci.mentos de razao e desejo, de norma e 

valor, sem negar sua separai;ao. Precisamos encontrar um meio de 
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tomar o universal e o particular ao mesmo tempo identicos e di

versos. 

De infcio, contudo, deve ficar hem claro que esta busca nao 

envolve uma rejeigao dos conceitos da universalidade e da parti

cularidade, nem e inconsisrente com o reconhecimento de que pode 

haver aspectos centrais da existencia nos quais o antagonismo do 

universal e do particular e inevitavel. Precisamos, por isso, ap,ren

der a distinguir as antinomias liberais, produtos de uma forma 

transit6ria de pensamento e de vida, dos conflitos mais basicos e 

menos erradicaveis entre a universalidade e a particularidade que 

surgem na moral, no conhecimento e na polftica. Estes conflitos 

representam os limites extremos de nossa habilidade em escapar a

tragedia na vida. 

Examinemos a moral. Ha tres tipos principais de cooduta mo

ral. 0 primeiro e a moralidade das conseqilencias. Julgamos nos

sos atos pelos seus resultados porque nos preocupamos com os 

outros e com o mundo. 0 segundo e a moral dos prindpios. Nao 

podemos julgar segundo as conseqliencias apenas, porque s6 apre

endemos parcialmente as conseqliencias de nossas agoes e porque 

pode ser mais facil determinar a retidao dos prindpios que os 

beneffcios de resultados concretos. Um homem que so agisse de 

acordo com um calculo dos beneficios a serem obtidos e dos da

nos que pudesse causar ficaria indeciso, se fosse Iucido, porque 

ninguem pode ver tao longe qu.e lhe seja possivel medir o bem 

e o mal que tera realizado em ultima analise. Assim, o problema 

da conduta moral e similar ao de um jogo que s6 funciona de

vido ao fato de que os jogadores conhecem algumas conseqiien

cias de suas jogadas, mas nao podem conhece-las todas. A moral 

das conseqliencias e a moral dos principios sao, ambas, eticas uni

versalistas: contem julgarnentos que cortam atraves do espa<;o e do 

tempo e se aplicam, uniformemente, a todas as pessoas ou a ca

tegorias gerais de pessoas. 

Mas ha urn terceiro tipo de conduta moral, a etica da soli

dariedade, a expressao do amor, que leva o pastor a colocar a 

salvaguarda da ovelha perdida acima da seguranga do rebanho . 

Valoriza a pessoa presente e imediata mais que o que se encontra 
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ainda distante, e rompe todas as regras morais em favor do ser 

amado. Tais atos parecem, sempre, irrncionais, porque nosso pr6-

prio conceito da racionalidade se identificou com a ideia de se

guir as normas. Por isso que todo amor humano e uma relai;ao 

particular entre pessoas particulares, precisa rebelar-se contra as 

tendencias universalizantes de eticas presas a conseqtiencias e a 

normas. 

A supressao de qualqucr das trcs morais perverteria a vida 

moral por desconsiderar urn aspecto basico da existencia humana. 

No entanto, as tormas de conduta moral sao conflitantes entre s1, 

e seu conflito se toma especialmente agudo na rivalidade entre a 

etica universalista e a etica particularizante. 

0 antagonismo entre o particular e o universal, nas .Sticas 

morais, c mais claramente exemplificado pelo confronto entre o 

amor e o d1reito ou justii;a, se estas ultimas forem mais especifl

camente detinidas como questoes de normas. Quando o amor se 

lani;a contra a justii;a que segue as normas juridicas, dois resulta

dos emergem. Do lado do amor ha a misericordia, que reconhece 

os lai;os da reciprocidade mas os desata atraves do perdao. A 

miseric6rdia e aquilo em que o amor se transforma quando en

contra a justii;a, assim como a comunidade e aquilo que o amor 

se toma quando toca a sociedade e a reciprocidade. Do lado do 

direito, o encontro do amor e da justii;a produz a ideia de um 

direito a satisfai;ao de nossas necessidades dentro da lei, a doutrina 

das causas excludentes de culpabilidade no direito penal, e a ideia 

da eqliidade na justii;a privada. Mas enquanto a compaixao e sim

plesmente um ornamento e uma exigencia do amor, a satisfai;ao 

de necessidade, a doutrina das causas excludentes de cu1pabilidade 

e a eqliidade solapam o irnperio da lei. Favorecem a individuali

zai;ao dos julgados tendo em vista a pessoa humana e suas cir

cunstancias singulares. Deste modo, quando a batalha entre o 

amor e a justii;a e apaziguada pela interferencia da miseric6rdia, 

o amor e o combatente mais forte que domina o seu rival na luta

pelo dominio da vida moral.

Nos dominios do conhecimento e da politica, as exigencias do 

universal e do particular encontram tantas resistencias quanto na 
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etica. Em conhecimento, existe a separa<;ao entre a compreensao 

abstrata, ou julga,mentos dos universais, que e a teoria, e a intui<;ao 

concreta e a escolha dos particulares, que e a prudencia. Na poli

tica, existe a contesta<;ao entre as exigencias da comunidade intima 

e as da comunidade universal. Tanto a questao cognitiva quanto 

a questao politica serao examinadas mun estagio posterior do ar

gumento. 

A interariio de universais e particulares 

A despeito do infindavel conilito da universalidade e da 

particularidade, em alguns aspectos da experiencia, outros aspec

tos encarnam uma rela<;ao bem diversa entre o universal e o par

ticular. Esta alternativa, de cuja verdadeira natureza so tomarnos 

consciencia vagamente, podera nos mostrar como irmos em frente. 

0 universal deve existir como particular, assim como uma pessoa 

e inseparavel de seu corpo. Nao ha uma universalidade formal, 

isto e, nao existe nenhuma circunstancia na qual o universal possa 

ser abstraido de sua forma particular. Ele existe sempre de ma

neira concreta. 

No entanto, nenhuma encarna<;ao particular do universal exau

re seu significado ou suas possiveis modalidades de existencia. As

sim, nao existe um so estado do corpo de uma pessoa que, num 

dado momento, ou no curso de sua vida, revele todas as facetas 

desta pessoa. Nern pode uma condi<;ao fisica detenninar ou provar 

a identidade da pessoa. A condi<;ao pode mudar e, ainda assim, 

dizemos que a pessoa permanece a mesma, sob alguns aspectos, 

embora nao em rela<;ao a outros, e nunca poderiamos afirmar que 

as diferentes condi96es fisicas representam esta pessoa. 

Segundo este conceito, o universal e o particular sao igual

mente reais, embora representem diferentes aspectos da realidade. 

0 universal nao e nem abstrato nem formal, nao podendo ser 

identificado com um particular -Cmico, concreto e subs,tantivo. :E, 

em vez disso, uma entidade cuja universalidade consiste, precisa

mente, num conjunto aibe1io de determina<;6es concretas e substan-
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tivas sob as quais se pode manifestar. Novamente e a universali

dade de uma pessoa em relac;ao aos estados de seu corpo, ou a 

de um organismo para com suas diferentes condic;oes, e nao a de 

um mimero com respeito a categoria a qual possa pertencer. 24 

:E este um ponto de vista sobre o universal e o particular 

de dificil compreensao por ser estranho aos nossos habitos aceitos 

de pensamento. Alem do mais, se meu argumento sobre a teoria 

e a hist6ria for correto, niio podemos esperar compreende-lo ple

namente de uma s6 vez. Consideremos, contudo, alguns as.pectos 

de nossa ex;periencia moral, artistica e religiosa que exemplificam 

este ponto de vista. 

'femos freqilentemente consciencia do fato de que as tentati

vas de reduzir nossas crenc;as morais a principios abstratos e uni

versais fracassam. Caracteristicamente, tais principios levam a re

sultados paradoxais ou absurdos. A moral da raziio e a moral do 

desejo, na psicologia liberal, exemplificam o problema. A fonte da 

dificuldade e a aceitac;iio do moderno conceito do universal, o 

criteria de conduta certa como uma forma pura suscetivel de ser 

separada do particular e os contextos nos quais as opc;oes devem 

ser feitas. Assim e que procuramos impor a ordem a nossas ideias 

morais atraves do mesmo tipo de razao abstrata adotado pelas 

ciencias da natureza. 

Os antigos, no entanto, reconheciam que os criterios morais 

sao casufsticos. Nao podem ser expressados adequadamente quan

do abstraidos das situac;oes verdadeiramente concretas as quais se 

aplicam. :E a isso que os metafisicos classicos se referiam ao fala

rem da etica como dominio da raziio pratica. 0 conhecimento 

moral e o estudo e a lembranc;a do que foi correto fazer em casos 

individuais; dai o emprego da parabola e da anedota paradigmati

ca. Neste sentido, o universal nao pode ser separado de sua cor

porificac;ao particular. Ao mesmo tempo, a lic;iio contida no caso 

individual vai alem do pr6prio caso. Outros casos podem ser con

siderados analogamente, em virtude de nossa capacidade de encon

trarmos, no acontecimento que serve de exemplo, uma lic;ao geral 

que nao pode ser reduzida a uma norma abstrata. 0 universal 

nunca se exaure em qualquer de seus particulares. 
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Na obra de arte plastica ou narrativa, a universalidade do 
significado atinge-se, freqtientemente, nao atraves de uma abstra
<;ao da particularidade de coisas individuais, mas pelo pr6prio vi
gor com que representa esta particularidade. A obra fracassa ou 
quando carece de um significado geral, ou quando representa ideias 
e ideais comuns que nao se acham plenamente expressos no pr6-
prio trabalho, mas que foram deixados em condi<;oes formais ou 
abstratas. No primeiro caso, a arte se torna frivola; no segundo, 
didatica. Mas, na grande obra de arte, os homens podem perceber 
que ali algo esta sendo mostrado que possui um significado amplo 
e duradouro e ilumina aspectos ocultos de muitas situa<;oes. Este 
algo, o universal, nao pode ser reduzido a proposi<;6es abstratas. 
Encarnou-se numa expressao. No entanto, o universal nao perma
nece inteiramente confinado a esta expressao; pode ser redesco
berto alhures. 

No amago da religiao crista ha uma visao similar da rela<;ao 
entre o universal e o particular. Os dogmas da encarna<;ao e da 
ressurrei<;ao do covpo referem-se, simultaneamente, aos problemas 
do divino e do humano, da pessoa e do corpo, do universal e 
do particular, porque esses tres problemas sao ligados uns aos 

outros. De acordo com a doutrina da encarna<;ao, atraves do nas
cimento de Cristo, Deus tornou-se homem, abrindo mao de sua 
divindade. Deus e o infinito, isto e, o scr universal; o homem, o 
finito, isto e, o ser particular. De acordo com a doutrina da res
surrei<;ao do corpo, os homens serao libertados de tudo o que e 
finito e contingente no outro mundo,. embora continuem a existir 
como seres individuais, com seus corpos individuais. 0 espfrito e 
incapaz de conceber como e possivel a Deus confinar-se aos limi
tes da humanidade, ou, a sua criatura, libertar-s.e das marcas de 
sua finitude. Por isso, a teologia tradicional crista costuma afirmar 
que a encarna<;ao e a ressurrei<;ao do corpo sao misterios que a 
fe pode compreender, mas que a razao nao pode apreender. 

A imagem do universal e do particular representada nessas 
doutrinas morais, artisticas e religiosas, e justamente aquela que 
devemos, agora, buscar na Hist6ria. 



CAPiTULO 4 

A TEORIA DO ESTADO 
ASSISTENCIALISTA CORPORATIVO* 

(NEOCAPITALISTA) 

INTRODU<,;AO 

0 argumento desenvolvido ate agora apresenta duas limita
¢es. Em primeiro lugar, e mais critico que construtivo. Em se
gundo lugar, c?mo critica, sofre de uma certa estreiteza de visao 
porque trata a doutrina liberaJ como uma categoria de conceitos 
interligados cuja rela9ao com a sociedade nao e considerada. 0 
estudo da estrutura intema da teoria foi levado por diante a custa 
de um desconhecimento de seu significado social. Ha, no entanto> 

muito, no pensamento liberal, que uma interpreta9ao como essa, 
desligada da Hist6ria, nao esclarece. Este capi'.tulo tern por obje
tivo remediar a segunda destas deficiencias, preparando o terreno 
para lidarmos com a primeira. 

A doutrina liberal e a representa9ao de um certo tipo de vida 
social, na linguagem do pensamento especulativo. Deriva grM¥le 
parte de sua unidade e riqueza de sua associa9ao com esta forma 
de vida. Assim, para completar o programa do criticismo total, 
e necessario compreendermos a natureza desta associa9ao. 

A investigac;ao hist6rica servira, porem, a um segundo e mais 
importante prop6sito sugerido por minhas observac;oes anteriores 

* No original: The Theory of the Welfare-Corporate State - Nota do Tra
dutor.



184 CONHECIMENTO E POLITICA 

sobre a relac;ao da teoria a Hist6ria. Atingimos um impasse na 
busca de uma altemativa ao pensamento liberal. A tentativa de in
verter o liberalismo, a fim de formular uma doutrina que constitua 
seu oposto simetrico, leva a conclus6es absurdas porque nao con
cebe de maneira adequada a ligac;ao entre a filosofia e a experien
cia social. 

0 pensamento liberal comanda nosso interesse e nossa apro
vac;ao porque seus principios descrevem grande parte da maneira 
pela qual pensamos e vivemos. 0 liberalismo representa esta ex
periencia porque expressa seu significado. (A representac;ao e a 
expressao do significado.) Minha tese e a de que este modelo ba
sico de vida social se vem transformando de modo a exigir a re
construc;ao de premissas filos6ficas e a guiar-nos rumo a esta re
construc;ao. 

Mas em que sentido uma experiencia diversa de pensamento 
e sociedade exigiria novos postulados metafisicos? Novos conceitos 
podem ser necessarios quando se modifica o que a metafisica des
creve, no sentido em que a metafisica possa ser descritiva. Isso 
representaria algo de novo na materia que a filosofia estuda. Alter
nativatnente, circunstancias diferentes podem nos colocar em me
lhor · posic;ao para apreendermos as verdades eternas relativas a

mente e a sociedade. 0 argumento que comec;arei a desenvolver 
rejeita ambos esses pontos de vista. Ele se inicia a partir de outro 
posttilado, que devera ser justificado pela especie de visao da so
ciedade e do eu que ele torna possivel. 

, A verdade em relac;ao ao conhecimento e a politica, como 
afirma este prindpio, e forjada e descoberta pela Hist6ria. :E for
jada, porque o que uma epoca considera como sendo mais fun
damental para a natureza da mente e da sociedade, outra e capaz 
de desmascarar como tendo sido peculiar a uma situac;ao hist6-
rica transit6ria. A critica total surge nas pegadas desta revelac;ao. 
Apesar disso, a verdade sobre o conhecimento e a polftica e, num 
certo sentido, eterna. Cada mudanc;a basica na experiencia psicoI6-
gica e politica permite aos homens enxergarem, no sistema de pen
samento por eles estabelecido, um exemplo especifico de uma dou-
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trina mais completa na q1.lal previas visoes parciais foram, ao mes.

mo tempo, preservadas e revistas. 

A razao pela qual conceitos anteriores podem ser conservados 

e que, em meio as mais drasticas transform.�, a mente e a 

sociedade conservam sempre a marca de certas caracterfsticas ideais 

ou de certos ideais caracteristicos da especie humana. Ha momen

tos em que estas caracteristicas se desenvolvem de maneira mais 

completa que a que tinham alcan�ado ate entao, o que permite 

que elas sejam co:mpreendidas mais profunda e claramente. Assim, 

as revisoes fundamentais do pensamento social se iniciam, tipica
mente, atraves. de tentativas de apreender o que e peculiar as si

tua�s historicas em que foram desenvolvidas. 0 desenvolvimento 

te6rico resultante desta apreensao nao e nunca automatico nem 

passivo. E, ao completar-se, modifica a condi�ao que pretendeu 

descrever ou julgar, pondo a descoberto possibilidades ocultas, 

aprofundando o reconhecimento do ideal e servindo de instrumento 

na luta por sua atualiza�o. 

0 mesmo principio do metodo que explica por que a trans

forma�ao da vida social requer a substitui�ao de ideias metafisicas 

·sugere de que modo o estudo filos6fico da hist6ria pode servir de

guia. 0 minimo que ele faz e atrair a aten�ao para alternativas

que o vocabulario te6rico existente ou despreza ou confunde. Deve

ficar bem claro, contudo, desde o inicio, que a Hist6ria nao pode,
,em ultima analise, justificar uma escolha de doutrinas metafisicas,

·especialmente quando as doutrinas envolvem julgamentos morais e

julgamentos descritivos. Na verdade, a pr6pria ideia que fazemos

do significado moral das transforma�oes hist6ricas deve ser esta

belecida independentemente.

0 capitulo com�a com uma distin�ao entre a consciencia e 
a ordem, como representando dois aspectos de vida social. A se

guir, passa a descri�ao de dois tipos de sociedade que se sobrepoe 
no tempo - a sociedade liberal e o estado assistencialista corpo

rativo. Na sociedade liberal existe uma consciencia social domi
nante mantida atraves de um ideal secularizado de transcendencia; 

existe uma ordem social marcada por um certo relacionamento 

.entre a classe e o papel social; e uma institui�ao classica - a 
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burocracia. A medida que a sociedade liberal se transforma no· 

estado socialista e no estado assistencialista corporativo, surge uma 

modalidade de consciencia que expressa um ideal de imanencia, e 

o principal conflito dentro da ordem social vem a ser a oposigao
entre a classe, ou papel social, e tipos de comunidade hierarquica

ou igualitaria que comegam a surgir. A nova eXiperiencia sugere

nova base para o pensamento.

CONSCIBNCIA E ORDBM SOCIAIS 

Todo tipo de vida social pode ser encarado a partir de duas. 

perspectivas complementares, como forma de consciencia e como 

modalidade de ordem. Tanto a consciencia como a ordem perten

cem ao domfnio da mente. A distingao entre elas reafirma a cor

respondencia entre a reflexao e a existencia. 

Cada forma de consciencia social e ligada a um tipo de ordem 

social distinto. Ambas constituem uma forma de vida social, um 

estado ou uma sociedade. A forma de vida social nao se constitui 

numa categoria abstrata que possa ser exemplificada em qualquer 

momento da Hisroria: e a relagao entre os elementos de uma si
tua9ao social particular. Tal rela9ao e govemada pelo prindpio da 

totalidade. Dai surgem varias conseqilencias, cada uma das quais 

sera ilustrada no presente capftulo. 

Os tipos de consciencia social e ordem social nao podem ser 
dissolvidos nos elementos que os constituem sem uma crucial per

da de compreensao. Quando a totalidade representada por uma 
forma de vida social e considerada histo,ricamente verifica-se que 

os elementos a partir dos quais o todo se desenvolveu originaria

mente modificam-se com sua emergencia. Outra implicagao pertinen
te do principio da totalidade e o fato de que qualquer tentativa 

de reduzir uma modalidade de consciencia social aos postulados 

de mentes individuais, consideradas individualmente, ou de re

duzir um tipo de ordem social ao comportamento de agentes indi

viduais, e inadequada. Finalmente, as varias modalidades de cons

ciencia e de ordem possuem uma unidade que, nao sendo a de 
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uma necessidade I6gica ou causal, nao pode ser justificada por uma 

analise l6gica ou uma explica<;ao causal. Pode-se dizer que certos 

aspectos tornam outros mais provaveis, mas esta linguagem, quase 

causal, e simplesmente uma primeira tentativa de aproxima<;ao da 

verdade. 

A unidade do todo e uma unidade de aposi<;ao ou de ade

qua<;ao. Isto significa que e uma unidade de significado baseada 

no fato de que cada forma de consciencia, com o tipo de organi

za<;ao social que a ela se relata, representa uma maneira de ser 

do eu. A descri<;ao metaffsica destas maneiras de ser e de suas 

raizes na teoria da natureza humana e o principal objetivo deste 

capftulo. Vejamos, agora, como alguns dos pontos precetlentes 

ajudam a definir o carater geral da consciencia e da ordem social. 

0 conceito da consciencia social refere-se a uma maneira am

plamente compartilhada de conceber a sociedade e sua rela<;ao com 

a natureza e os individuos. Abra<;a, ela, os conceitos e os ideais 

mais generalizados sobre a vida social. Estes pontos de vista nao 

precisam ser considerados explicitamente como doutrinas, mas 

acham-se implicados em cren<;as mais particulares. As precursoras 

da ideia de uma consciencia social foram as no<;oes do espfrito 

OU da mentalidade de uma epoca, e Um de SeUS analogos e 0 

conceito do estilo na hist6ria da arte. 

A consciencia social possui as caracteristicas definidas em mi

nha discussao anterior sobre o domfnio da mente. Por isso e sem

pre ligada a um tipo de existencia ou de ordem social conforme 

definirei mais adiante. Desrespeita o contraste entre o fato e o 

valor porque e colocada como um horizonte num ponto em que 

se esvaece a distin<;ao entre compreensoes e ideias. E coloca o 

problema da ambigiiidade do significado: a rela<;ao entre o signi

ficado e o conceito dominante da mente e da sociedade para aque

les que mantem o seu significado e para aqueles que, sem aderir 

a ele, desejam compreende-lo. 

Outras caracteristicas da consciencia social resultam do prin

cipio da totalidade. Duas destas caracterfsticas sao, particularmen

te, a natureza unitaria e a natureza social da consciencia. Um tipo 

de consciencia social e, na verdade, um todo que pode ser ex-
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pressado com mais ou menos vigor num numero indefinido de 

maneiras. Uma vez estabelecida sua visao central, ou seu prindpio 

unificador, e possl'.vel descobrir nele novos aspectos sem que se 

modifique o conceito basico de suas caracteristicas. Do mesmo mo

do, a descoberta de novos exemplos de um estilo artl'.stico pode 

enriquece-lo sem que transforme, fundamentalmente, a definic;ao 

deste estilo. 

Uma determinada form.a de consciencia social s6 existe na 

medida em que ela se projeta nas crenc;as dos indivl'.duos. Mas 

nenhum estagio determinado de crenc;as individuais pode ser iden

tificado com um tipo de consciencia social. Um indivl'.duo s6 pode 

abrac;ar uma frac;iio do vasto manancial de compreensoes e 

ideais associados a uma mentalidade especifica. E em cada indivl'.

duo ha sempre um conflito entre varias especies de consciencia. 

Alem disso, ele pode defender teorias e aceitar ideais que nao 

se encaixam numa s6 delas. 

Resta contudo o fato de que em cada situac;iio social· pode 

existir uma consciencia dominante. 0 que faz com que ela seja 

dominante niio e o fato de ser favorecida pela maioria da popu

lac;ao nem mesmo pelos grupos mais poderosos daquela sociedade. 

Em vez disso, uma determinada mentalidade se torna dominante 

porque, entre as diversas categorias de crenc;as que disputam a aten

c;ao, torna-se atualizada nas principais formas de ordem social. 

Assim, um conhecimento dominante precisa satisfazer dois cri

terios. Primeiro, deve possuir os atributos gerais do conhecimento, 

dos quais o mais basico e constituir-se numa e�eriencia mental 

ativa. Algumas vezes esta experiencia sera comum a muitos grupos 

na sociedade. Em outras ocasioes sera consideravelmente restrita. 

Em segundo lugar, deve haver uma forma dominante de ordem 

social que distribui indivl'.duos e grupos de acordo com a maneira 

pela qual o tipo de conhecimento imagina as relac;oes existentes 

entre eles. £ neste sentido que se pode falar num lac;o de aposi

c;ao ou de significado comum entre esta consciencia, ou conhcci

mento, e a ordem. 

Ao lado da mentalidade dominante, varias especies divergen

tes de conhecimentos podem existir. Cada um deles, quer seja o 
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dominante, quer o divergente, pode ser compartilhado por muitas 
mentes individuais. No entanto algumas das raizes de uma cons
ciencia dominante podem ser tenues. Crenc;as que, num determi
nado momento, ainda permaneciam ocultas nos cerebros de al
guns pensadores podem, noutro momento, vir a tornar-se uma vi, 
sao dominante da sociedade. Na verdade, toda grande doutrini). 
moral e politica tira muito de sua forc;a da capacidade que possua 
de prever o surgimento de uma forma de consciencia social, con
tribuindo, a seguir, para sua emergencia e participando da sua 
hist6ria. 

0 fato de ainda nao possuirmos um conceito satisfat6rio da 
consciencia social e conseqliencia dos vicios da critica parcial da 
doutrina liberal. Enquanto a teoria da sociedade continua a ser

! 

primordialmente, um relato da organizac;ao social, a teoria da cons
ciencia permanece sendo, em grande parte, um estudo da psique 
individual. A categoria da consciencia social se situa entre estes 
dois pontos. 

A ordem, isto e, a organizac;ao, e o segundo aspecto da vida 
social. E a forma externa e observavel da sociedade. Quando as 
relac;oes sociais sao observadas do ponto de vista das crenc;as qu� 
as inspiram, emprego o termo consciencia. Quando sao estudadas 
coma fatos "em si mesmos", que existem fora da mente de seus 
participantes, com uma realidade que lhes e pr6pria, refiro..me- a

ordem. Trata-se de uma questao real verificar se, dada a natureza 
da correspondencia entre reflexao e existencia, qualquer distinc;ao 
de 01dem e conhecimento faz algum sentido. Ela e, no entanto, 
importante porque, como veremos, a relac;ao entre a reflexao e � 
existencia e sempre imperfeita e capaz de desfazer-se. 

Em que sentido, portanto, podemos falar numa forma de or
dem social e sua relac;ao com a consciencia? 0 metodo cujas uti-:
lizac;oes este capitulo ilustrara comec;a pelo prindpio de que as 
formas de ordem social representam certas compreensoes e ideai* 
da sociedade menos diretamente que as teorias ou mentalidades, 
porem tao autenticamente quanto elas. 1 Em qualquer situac;ao s0-:
cial, alguns esquemas basicos de relac;oes sociais sao repetidos, com, 
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uma constancia relativa, em todos os aspectos da vida social, dos 

inais breves encontros de duas pessoas a luta entre grupos, na 

sociedade como um todo. Cada um destes esquemas atualiza um 

ideal de organiza9ao social e dispoe os elementos das rela96es so

ciais de acordo com um numero limitado de principios gerais. 0 

ideal da comunidade hierarquica, por exemplo, e governado pelos 

principios de parentesco e de estamentos. 

Cada principio de ordem social constitui-se, portanto, numa 

regra hipotetica para a disposi9ao dos indivfduos e dos grupos na 

vida social. Pode ser visto como a atualiza9ao de um conceito 

geral de vida social. Neste sentido, possui um significado. Assim, 

podemos liga-Io e compara-Io a diversas especies de consciencia 

social, segundo o principio de aposi9ao ou significado comum. 

Entre os muitos esquemas de relai;oes sociais que coexistem 

em cada circunstancia hist6rica, um sera usualmente supremo. A 

forma dominante de ordem social tendera a atualizar os mesmos 

conceitos de personalidade e de sociedade representados pela forma 

prevalescente de consciencia social. 0 tra90 comum entre uma 

consciencia dominante e uma ordem dominante e a base da defi

nii;ao de um tipo de vida social. 

0 ESTADO LIBERAL 

A primeira forma de vida social a ser considerada e o estado 

liberal - a sociedade da qual a doutrina liberal e a representa9ao 

te6rica. Comei;arei com um conceito do estado liberal tao simples 

e comum quanto me for possivel descreve-lo, com a inten9ao de 

aprofundar e rever este conceito a medida em que o argumento 

st> for desenvolvendo. 

0 estado liberal e a sociedade estabelecida pelas transforma

�oes sociais e culturais decisivas do seculo dezessete que culmina

ram com a Revolui;ao Francesa e a revolu9ao industrial. 2 E uma 

categoria que descreve, com maior ou menor fidelidade, as carac

teristicas de muitas sociedades ocidentais e de sociedades assimi-
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ladas ate a emergencia do estado assistencialista corpora:tivo e do 

estado socialista. Os elementos tradicionais empregados na sua de

finigao podem ser agrupados em duas principais categorias. Uma 

tern a ver com o carater da organizagao economica; a outra, com 

a relagao entre a sociedade e o que e chamado de estado no 

sentido estrito e familiar de govemo. 

0 estado liberal e uma sociedade industrial e capitalista. Sua 

forma distinta de atividade economica e a produgao industrial pa

ra o consumo em massa. Seu tipo caracteristico de organizac;:ao 

economica e a posse particular da propriedade. 

Quanto a sua organizac;:ao social e politica, a sociedade libe

ral e definida pela dissoluc;:iio do sistema aristocratico p6s-feudal 

de estamentos ou das posig6es sociais pre-fixadas, e a conseqiiente 

distingao entre o status politico e a circunstancia social. A posigiio 

social ja nao define o status poHtico. Todos os individuos, em prin

cipio, adquirem uma igualdade formal como cidadiios e como 

pessoas jur.idicas; adquirem deveres e direitos politicos e civis se

melhantes. Uma gama relativamente extensa de desigualdades nas 

circunstancias sociais e economicas e, no entanto, tolerada e tra

tada como sendo algo diferente da igualdade politico-legal. 0 al

cance da poHtica e restringido por medidas constitucionais mais 

ou menos explicitas que substituem o "direito" fundamental im

plicito das sociedades feudais e p6s-feudais. Ha setores da vida 

particular economica e moral nos quais nao e licito ao govemo 

penetrar. E, finalmente, a organizagao polftica tende a ser tanto 

democratica quanto constitucional. 0 poder e exercido atraves da 

ropresentagao ele1toral. 

Os partidarios da visao analitica do conhecimento e do con

ceito antinomico da Hist6ria niio tardam em apontar para o fato 

de que neste pot-pourri de evidencias patentes nada existe alem 

de meias-verdades, e raramente existe mais que uma conjunc;:ao 

causal de coisas, que tanto podem estar juntas quanto separadas. 

Contudo, se contemplarmos este quadro apenas como um sinal que 

oriente nossa atern;ao para certas direc;:oes, seremos capazes de 

caminhar rumo a um melhor conceito do estado liberal. 
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A CONSCI:BNCIA NO ESTADO LIBERAL 

Poderiamos comec;:ar pela hip6tese de que existe de fato uma 
consciencia dominante no estado liberal. Esta mentalidade nao mo
nopolizou jamais a crenc;:a dos grupos mais influentes de qualquer 
sociedade nacional e, ainda menos, da populac;:ao como um todo. 
0 que lhe empresta extraordimirio interesse e a peculiar intimi
dade de seu relacionamento com a organizac;:ao social do estado 
liberal, bem como com as premissas do pensamento liberal. Devido 
a este relacionamento, a consciencia dominante tende a ocupar 
um espac;:o cada vez maior na imaginac;:ao das elites que govemam 
e, eventualmente, no espfrito de seus subordinados. As classes tra
balhadoras, porem, partem de uma visao da sociedade diferente 
e ate antagonica. 3 :E parte da hip6tese de que se pode encontrar 
uma unidade fundamental de perspectivas entre as diversas formas 
de cultura nacional no liberalismo. 

Ha reivindicac;:6es empfricas. Elas podem ser testadas, em prin
dpio, em face das particularidades da experiencia hist6rica. Em 
vez de discutirmos o problema da verificac;:ao, aqui, proporei que 
examinemos este ponto como enfoque sugestivo para o reexame das 
questoes te6ricas que sao o alvo de minha preocupac;:ao. 

Instrumentalismo 

Um aspecto da consciencia dominante tern a ver com a rela
c;:ao entre o homem, como pensador e agente, e o mundo, como 
um todo. 0 segundo dirige-se ao relacionamento entre individuos 
e grupos. Um terceiro, ainda, descreve o conceito do lugar que 
ocupam o emprego e a posic;:ao social do indivfduo na sua vida. 

0 primeiro aspecto da consciencia dominante surge como um 
tipo de conduta, a postura manipuladora em relac;:ao ao mundo e, 
como forma de pensamento, de racionalidade instrumental. 0 pen
samento e a conduta, juntos, constituem o instrumentalismo. 

A postura manipuladora para com o mundo assume a forma 
de uma negac;:ao da imutabilidade da natureza e da sociedade. :E 
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a tendencia a considerar e a tratar tanto o fenomeno da natureza 

quanto os arranjos da sociedade como se fossem, na sua totali

dade, objetos pr6prios da vontade humana. 0 grau em que a na

tureza e a sociedade podem ser adaptadas a prop6sitos conscientes 

e limitado a qualquer momento. Mas nao ha nada que seja ne

cessario ou benefico em tais limita96es. 

Numa situa9ao ideal, o que quer que acontecesse no mundo 

nacional e social reagiria aos objetivos escolhidos pelos processos 

morais e politicos corretos. Este ideal pode tomar-se gradualmente 

mais pr6ximo, embora nunca possa ser totalmente alcan9ado. 0 

homem, em face da natureza e da sociedade, e o grande manipu

lador. Tudo o que existe no mundo extemo ja foi ou podera ser 

um dia transformado pela sua a9ao. Essa capacidade de trans

formar o mundo a imagem de suas inten96es e o desafio ao des

tino. 

Na consciencia social dominante, a rela9ao manipuladora com 

a natureza e tao intimamente ligada a imagem da sociedade que 

ambas podem ser tratadas, para muitas finalidades, como uma uni

dade. A cren9a numa organiza9ao estavel de nfveis sociais, esta

mentos ou classes, coexiste, de acordo com o principio de aposi-

9ao, com o conceito de que muitos dos fenomenos da natureza 

sao sagrados e, por conseguinte, devem ser respeitados pelo ho

mem. Diante de tal consciencia, as harmonias interligadas da na

tureza e da sociedade exibem o que ha de irresistivel e divino num 

mundo preconcebido. :E por isso que se fala numa ordem natural 

da sociedade e se concebe a natureza como que modelada na or

dem social percebida. 4 

A consciencia dominante do estado liberal ve, contudo, as 

posi96es e os arranjos sociais como sendo transit6rios. Ha um 

ponto de vista segundo o qual todos os aspectos da vida social 

devem ser eventualmente justificados como um meio de levar por 

diante objetivos sociais aceitos. Nenhum grupo e inerentemente le

gitimado ao exercicio do poder. As ideias concementes a relati

vidade das posi96es, e a transitoriedade dos costumes, podem ser, 

a despeito de seu poder, violentamente contestadas pelas circuns

tancias objetivas da sociedade. Por enquanto, contudo, e suficiente 
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compreendermos que o conceito da ordem social, como conse

qtiencia da vontade, e ligado, por aposic;ao, a noc;ao de que nada 

,existe na natureza que seja necessario, ou moralmente pre-ordena

do. Mesmo o nascimento, a morte e as formas fisicas da vida 

humana podem ser transformados de acordo com objetivos determi

nados. 

A mesma relac;ao com o mundo que se expressa na conduta, 

enquanto manipulac;ao, reaparece, no pensamento, como raciona

Iidade instrumental. A operac;ao caracteristica do espirito e a es

colha dos meios para que determinados fins sejam alcanc;ados. A 

razao opera no dominio neutro dos meios; a escolha dos fins 

permanece alem de seu alcance. 5 A distinc;ao entre os meios e os 

fins e paralela a dos fatos e valores. 

Ha numerosas dificuldades em definir o conceito da raciona

lidade instrumental - dificuldades ja encontradas na discussao da 

justic;a slibstantiva. Na raiz dessas dificuldades encontra-se o pro

blema da dependencia reciproca dos julgamentos de acordo com 

as normas e dos julgamentos de acordo com os valores, prop6sito-s 

ou fins. 0 que representa um meio num contexto pode representar 

um fim noutro contexto. Deve haver criterios para distinguir a 

categoria das coisas que podem servir de meios. Alem do mais, a 

racionalidade instrumental, como um instrumento para a organiza

c;ao do conhecimento ou da sociedade, requer um processo para a 

definic;ao dos fins em cujo beneficio devem os meios ser escolhi

dos. No entanto, e precisamente porque a razao nao pode escolher 

os fins, que a racionalidade instrumental e aceita como modalida

de caracteristica de pensamento. A consciencia dominante Iida com 

esses problemas suplementando a racionalidade instrumental com 

o conceito formal da razao e com as noc;6es de normas prescritivas

e comunhao de valores.

A razao formal e o complemento cognitivo da racionalidade 

instrumental. E uma especie de pensamento que nao depende dire

tamente da escolha dos meios e, por conseguinte, nao corre o risco 

dos embarac;os, que sao criados pela necessidade de tal escolha. 

E o dominio do conhecimento puro, no qual a teoria significa con

templac;ao ainda que seja utilizada para fins praticos. A razao for-
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mal produz a compreensiio atraves da perce,pc;:iio do que e univer

sal numa categoria de particulares, e nao atraves da escolha de 

meios, ou da prom�ao de fins. 

0 complemento politico da racionalidade instrumental e o sis

tema de normas prescritivas que situa os limites das categorias de 

meios e fins permissfveis. ( As vezes a raziio formal e, ela pr6pria, 

mobilizada para a elaborac;:ao de normas, como sucede em relac;:ao 

as teorias formais da liberoade.) Alternativamente, confia-.se num 

cerne de valores comuns a fim de definir as finalidades de uma 

opc;:ao e de tornar possfvel, assim, a racionalidade instrumental. 

No estado liberal os sistemas de planejamento sao visualizados 

como suportes institucionais da racionalidade instrumental, assim 

como a tecnologia e a politica social sao tratados como ex-pressoes 

da postura manipul,adora para com a natureza e a sociedade. Mas: 

isso nao significa que o prec;:o e os sistemas de planejamento se

jam exigidos pela racionalidade instrumental como processo de 

opc;:ao social ou de que, na verdade, preencham o ideal da razao 

instrumental. 

A relac;:ao manipuladora para com o mundo e a racionalidade 

sao, cada uma, o avesso da outra. A primeira traduz em termos de 

conduta o que a segunda apreende como pensamento. 0 instru

mentalismo afirma-se pelo raciocfnio instrumental. E tratar a razao 

como sendo a descoberta dos meios e considerar seus objetos co-

mo de manipulac;:ao. 

I ndividualismo 

Um segundo aspecto da consciencia dominante e sua visao 

do relacionamento entre as pessoas. 0 cerne desta visao e a da 

sociedade como sendo uma associa<;ao de indivfduos radicalmente 

separados, destinados a lutar uns contra os outros, mesmo quando 

seus antagonismos sao tempera<los por uma aceita<;iio e uma co

laborac;:ao reciproca. Este aspecto da consciencia dominante pode· 

ser chamado de individualis:mo. 6 0 pensamento politico liberal 

l'epresenta sua inte11preta<;ao te6rica. 
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0 individualismo reconhece a realidade dos lac;:os soc1rus mas 

trata estes lac;:os como precarios e ameac;:adores da individualidade. 

Sao precarios, devido a fragilidade de qualquer comunhao de va

lores e a impossibilidade de administrar um sistema de normas 

na ausencia de objetivos compartilhados. Sao ameac;:adores porque, 

quanto maior a partilha de objetivos, tanto mais e eviscerada a 

substancia da individualidade. 

Ha maneiras diversas de definir o modo pelo qual a cons

ciencia dominante representa o relacionamento dos individuos en

tre si. Num sentido, e a ex;periencia da misteriosa coexistencia, em 

cada pessoa, de uma humanidade universal e particular. Ao consi

derarem a si pr6prios e aos outros como objetos da ciencia, ou 

como meios de satisfazerem ou de alcanc;:arem as finalidades de 

cada um, os homens sao capazes de se tratarem como iguais. Se

param o que resta como sendo universal em meio a sua parti

cularidade. Assim, ha momentos em que, devolvidos de repente a 

eles pr6prios, e aliviados, temporariamente, das preocupac;:oes de 

uma escolha instrumental ou de uma observac;:ao cientffica, apare

cem, um ao outro, como de tal modo estranhos que, entre eles, 

s6 o silencio seria verdadeiro. Os sentimentos de identidade e de 

alienac;:ao, do universal e do particular na personalidade, sao igual

mente fundamentais e permanecem sempre em luta na consciencia 

dominante. 

Outra maneira de descrever o conceito individualista de vl'.n

culo social e apontar para sua visao do relacionamento ambiguo 

de cada homem com seus semelhantes. 0 pensamento politico li

beral afirma que a necessidade e a hostilidade mutua possuem a 

mesma fonte. A experiencia correspondente da consciencia social 

e o contraponto entre o impulso de buscar a companhia dos ou

tros e o medo do perigo que a associac;:ao apresenta para a indi

vidualidade. 

Sozinho um homem se ve privado dos 2>poios necessarios a

sua individualidade. Sero as produc;:oes sociais da cultura, ele e in

capaz de desenvolver suas capacidades humanas caracteristicas. Sem 

-0 reconhecimento de sua personalidade pelos outros, nao pode 

chegar a uma definic;:ao de sua pr6pria identidade. Mas, na com-
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panhia dos outros, precisa conformar-se as suas expectativas, de 

modo a ser compreendido e a ser reconhecido. Esta submissao so

lapa sua singularidade. Assim, os homens se encontram na posi

�ao dos porcos-espinhos de Schopenhauer que se amontoam bus

cando protegerem-se do frio, porem, uma vez juntos, ferem-se 

mutuamente nos pr6prios espinhos. 1 

Posirii.o social 

Um terceira faceta da consciencia social dominante tem a ver 

com a maneira pela qual o indivfduo concebe sua rela�ao com 

o pr6prio trabalho e com o lugar que ocupa na sociedade. Diri

ge-se a aspectos da vida social com os quais lidam a psicologia

liberal e a doutrina politica liberal: a relagao entre o papel que

desempenham e a personalidade, e entre a personalidade e a so

ciedade. Por enquanto empregarei os conceitos de localizagao so

cial e papel social sinonimamente, a fim de descrever as roaneiras

pelas quais o indivfduo se encaixa na divisao do trabalho. E a

divisao do trabalho faz referenda, de maneira geral, tanto a di

ferenciagao das formas de vida individual quanta a distribuigao

dos empregos. 8 

Todos devem ter um emprego; cada um deve desempenhar 

um papel especifico. Ha, nisso, mais que a necessidade de ganhar 

o pr6prio sustento. 0 desempenho de um papel e o meio atraves

do qual as capacidades sao desenvolvidas e o reconhecimento ob

tido. :E: o que da unidade e continuidade ao eu.

Em outro sentido, contudo, cada posigao social e experimen

tada como sendo algo mais ou menos extemo a substancia da per

sonalidade individual; nao, como se verifica com o corpo, como 

sendo parte dele. :8 uma fatalidade a qual nos devemos submeter 

ou um trofeu que podemos conquistar, mas, acima de tudo, em 

ambos os casos, e a mascara que usamos. Vivendo na sociedade, 

os homens se transfotmam, eventualmente, nas suas pr6prias mas

caras. Assim e que a ordem social toma realidade a metafora est6i

ca do mundo como um palco em que cada homem desempenha 

seu papel. 9 
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Observe-se, entao, que existem duas maneiras de encarar a 

relagao do indivfduo com sua posigao social. Nenhuma das duas 

deve ser esquecida. Uma e a aceitagao do trabalho e da colocagao 

social como sendo uma necessidade e um bem. A outra e a ex

periencia de considerar esta colooagao social como um fardo e 

uma agressao a identidade. A violencia desta agressao reside, por 

um lado, na maneira pela qual ela reprime a plenitude de expres

sao da individualidade e, por outro !ado, na necessidade de nos 

submetermos as exigencias das convengoes sociais que modificam 

ou destroem o impulso, muito embora lhes falte uma autoridade 

moral objetiva. Um homem e, e nao e, ao mesmo tempo, repre

sentado pcla sua posic;:ao social, e uma parte dele condena o que 

a outra deseja. Assim reaparecem os mesmos temas encontrados 

na discussao sob11e o individualismo, embora sob outra forma. 

Ha varias armadilhas a serem evitadas na descrigao do modo 

pelo qual a consciencia dominante visualiza o trabalho e a posigao 

social. Um dos erros e a impressao de que a mentalidade preva

lescente no Estado liberal nao vai alem da aceitagao fatalista do 

papel a ser desempenhado, quando, ao inves disso, o pensamento 

social crftico, na sua sabedoria mais profunda, apreende os males 

e os riscos da resignagao. Pelo contrario, se pensadores como 

Rousseau e o jovem Marx foram capazes de apresentar um inci

sivo relato deste aspecto da consciencia dominante, e precisamente 

porque eles o extrafram do conhecimento comum, trazendo a um 

nfvel mais alto de clareza e abstragao informagoes ja presentes na 

vida quotidiana. Outro engano e supor que s6 alguns grupos, na 

sociedade, como o de trabalhadores manuais, sao afetados pelo 

conceito de colocagao social que descrevi. A relagao ambivalente 

com o trabalho e o papel que o homem desempenha atravessa 

toda a ordem social e pode cair, com mais peso, precisamente 

sobre os gmpos mais poderosos e pr6speros da sociedade. 

0 ideal da transcendencia 

Os diferentes aspectos da consciencia dominante sao unidos 

uns aos outros pelo principio da adequagao ou do significado comum 
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porque eles expressam, de maneira particular, uma visao mais geral 
do mundo: a ideia ou o ideal da transcendencia. Na sua forma 
teol6gica primaria, a transcendencia pode ser descrita como sendo 
a diferenciac;iio entre Deus e o mundo, entre o divino e o huma
no, ou entre a alma e o corpo. 10 

0 conceito religioso de realidade constitui o nfvel basico da 
consciencia social em varios sentidos. A religiiio representa a ex
pressiio mais geral das crenc;as que alimentam e unificam as varias 
ramificac;oes de um tipo de consciencia social na sua forma mais 
pura e mais completa, e acha-se sempre envolvida, mais ou menos 
diretamente, em cada transformac;ao dos ideais e das convicc;oes 
sociais. Por isso, a consciencia religiosa Iida com a totalidade dl:l 
experiencia. 11 

Como modalidade de reflexiio sobre o mundo, e inseparavel 
de um tipo de vida. Nern a modalidade de reflexiio, nem o tipo 
de vida podem ser compreendidos separadamente. 0 contr�ste en
tre a compreensiio e a avaliac;ao e estranho a consciencia religiosa 
porque suas crenc;as em relac;iio ao mundo siio, simultaneamente, 
descric;oes e ideais. Nao ha como distinguir claramente a religiosi
dade de outros aspectos da consciencia social. A noc;iio de um 
Deus especffico ou de um elemento divino, ou de um dominio 
sagrndo, caracterizam, certamente, apenas algumas fornias de reli
giiio. Volto, por conseguinte, ao ponto inicial: a religiiio e siln
plesmente a dimensiio mais geral da consciencia social - o hori
zonte no qual todas as perspectivas se encontram. 

A transcendencia e a manifestac;iio da consciencia religiosa. 
Possui uma hist6ria; suas raizes mais importantes sao encontra
das nas religioes de salvac;ao do Oriente Pr6ximo, que institufram 
o conceito de que o mundo foi criado por uma divindade que o
domina. Devemos lembrar-nos, contudo, que ha muitas linhas pa
ralelas de desenvolvimento deste conceito, como a elaborac;ao, na
teologia grega pre-socratica, de uma gerac;iio biol6gica do mundo
por um Deus unitario. 12 A transcendencia surge com a crenc;a
na existencia de um Deus acima do mundo, uma pessoa divina
cujos atributos sao incomensuraveis com os do mundo sensivel.
Quando a divindade e concebida como um elemento impessoal e
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nao como urn ser pessoal, a linha que separa o divino e o hu

mano se toma muito tenue. 

Tres crenc;;as complementares acham-se incluidas no conceito 

da transcendencia: uma e cosmogonica, outra e cosmoI6gica e, ou

tra ainda, pessoal. 0 componente cosmogonico e a ideia da cria

c;;ao divina do mundo. 0 elemento cosmoI6gico e a distim;ao entre 

os dois mundos: ceu e terra, esta subordinada iiquele ou contida 

dentro dele. 0 elemento pessoal e o contraste entre o corpo e a 

alma em virtude do qual a separac;;ao dos dois mundos encontra

se dentro do pr6prio individuo. Atraves de sua alma, o homem 

participa do mundo superior de que ele se reconla, devido a vida 

previa,' e que ele almeja, na vida fotura, ou percebe vagamente 

em meio a sua existencia presente. 

0 polo oposto desta consciencia religiosa e a imanencia, que 

·e a forma tipica da religiao antiga e selvagem. Na sua forma teo-

16gica pristina, a religiao da imanencia nega a separac;;ao entre

Deus e o mundo. Nao possuindo uma cosmogonia da criac;;ao do

mundo por Deus, tende a visao de que o mundo e eterno, e nao

criado. Sua cosmologia recusa-se a aceitar o contraste entre ceu

e terra. Ao inves, encontra uma serie de objetivos ou atividades

sagtadas no mundo profano. As vezes vai longe e afirma a oni

presenga do divino em todos os aspectos da realidade. No seu

conceito da personalidade, a religiao da imanencia substitui a teo

logia da alma e do corpo pela ideia da participai;ao da pessoa

humana total na divindade. 0 pantefsmo e sua forma caracteris

tica, e a filosofia de Spinoza, sua mais ampla assen;ao metaffsica.

As caracteristicas que a deifinem sao exatamente o inverso das que

definem a transcendencia. Nao admite a criai;ao do mundo, mas

tende a concebe-lo como sendo etemo. 0 divino aparece como

parte de uma categoria particular de fenomenos naturais e sociais,

isto e: o sagrado, ou como o mundo na sua forma total, e nao

apenas como realidade extraterrestre. Por conseguinte, a alma nao

participa de nenhuma ordem superior. 1:i 

A OJYosi<;ao da imanencia e da transcendencia, embora real, e 

apenas relaiiva. As religioes da imanencia indicam o contraste dos 

dois mundos, ao distinguirem o sagrado do profano. 14 Mesmo as 
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mais preconceituais versoes da transcenden_cia concedem alguma 
coisa as afirmac;oes da imanencia. Por exemplo, as tradic;oes teoI6-
gicas, cuja enfase se situa nas fei¢es transcendentais do cristianis
mo, podem, ainda assim, representar a presenc;a divina no mundo 
atraves de dogmas como o da encamac;ao e o eucaristico. Vejamos 
agora de que maneira o ideal da transcendencia se acha envolvido 
em cada um dos aspectos da consciencia dominante, primeiro co
mo causa hist6rica e, a seguir, acima de tudo, como elo de signi
ficado comum, de acordo com o princf pio da aposic;ao. 

Os conceitos da natureza e da sociedade, como possiveis e 
apropriados objetos, cuja manipulac;ao e ilimitada, tomam-se dis
poniveis quando o mundo e considerado profano, e nao uma in
conporac;ao do sagrado. Como o mundo ja nao representa o di
vino, as formas particulares que assume num dado momento nao 
exigem reverencia. Os aspectos da natureza e da sociedade sao 
apreciados como meios de atingir objetivos, ou como metas, por 
si s6s, quando sua perpetuac;ao e objeto do desejo. Mas nao sao 
nunca merit6rios em virtude apenas de sua existencia. 0 fato de 
existir nao implica a santidacle. 10 

A religiao da transcendencia contribui tambem, de varias ma
neiras, para o desenvolvimento do individualismo. Grupos, ou a 
sociedade como um todo, nao sao divinos e nao ha parte alguma 
da vida social que seja sagrada. A maior parte das religioes da 
transcendencia evitam levar ao extremo o conceito do que ha de 
profano na vida social. Podem reconhecer que toda associac;ao 
humana possui um significado sobrenatural e que a Igreja e um 
corpo sagrado e, ao mesmo tempo, profano. No entanto e sua 
tendencia a desmistificar a sociedade que ocupa maior espac;o na 
consciencia. 

Ao mesmo tempo, essas religioes afirmam a possibilidade de 
um uni.co e direto elo que une a alma individual a Deus. Quanto 
mais a consciencia religiosa abrac;a a transcendencia, tanto mais 
forte e a tendencia a minimizar o papel de organizac;oes sociais, 
como a Igreja, na relac;ao do individuo com Deus. Isso e ilustrado 
pela evolu�ao da religiosidade protestante. 16 
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Acreditar na profanac;ao da sociedade e na autonomia da al

ma individual e afirmar a prioridade da vida individual sobre a

vida em grupo e colocar o problema de como individuos, com 

alma& separadas, podem comunicar-se. S6 a paternidade universal 

de Deus permite aos homens colaborarem e falarem uns com os 

outros, porque ela acende em cada alma a centelha da personali

dade divina. 

Finalmente, a transcendencia favorece o conceito do trabalho· 

e da colocac;ao social caracterfstica da consciencia dominante. 

"Feito a imagem de Deus", o individuo contem, dentro de si, um 

elemento universal ou absoluto que chamamos de alma. 0 seu ser 

nunca pode ser expresso de maneira adequada, ou tornar-se com

pleto atraves de qualquer trabalho particular que execute, ou da 

posic;ao que ocupa na sociedade. Por isso receia assumir qualquer 

posic;ao social ou tarefa como ameac;as que representam a pleni

tude do seu ser. 

No entanto, o individuo nao e Deus. :E uma criatura parti

cular e finita. Sua particularidade e demonstrada singularmente por 

possuir um corpo, e sua finitude, pelo fato da morte. Por ser 

particular e finito, precisa viver em posic;oes sociais particulares 

e realizar tarefas es,pecfficas. Esta tarefa e posic;oes dao unidade 

e uma forma determinada a pessoa. Assim, a religiosidade da trans

cendencia e uma fonte do relacionamento ambivalente com o tra

balho e a posic;ao social na consciencia dominante, assim como 

e uma causa do instrumentalismo e do individualismo. 

Consideremos, agora, duas objec;5es ao tratamento precedente 

do espac;o ocupado pelo ideal da transcendencia na consciencia do

minante: uma, metodol6gica, a outra, hist6rica. Primeiro, este tra

tamento percebe a transcendencia de um ponto de vista causal 

como causa comum de diferentes aspectos da consciencia social. 

Mas nao se move com suficiente clareza, alem da explicac;ao cau

sal, rumo a uma verificac;ao da maneira pela qual a transcenden

cia e o princfpio do significado comum que une diferentes aspectos 

da consciencia dominante. Segundo, seja qual for o papel que a 

transcendencia possa ter realizado no desenvolvimento da conscien

cia dominante, devemos ainda esclarecer a parte que ela desem-
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penha na sociedade liberal. E o enigma inicial que confronta quern 

tenta faze-lo e o fato de que a consciencia prevalescente e a me

tafisica a ela associada foram sempre mais ou menos seculares. 

'Desde o inicio estiveram sempre em revolta contra as antigas 

.exigencias da teologia. 

Um.a caracteristica fundamental do liberalismo, como tipo de 

.consciencia social e como doutrina, e sua tendencia a abandonar 

. a forma explicitamente teol6gica da religiosidade da transcenden

, cia, colocando, no lugar por ela ocupado, um conceito implicita

mente teol6gico. 0 agnosticismo e o sinal mais 6bvio do que surge 

,como sendo o colapso da transcendencia, mas e, na verdade, pelo 

menos por curto prazo, a secularizac;ao da transcendencia. A dis

·tinc;ao entre o ceu e a terra e transformada nos contrastes da

,cultura e da natureza, do estado e da sociedade. A oposic;ao da

·alma ao coipo torna-se a da razao em face do desejo.

A natureza e a cultura sao concebidas como dominios sem 

,continuidade, incomensuraveis em relac;ao um ao outro. A cultura 

,e o dominio da consciencia, dos simbolos e da liberdade. Ela e 

,construida atraves do controle da natureza em torno do homem e 

,dentro dele. Ergue-se como o triunfo da inteligencia sobre a cega 

··e estupida resistencia das coisas a vontade humana. Quanto mais

a cultura controla a natureza, tanto mais suas transac;6es com o

·mundo natural se assemelham as de Deus com sua criac;ao.

Similarmente, o estado como associac;ao politica de cidadaos 

sob normas impessoais e, para a sociedade, o que Deus e para o 

mundo. Quando confrontamos os homens como cidadaos que ela

boram, aplicam e respeitam leis impessoais, e que sao, formal

mente, iguais uns aos outros, abstrafmo-nos de suas paix6es e va

lores particulares. Colocamos de lado tudo o que os divide e os 

toma peculiares. A sociedade, pelo contrario, e o dominio do con

flito e da particularidade. :E o estado que se coloca acima da so

ciedade e imp6e sua 01,dem a desordem da vida social, assim como 

Deus ergue-se acima dos homens e lhes imp6e Sua lei. 17 

Ha um sentido no qual, dentro deste conceito, a razao e, para 

,o desejo, o que a alma e para o corpo. 18 Ela representa o elemento 

·universal na mente, ao passo que o desejo e o elemento particular.
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Do ponto de vista da exiperiencia da escolha, a mente e o domfnio· 

da necessidade; a vontade, o da contingencia. No entanto, por ja 

nao se considerar que esta razao secular participe de uma sabe

doria verdadeiramente divina, sua rela<;ao com o desejo e, as ve

zes, transformada no inverso da rela�ao entre a altna e o corpo. 

Em vez de comandar, ela obedece. A esta reversao voltaremos 

em breve. 

Os contrastes da cultura e da natureza, do estado e da socie

dade, da razao e da paixao, possuem em comum a divisao entre 

uma humanidade universal ou abstrata e uma humanidade parti

cular e concreta. Agora ja podemos perceber que este dualismo 

possui um aspecto teoI6gico. 0 liberalismo seculariza, embora pre

serve parcialmente, o significado da separa<;ao entre dois mundos 

na religiao transoendente. Como criador de cultura, cidadao do es

tado e possuidor da razao, o homem e, como Deus, um ser uni

versal que conhece e usa, para seus prop6sitos, elementos parti

culares da natureza e da sociedade. Como ser humano no domfnio 

da natureza, que persegue seus valores subjetivos e e escravo da 

paixao, o homem, como as criaturas de Deus, s6 pode alcan<;ar 

o bem atraves da obediencia, quer impensada, quer inteligente ao

piano por Ele estabelecido para a sua cria<;ao.

Os diferentes aspectos da consciencia dominante especificam 

esta visao mais geral, sem se afastarem dela. 0 instrumentalismo 

expressa o ideal da subordina<;iio da natureza e da sociedade a 

vontade humana, colocando a humanidade no lugar de Deus. 0 

individualismo extrai as implica!t6es do conflito entre o elemento 

individual e o elemento social na personalidade, o primeiro, re

presentado pela sociedade e pela paixao, o segundo, pelo estado e 

pela razao. 0 mesmo conflito entre dois mundos e repetido sob a 

forma de uma luta travada, no pr6prio individuo, entre conside

rar o trabalho que exercc e o lugar que ocupa como constituindo, 

ao mesmo tempo, a realiza!tao e o sacrificio de sua personalidade. 

Um ponto de vista atende aos apelos da universalidade, ou do 

ceu. Outro, os da particularidade, ou da terra. Assim, uma vez 

que aprendemos o espfrito da transcendencia secular, percebemos 
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claramente o elo nao causal e nao 16gico de significado : comu:m; 
existente entre os diferentes aspectos da mentalidade dominantc,.: 

A transcendencia secular e, por sua pr6pria natureza, ·preaaria 
e transit6ria. 0 pr6prio conceito sabe o paradoxo. Nas religioes da1 

transcendencia, 0 CeU e realmente OUtrO mundo, e • nossa I rela<;a(}I 
com ele, por mais intimamente associada que seja a vida segil,ar; 
nao pode tomar divina a cidade terrena. Mas quando ·o divino e' 
transformado em cultura, em estado e num dos elementos · da per-' 

sonalidade; quando Deus se transfonna na humanidade,'·paite do· 
mundo secular e santificada. Esta santifica9ao e um passo rumo a
inversao das reivindica96es da religiao transcendente. � apenas' 
mais um passo estendendo a deifica9ao da cultura a natuteza, do 
estado a sociedade e da razao ao desejo, ate que O telacionamento 
de subordina9ao entre os elementos de cada uma das dicotomfas' 
seja revertido. Uma vez admitida a inerencia do divino no mundo; 
tudo O que e mais "natural" e menos sujeito a vontade pode pa
recer mais sagrado. A seculariza9ao da transcendencia leva de vol-' 
ta a imanencia. 

A ruptura e a nega9ao de um relacionamento com Deus 
significa que os homens precisam tentar obter, uns dos outros, o 
que antes obtinham d'Ele. Sem uma alma imortal, uma voca9ad 
sobrenatural, ficam a merce uns dos outros. Cada homem sera o
que a sociedade faz dele, porque nao ha uma base ultra�social ria: 
qual a consciencia do eu possa encontrar repouso. Acima de tudo; 
a morte torna-se a grande redutora, a condena9ao ao nada da' 
qual os homens s6 podem fugir atraves da imersao nas preocupa-
96es da vida social. Se pudessemos descrever o sentimento da 
mortalidade como a premoni9ao final da morte e o sentimento d� 
sociedade como a experiencia da preeminencia das normas e dos 
papeis sociais sobre os desejos e os valores individuais, entao po-' 
derfamos afirmar que o sentimento de mortalidade aumenfa o sen-· 
timento do social. Neste sentido produz o mesmo resultado que a 
necessidade de reconhecimento, para assegurar o que somos, e de 
aprovai;ao, para confirmar o que sabemos. 

Como sucede, entao, que a consciencia liberal dominante, que 
representa a religiosidade da transcendencia em vestes seculares, 



206 CoNHECIMENTO E POLITICA 

parece levar, inevitavelmente, a total destrui<;ao da religiosidade? 
Nao ha problema mais importante para a compreensao da hist6ria 
do pensamento moderno. A consciencia liberal e uma transi9ao 
inerentem.ente contradit6ria entre dois estagios da consciencia re
ligiosa, uma na qual a transcendencia e acentuada e outra que rea
firma, sob forma diversa, a primitiva religiosidade da imanencia. 
0 liberalismo e a forma de conscencia que secularizou a transcen
dencia, sem que tivesse sofrido as conseqiiencias ou compreendido 
o significado implicito desta seculariza9ao. Mantem um equilibrio
precario entre a forma teologica pura da transcendencia e a rea
firma9ao da religiao imanente. Este equilfbrio e, para a conscien
cia, o significado das dicotomias seculares, caracterfsticas do pen
samento liberal. 0 que parece simples contradi9ao, do ponto de
vista da -I6gica, faz sentido ao reexaminarmos o problema contra
este pano de fundo.

Af se encontra o esclarecimento de um misterio no pensamen
to liberal que sempre nos escapara, enquanto insistirmos em tratar 
a teoria liberal simplesmente como uma doutrina metaffsica, re
cusoodo-nos a estuda-la, tambem, como uma representa9ao da 
consciencia social cuja unidade nao resulta apenas da coerencia 
16gica. Os fil6sofos que geralmente considcramos como os mais 
profund�s ex,poentes da doutrina liberal, Hobbes, Rousseau, e 
Kant, podem ter partido da determinai;ao de tornarem o mundo 
um lugar seguro para a individualidade, mas conclufram, invaria
velmente, de um modo ou de outro, pela defesa do estado contra 
o indivfduo, ou da especie contra seus membros e da humanidade
universal ou abstrata contra a humanidade particular e concreta .
A suposta apologia da liberdade individual parece sempre desem
bocar no implacavel sacriffcio da autonomia da sociedade. Por
que? Foi O genio e nao a perversidade que OS levaram as con
clus6es que tanto chocaram seus contemporaneos. Apreenderam
as implica9oes a longo prazo da seculariza9ao da transcendencia,
no liberalismo, e previram as reivindica96es que seriam propostas
futuramente. Quando, em data posterior, e em aparente oposii;ao
ao pensamento liberal, Hegel deificou o mundo, ou Comte e Marx,
a humanidade, ou Durkheim, a sociedade, estavam de fato dando



A TEORIA DO ESTADO AssISTENCIALISTA CORPORATIVO 207 

os ultimos passos de uma transforma9ao te6rica iniciada muito 

tempo antes. 

A ORDEM NO ESTADO LIBERAL 

.Principios da ordem social 

Uma ordem social e um sistema de elementos; cada um dos 

quais e definido atraves de sua rela9ao com todos os outros. Os 

clementos sao individuos e grupos. Seu lugar no sistema e a po

si9ao social. Um tipo de ordem social distingue-se do outro pelo 

seu pr6prio principio: a ideia ou norma hipotetica de acordo com 

a qual os elementos sao dispostos. Voltar ate tais principios ge

nerativos de uma organiza9ao social e como explicar os tra9os 

,caracteristicos de um estilo artistico como resultantes de um con

ceito mais geral da ordem. Em ambos os casos, as inter-rela96es 

-entre as partes do sistema obedecem ao postulado da totalidade.

Cada individuo vive numa situa9ao social em que um ou 

varios tipos de ordem social sao dominantes. Os princfipios gene

rativos destes tipos sao um dos principais fatores determinantes da 

maneira pela qual uma pessoa define sua pr6pria identidade, ve-se, 

a si pr6pria, como sendo determinada especie de pessoa e concebe 

sua posi9ao na sociedade. Os principios mais comuns da ordem 

social sao: parentesco, estamento, classe e papel social. Os ultimos 

tres siio de particular interesse para o estudo do tipo dominante 

de ordem social do estado liberal. 

O aspecto marcante do principio dos estamentos e a uniao 

da posi9ao social e do status politico ou juridico. Dentro do sis

tema de estamentos, cada individuo possui uma posi9ao social 

fixa que governa quase que a totalidade de sua vida na socieda

de: o que se espera que ela fa9a e saiba, os bens que possui e 

seus deveres ou direitos. A participa9ao neste estamento e geral

mente determinada pelo seu nascimento. E cada estamento tern 

uma defini9ao juridica, fortes la9os de solidariedade interna, um 
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numero limitado de empregos que lhes sao permitidos e que se 

encontram a disposi9ao de seus membros e um tipo de poder ou 

representa<;ao politica que o distingue de outros estamentos. Tanto 

a sociedade feudal europeia quanto o que e descrito como sendo 

o Stiindestaat europeu p6s-feudal, ou sociedade dos estamentos,

exemplificam este prindpio. 19 

0 principio de classe pode ser definido por contraste ao do 

estamento. E uma caracteristica basica da ordem social no capita

lismo moderno. Suas caracteristicas objetivas sao a separa9ao par

cial da posi<;ao social e econ6mica e dos direitos jurfdicos e poli

ticos e a preeminencia de bens herdados ou ganhos como um fator 

determinante da posi<;ao social. Todos os homens sao, em princf

pio, formalmente iguais como cidadaos e pessoas juridicas. 0 po

der de um estamento, como um todo, e inseparavel de sua riqueza, 

mas o empobrecimento de um indivfduo nao destr6i, necessaria

mente, sua posic;ao estamootal, que e fixada para sempre ao nas

cer. A participac;iio de um indivfduo numa classe flutua de acordo 

com seus bens. A liberdade de dispor os bens e a pr6pria Ii

berdade de fazer uso do dinheiro; ela e encorajada pela comer

cializac;ao na hist6ria do capitalismo. Finalmente, o principio da 

classe tem um !ado subjetivo. A classe e um conceito polemico; 

sua hist6ria e a hist6ria da rejeic;ao da ideia de uma hierarquia 

social fixa, na qual cada grupo social deve obedecer a determina

dos deveres ou exercer certos direito de govemar. Neste sentido, 

e uma transic;iio do estamento ao papel social. 20 

0 papel exercido pelo indivfduo c o princfpio de acordo com 

o qual a ordcm social e concebida e organizada como divisao de

trabalho. Na divisao de trabalho ha tarefas particulares; para o

desempenho de cada uma delas, certas habilidades e talentos sao

exigidos. Cada papel abrange uma parte limitada e freqiientemente

reduzida da vida do indivfduo. Cada indivfduo exerce uma plu

ralidade de papeis que ele pode considerar como inteiramente di

versos e que se ligam uns aos outros na sua vida, simplesmente

pelo fato de que e ele que os exerce. 0 nascimento age de maneira

indireta distribuindo, desigualmente, tanto os talentos naturais

quanto as oportunidades para a aprendizagem de tecnicas e conhe-
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cimentos. No entanto, o merito, definido como sendo a soma total 

de esforgos realizados, conhecimentos adquiridos e talentos natu

rais, e o ideal estabelecido da divisao de trabalho sob o princfpio 

do papel social. Todas as outras bases para a definigao da situa

gfio ou da localizagao social sao ilegftimas, na perspectiva trac;ada 

por este prindpio. Ao passo que a classe e, desde o inicio, um 

conceito descritivo e pejorativo, o papel social comega como um 

ideal. 21 

De muitas maneiras, parentesco, estamento, classe e papel sao 

etapas do mesmo espectro. Descreveni situa96es sociais nas quais 

a identidade individual distingue-se cada vez mais da existencia 

do grupo, ou o eu e cada vez mais separado dos outros. Sao, 

tambem, partes de uma continuidade, no sentido em que freqtien

temente se socedem umas as outras como principios dominantes 

de ordem social, na seqiiencia em que foram enumeradas. A razao 

disso advem de um certo relacionamento entre a Hist6ria e o eu, 

que discutiremos no pr6ximo capitulo. 

Um novo principio de ordem social nunca desloca completa

mente aqueles que o antecederam. Os prindpios anteriores sao 

preservados ao lado dos que emergem numa posigao subsidiaria. 

Assim, em cada situagao devemos encontrar uma variedade de 

formas de ordem, mesmo quando uma delas e dominante. 

Classe e papel social 

No estado liberal, o parentesco e subordinado, os estamentos 

se desintegram e os principios de classe e do papel coexistem. Diz

se que a sociedade liberal europeia se formou a partir da substi

tuigao dos estamentos pelas classes. Mas a circunstancia funda

mental da ordem social ,no estado liberal, e primeira mola de seu 

irnpulso e transformagao, e a relativa autonomia da divisao de 

trabalho segundo o papel social, a partir da estrutura de classes 

da sociedade. 

Existem, portanto, dois tipos dominantes de organiza9ao so

cial no Estado liberal, cujo relacionamento se modifica de tempos 

em tempos. Um deles e a determina9ao do lugar social por clas-
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-se. A e�periencia do individuo de pertencer a uma classe, na 

11ual geralmente nasceu, preexiste as tarefas particulares que ele 

exerce na sociedade. Determina seu acesso ao consumo material, 

ao poder e ao conhecimento. E embora nao estabelec;a, de manei

ra definitiva, os tipos de papel que ele possa desempenhar, coloca 

·alguns deles mais ao seu alcance que outros.

A primeira vista, a classe e o papel social reforc;am, simples

mente, um ao outro. Como a divisao do trabalho e colocada de 

.encontro ao pano de fundo da classe, a posic;ao de classe influ

··encia enormemente a distribuic;ao de empregos. Do mesmo modo,

·a existencia de empregos com uma vasta gama de capacidade de

·acesso ao poder, ao dinheiro e ao conhecimento fortalece o sis

tema de classe preexistente. Os elos entre a classe e o papel so

cial, entre a estratificac;ao social e a divisao de trabalho, sao tao

numerosos que os dois podem aparentar nao se distinguirem um

<lo outro.

Existe, no entanto, sob esta aparente convergencia, uma opo-

1,ic;ao fundamental em ac;ao. 0 principio do papel expressa o ideal 

do merito e o interesse na eficiencia, ambos os quais acentuam, 

independentemente da classe, a capacidade que um individuo pos

sua de executar determinada tarefa. Como tipo distinto de ordem 

social, a divisao do trabalho por papel possui sua propria e im

placavel dinamica, a que voltaremos na pr6xima sec;iio. 

E melhor, no momento, examinarmos a competic;ao entre a 

dasse e o papel social. Inicialmente, a distribuic;ao de empregos 

na divisao de trabalho e determinada, sobretudo, pelo lugar que 

cada individuo ocupa na estrutura social existente e e, por conse

guinte, formada por bens herdados e oportunidades. 0 sistema dos 

papeis sociais e uma resultante da ordem de classe. 

Cada vez mais, no entanto, o relacionamento entre os prin

dpios pode ser revertido. E o papel obtido atraves do merito re

conhecido que da acesso ao consumo, ao poder e ao conheci

mento. Se essa tendencia se estendesse alem do seu estagio atual 

de desenvolvimento, mesmo na mais socializada das democracias 

ocidentais, o resultado seria um principio de classe truncado, so

brevivendo como fruto do principio do papel social. 22 S6 se po-
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deria, entao, falar em "classe" num novo sentido, segundo o quaT 

os membros de cada categoria, nos diferentes papeis que exerces

sem, teriam especies semelhantes de vantagens, interesses e ideais, 

em virtude de exercerem os mesmos papeis sociais. A classe seria, 

neste caso, mais uma conseqilencia que uma causa do papel so

cial, porque o fator determinante do papel social seria um grau 

de merito independente. 

Tal situac;ao requer algo mais que o declinio da importancia 

de uma fortuna herdada. Pressup6e, tambem, que os papeis dos 

pais pouca influencia exercem sobre os dos filhos. Isso, por seu 

tumo, implica a possibilidade de distinguirmos claramente entre a 

heram;a de oportunidades sociais e a transmissao hereditaria de· 

talentos naturais. 

Normas impessoais e dependencia pessoal 

Os principios de parentesco, estamento e classe possuem em 

comum o fato de confiarem na dependencia e na dominac;ao pes

soal como instrumentos da organizac;ao social. Quero, com isso, di

rer que aceitam um grau de subordinac;ao da vontade de alguns 

as vontades de outros que nao e mediada por normas prescritivas 

ou leis impessoais. 23 

No seu mais alto grau de desenvolvimento, o principio do pa

pel social atualiza, na sociedade, um ideal que possui dois elemen

tos basicos: um C O conceito do poder OU liberdade; outro e um 

criterio para a determinac;ao dos empregos que cabem a cada indi

viduo. Todo o poder devcria ser disciplinado por normas prescriti

vas, cuja elaborac;ao e aplicac;ao possufssem a caracterfstica de im

personalidade descrita no meu relato sabre o pensamento politico 

liberal. Toda relac;ao de poder nao sujeita a tais normas seria 

injustificavel e, por conseguinte, desp6tica. Envolveria a perda da 

liberdade, a experiencia de dominac;ao pessoal por alguns e de de

pendencia pessoal por outros. A dominac;ao e definida simples

mente como sendo o poder nao justificado. 

As regras impessoais, embora representem uma condic;ao ne

cessaria para a justificac;ao do poder, nao sao suficentes. Existe, 
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ainda, a necessidade de determinar quern deveria exercer o poder. 

No que diz respeito ao govemo, isso pode ser decidido atravcs da 

democracia eleitoral. Mas o que se verificaria em rela9ao aos va

rios graus de controle exercido, por uns sobre os outros, nas posi

c;oes privadas, nao govemamentais? A nao ser que a distribuic;ao 

destes empregos, e do poder ou impotencia que eles envolvam, 

possa ser justificada, voltaremos ao pesadelo do despotismo.24 

Aqui e que surge o padrao do merito. De acoroo com o ideal 

social implicito no principio do papel social, os empregos sao dis

tribuidos segundo o merito, e nao arbitrariamente. 0 merito e

concebido como sendo a habilidade em executar uma tarefa ou 

desempenhar um pa,pel. Pressupoe, por conseguinte, a e)l:istencia 

de uma base de comum compreensao da finalidade de varias espe

cies de empregos. Habilidades adquiridas, esforc;os realizados e 

talentos naturais participam, todos, do conceito do merito, mas a 

ultima dcstas condi90es vem a ser o elemento mais trabalhoso. 

A adoc;ao do "padrao" de merito e comumente justificada co

mo sendo uma requisic;ao de eficiencia de interesse comum, in

cluindo o interesse dos menos privilegiados, para a realizac;ao de 

objetivos que se busca atingir. As vezes, no entanto, o merito e

abertamente identificado ao valor moral; aqueles que tern merito 

"merncem" as vantagens que possuem e o poder que exercem, de

vido, simplesmente, as suas habilidades ou realizac;oes. 0 principal 

conceito, em ambos os casos, e o de que, quando o poder e res

tringido por normas impessoais, e distribuido na base do merito, as 

relac;ocs sociais podem ser esvaziadas de qualquer elemento de 

dependencia ou dominac;ao pessoal, sem que seja necessario esta

belecer os fins precisos para os quais o poder deve ser exercido. 

Numa sociedade completamente govemada pelo principio do 

papel a ser exercido, os homens podem agir, entre si, como possui

dores de capacidades e talentos particulares. Cada individuo ocupa 

uma multiplicidade de papeis que nao se relacionam uns com os ou

iros de maneira clara ou estavel. Cada papel iabra9a uma parte limi

tada de sua vida e personalidade. A organiza9ao da sociedade segundo 

os papeis sociais facilita um controle oaida vez mais tecnico da 1t1atu

reza e das relac;oes sociais. Esta e a pr6pria imagem da vida social 
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invocada pelo pensamento politico liberal e pela consciencia domi

nante do estado liberal. f: na sociedade artificial, na qual os ho

mens sao unidos por normas impessoais, que o instrumentalismo, 

o individualismo e a accitac;ao do papel social sao levados as ulti

mas conseqiiencias.

Mas, a esta altura, devemos indagar se existe de fato uma com

pleta unidade de significado entre a consciencia dominante e a 

ordem social do estado liberal; correspondencia esta que parece 

estar implicada na tendencia deste ultimo a aceitar o principio do 

papel social. De inicio, existe a sobrevivencia da classe ao lado 

do papel social. A experiencia de classe e, por definic;ao, uma expe

riencia de dependencia e dominac;ao pessoal. Penetrando, como faz, 

todos os aspectos da vida social, constitui-se numa refutac;ao per

manente do ideal de organizac;ao atraves de normas impessoais 

pressupostas pelo principio do papel social. Mas por que serao a 

dependencia e a dominac;ao pessoal experiencias tao ubiquas., mes

mo em face do declinio do espfrito de classe no sentido tradicional? 

0 contraste entre a ex.periencia da dependencia pessoal e o ideal 

de normas impessoais faz mais que estabelecer um paralelo ao con

flito dos sistemas de classe e do papel social; ele se faz presente 

na pr6pria organizac;ao dos papeis a serem desempenhados. 

Consideremos os dois aspectos do principio do papel social: 

o apelo aos graus de merito e o compromisso de colocar toda a

vida social sob o dominio das normas impessoais. Um dos elemen

tos decisivos do conceito do merito, juntamente com a habilidade e

o esforc;o, e o talento natural. Mas a distribuic;ao de heranc;as

geneticas e totalmente caprichosa, no sentido de que nao representa,

ela pr6pria, uma recompensa do que quer que seja. f: injustificavel.

Na ausencia de condic;oes especiais, que mencionarei mais adiante,

o exercicio do poder por alguns homens sobre os outros, tendo

por bnse a distribuic;ao natural de talentos, deve ser, por conse

guinte, interpretada como sendo uma rendic;ao da sociedade as

arbitraridades da natureza e uma submissao, por parte dos domi

nados, a superioridade pessoal dos dominadores. Os fatos brutais

das vantegens naturais tornam-se decisivos para a distribuic;ao do
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poder. 0 conceito do merito implica sempre uma ascendencia ou 

uma subordina9ao pessoal. 

Voltemo-nos, agora, para a outra face do principio do papel 

social: o ideal da organiza9ao a tr aves de normas impessoais. 0 

ponto de partida deste ideal e a no9ao de que toda a rela9ao de 

poder nao coibida por normas impessoais viola a liberdade, e toda 

partilha de valores e fragil e coerciva. 0 fato de que um programa 

de organiza9ao atraves de normas impessoais nao pode ser efetuado 

e o que a discusao anterior sobre os problemas da legisla9ao e de 

sua aplica9ao pretendeu demonstrar. Quer se tenha em vista as 

normas estabelecidas por um governo, por uma organiza9ao, ou por 

uma fabrica, tanto aquele que estabelece as normas quanto aquele 

que as aplica, devem fazer opi;oes que envolvam o sacrificio de 

alguns valores individuais e subjetivos em favor de outros. Tais 

op96es sao, elas pr6prias, individuais e subjetivas. Por este motivo, 

tambem, nao ha como escapar, sob O princfpio do papel social, a

dependencia e a domina9ao pessoal. 25 

Permitam-me, agora, resumir a conclusao de minha discussao 

sobre a ordem social no estado liberal ate aqui. Superposta ao 

conflito entre a classe e o papel social, como tipos de ordem, existe, 

na sociedade liberal, um contraste penetrante entre a experiencia da 

dependencia, ou da domina9ao pessoal, e o ideal da organiza9ao 

atraves de normas impessoais. Essas duas tens6es tocam todos os 

aspectos da vida no estado liberal e funcionam como agentes de 

instabilidade e muta9ao na hist6ria da sociedade. 

Aqueles que reduzem a ordem social ao sistema de classes, e 

os que alegam a primazia do papel social sobre a classe, enga

nam-se igualmente. Os tra9os mais marcantes e centrais da orga

nizai;ao da sociedade escapam-lhes das maos. Similarmente, alguns 

tomam ao pe da letra o ideal de normas impessoais, minimizando a 

importancia da dependencia e da dominai;ao pessoal, enquanto ou

tros nao levam em conta o ideal, senao como um simples veu que 

oculta o verdadeiro carater da ordem social. Os primeiros confun

dem consciencia e realidade; os segundos nao percebem que a cons

ciencia que os homens tern de sua situai;ao 6 parte desta pr6pria 

situa9ao. 0 ideal das normas impessoais introduz, na ordem social, 
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uma fonte permanente de subversao de todas as formas de comuni

dade hierarquica. Em todos estes conceitos erroneos, um defeito 

do metodo oculta-se por tras da falha de visao. 

A burocracia 

0 estado liberal possui um tipo caracteristico de institui<;ao 

que reflete suas modalidades prevalescentes de ordem social. Os 

tipos de ordem social sao as varias maneiras de dispor das rela96es 

entre individuos e grupos. Sao as formas ocultas e profundas de 

organiza<;ao social. As institui<;oes sao os grupos organizados par

ticulares aos quais os individuos pertencem. Sao a face imediata

mente visive! da vida social. Varios principios de ordem social 

entram em a<;ao, freqtientemente, na institui<;ao. Em qualquer situa

<;ao social ha principios dominantes de ordem. Estudamos a ordem 

social atraves da analise da vida institucional, mas s6 podemos 

apreender plenamente o carater desta depois de comprendermos a 

primeira. 

A institui<;ao principal do estado liberal e a burocracia. Por 

ela entendo algo de mais amplo e, ao mesmo tempo, de mais limi

tado que o que este termo indica habitualmente. Consideremos 

alguns elementos familiares de uma defini<;ao mais limitada da bu

rocracia. 26 Primeiro, a burocracia assume o compromisso da orga

niza<;ao, atraves de normas impessoais, mas essas normas podem 

ser expl.icitas ou taci:tas. Segundo, ,a: hierarquia da autoridade existe 

cntre os membros da institui<;ao; ha uma expectativa de que o poder 

sera exercido dentro das Iinhas tra<;adas pelas normas. Terceiro, os 

individuos que participam das institui<;oes tern papeis a desempe

nhar; ha trabalhos especificos a serem executados. Estes trabalhos 

sao definidos e estandardizados de acordo com seus objetivos e as 

habilidades e talentos que requerern. Do ponto de vista da institui

gao, o que e mais importante, em relagao ao indivfduo, e possuir 

os requisitos exigidos pelo papel que lhes foi designado. 

Aceitar os tres aspectos precedentes como sendo capazes de 

retratar adequadamente a institui<;ao burocratica seria distorcer sua 

natureza, confundindo algumas das expectativas que ela gera com 
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a modalidade real de vida que torna possivel. Existe uma quarta 

caracterfstica da burocracia, tao determinante quanto as outras tres, 

embora oposta a elas no que tern de mais incisivo. Este quarto 

atributo 6 a experiencia penetrante da dependencia e da dominac;ao 

pessoal. A elabora9ao e a aplicac;ao das normas institucionais en

volvem, como se deduz corretamente, atos de vontade individual 

e subjetiva. A atribuigao da autoridade e reconhecida como uma 

hierarquia de pessoas, na qual alguns ideais e interesses individuais 

triunfam sobre outros, e uma hierarquia de papeis sociais.27 

A organiza9ao burocratica faz-se presente em toda parte no 

estado liberal. :£ ela, a sociedade comercial, a empresa fabril e a 
associac;iio particular tanto quanta o governo. Qualquer membro 

desta organizac;ao e, neste sentido, um burocrata. 

Para compreender o lugar ocupado pela instituic;ao burocratica 

no estado liberal e necessario buscar-se a fonte de suas caracterfs

ticas. Por que insistir em normas impessoais, na hierarquia formal 

da autoridade, e na distribuic;ao meritocratica de papeis sociais? 

A alega9ao de que a eficiencia assim exige pode ser questionada. 

0 que se quer saber e o que torna essas medidas eficientes e em 

rela9ao a que finalidade deve sua eficiencia ser julgada. 

E freqilentemente lembrado que as origens hist6ricas das insti

tui96es democraticas, no sentido mais estreito em que o termo e

geralmente empregado, resultam de transforma96es que acompanha

ram a emergencia da moderna nac;ao-estado europeia. Por um lado, 

o esfacelamento das formas feudal e pas-feudal da comunidade

hierarquica, em que existiam valores estaveis e autoritarios, tornou

necessario aumentar o espac;o ocupado pelas normas na organiza

c;ao das rela96es sociais. Por outro lado, os 6rgaos burocniticos,

criados a fim de servirem as novas monarquias, adquiriram pode

rosos interesses pr6prios. Os sistemas de normas, uma hierarquia

formal da autoridade e a institucionalizac;ao dos padroes de merito

podem ter, todos, ajudado os poderes politicos centrais a controla

rem a burocracia. No entanto produziram, tambem, o efeito oposto

de entregarem a burocracia meios de tornar legftimo seu pr6prio

poder, como sendo de algum modo neutro, e acima do jogo polf

tico, e de resistir tanto as pressoes dos principais administradores
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politicos quanto as exigencias de outros grupos sociais. !)S Seja qual 

for o significado da influencia exercida por tais fatores no desen

volvimento inicial das institui<;oes burocniticas, eles niio parecem 

suficientes para explicar como a burocracia, tal como a defini, tor

nou-se a institui<;iio caracteristica do estado liberal. Nern esclare

cem, tampouco, o relacionamento entre as burocracias e as formas 

dominantes de ordem e de consciencia social. 

Como o pr6prio estado liberal, a burocracia existe no contexto 

da organiza<;iio da sociedade de classes. Esta na natureza desta o 

exercicio do poder por algumas classes sobre as outras, o que acaba 

representando uma domina<;iio, tanto por parte do dominador como 

do dominado. Fica assim o poder sem justificativa. A institui<;iio 

burocratica parece oferecer uma saida as restri<;6es impostas pela 

sociedade de classe. Em Iugar da experiencia de dependencia e 

domina<;iio pessoal, promete colocar a impersonalidade das normas 

e dos papeis sociais. Qualquer desvio �a impersonalidade significa, 

necessariamente, uma recaida na subordina<;iio de algumas vontades 

as outras, segundo o princfpio de classe. Por este motivo, a orga

niza<;iio burocnitica, com sua dedica9iio as normas, a distribui<;iio 

formal de papeis, segundo essas normas, e ao ideal do merito, 

renasce, continuamente, como a alternativa providencial ao despo

tismo de classe. Tudo acontece como se a instala<;iio do pr6prio 

principio de classe provocasse a existencia de um tipo de organi

za<;iio social governado pelo principio oposto do papel social. No 

entanto, a burocracia termina por niio resolver os conflitos internos 

da sociedade IiberaI.29 

Primeiro, o desempenho de um papel burocratico niio repre

senta nunca a totalidade de uma posi<;iio social; abrange apenas 

uma parte limitada e definida da situa<;iio daquele que o exerce. 

Na sua vida fora do emprego, o burocrata continua a pertencer 

a uma classe especi'.fica. A organiza<;iio de classe da sociedade in

fluencia a maneira pela qual os empregos siio distribuidos e o 

relacionamento experimentado com a institui<;iio burocratica. 

Segundo, tanto a elabora<;iio quanto a aplica<;iio das normas, 

nas burocracias, exigem julgamentos quanto a politica a ser seguida 

e op<;oes entre valores diversos. Dado o carater de todos os obje-
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tivos comuns, na sociedade liberal, estes julgamentos levam a insti
tuic;ao burocratica de volta ao exercicio arbitrario do poder, de que 
ela parecia representar urna safda. 

Por fim, consideremos, novarnente, as implicac;oes do ideal do 
rnerito. Suponharnos que a nrn;ao institucional de principio do 
papel consiga subor:dinar o sistema de classe a divisao do trabalho, 
segundo a habilidade e o talento de cada um, transformando, atra
ves disso, as condic;oes gerais da ordem social e a natureza da 
classe. As novas "classes" sociais seriam, entao, em grande parte, 
aqueles grupos cujos graus similares de acesso a fortuna, ao poder 
e ao conhecimento fossem determinados pela sua colocac;ao dentro 
da divisao do trabalho. 

Quanto mais a distribuic;ao de empregos se aproxima do ideal 
do merito, tanto mais decisiva a influencia de talentos naturais na 
determinac;ao da posic;ao social. A hierarquia de talentos, distri
bufda pela natureza sem levar em conta os prop6sitos morais do 
homem, segue-se ao acidente dos bens herdados e da oportunidade. 
Os mais felizes podem, entao, receber os beneffcios dos favores que 
lhe foram dispensados pela natureza, como prostitutas cujo prec;o 
depende do fato de serem magras ou gordas. 0 exercicio do poder 

pelos que possuem maior talento sobre os menos dotados torna-se, 

simplesmente, outra forma de dominac;ao pessoal, a nao ser que se 

encontre um criterio moral capaz de justifica-lo e de limita-lo. 

Deve estar claro a essa altura que a instituic;ao burocratica nao 

pode, em ultima analise, manter sua promessa de solucionar o pro

blema da dominac;ao pessoal. Ou cai na armadilha do mecanismo 

de classe ou produz um novo tipo de dependencia. 0 principio do 

papel social, institucionalizado na burocracia, pode ou sucumbir ao 

principio de classe ou triunfar sobre ele. Mas se a luta entre a 

classe e o papel social for vencida, outra dialetica fundamental da 

sociedade liberal permanece: o conflito entre o ideal das normas 

impessoais e a ex;periencia da dependencia pessoal. 

Cada organizac;ao burocratica e uma miniatura do estado libe

ral. A vida na burocracia e, portanto, caracterizada pela preva

lencia de sentirnentos morais que refletem a consciencia dominante. 
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Esses sentimentos revelam as implica<;oes da ordem liberal para a 

comunidade e a personalidade. 

Ha, primeiro, o sentimento de irrealidade. Os relacionamen

tos sociais da vida burocratica sao completamente cortados do rela

cionamento que cada individuo tern com a natureza. Nao existe 

uma base natural para a defini9ao da personalidade ou da comuni

dade. Conseqtientemente, as pr6prias rela<;oes sociais estabelecem 

quem n6s somos. Mas somos diferentes em cada um dos papeis, 

aparentemente nao relacionados, que exercemos. Qual e a pessoa 

real entre essas varias pessoas ou, se todas sao mascaras, onde se 

encontrara a verdadeira face? 

E ha a sensa<;lio de isolamento. Os indiv(duos conhecem-se 

e agem, em rela<;ao uns aos outros, como encarregados de deter

minados papeis, que possuem habilidades definidas e dos quais se 

espera a realiza<;ao de tarefas definidas. S6 na intimidade da fami

lia ou dos amigos quase chegam a se conhecerem e a tratarem 

uns aos outros como pessoas unitarias e completas. Mas mesmo 

este alivio e limitado porque o que os homens sao e fazem, nos 

seus papeis publicos, s6 pode ser vagamente apreendido no cfrculo 

privado da amizade e da familia. 

A esses sentimentos deve ser acrescentado o de auto-rebaixa

mento. 0 desempenho do papel burocratico e exercido sob um du

plo constrangimento. :£ a expressao de uma faceta particular da 

personalidade a exclusao, quando nao em prejuizo, de seus outros 

aspectos. E os interesses servidos pelo papel burocratico sao sem

pre parciais e subjetivos. Nao sao ideais universais ou objetivos e, 

no final das contas, nao e provavel que possam ser tomados por 

tais. :£, assim, diffcil atribuir a execu1rao de nossos papeis um valor 

duradouro. Todos eles parecerao ser e serao, em menor ou maior 

grau, algo que diminui o que descreverei como atributos do eu. 

Muitas hip6teses sutis foram levantadas para explicar as mo

difica1roes e conflitos que caracterizam a hist6ria das institui1roes 

burocraticas. Por vezes, leis misteriosas de expansao economica, 

renova<;iio tecnoI6gica ou da organiza<;ao do poder foram invocadas. 

Talvez, porem, a principal explica<;iio seja mais simples. Os homens 
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querem ser mais humanos e a burocracia nao satisfaz sua huma

nidade. 

0 ESTADO ASSISTENCIALISTA CORPORATIVO 

(NEOCAPIT ALISTA) 

Os conflitos que ocorrem nos seus tipos dominantes de cons

ciencia e ordem social empurram o estado liberal na direc;ao do 

estado assistencialista corporativo. Nao sendo possivelmente o unico 

sucessor do estado liberal, como prova a existencia de sociedades 

socialistas, constitui a tendencia prevalescente, pelo menos nas de

mocracias sociais do Ocidente. 

A premissa da ideia do estado assistencialista corporativo e a 

noc;ao de que a sociedade capitalista contemporanea esta sendo 

testemunha do advento de varias especies de consciencia e organi

zac;ao social estranhas ao estado liberal e incompativeis com mui

tos de seus trac;os principais. Essas formas emergentes de cons

ciencia e ordem nao surgem, e claro, de uma vez, nem e possl'.vel 

determinar a data precisa de seu nascimento em qualquer sociedade. 

Apresentam-nos, no entanto, problemas e perspectivas que exigem 

novos conceitos e clamam, na verdade, pela reconstruc;ao de toda 

a teoria da sociedade. 

A teoria social classica, a teoria que surgiu da sociologia da 

Restaurac;ao e atingiu seu pleno desenvolvimento nos trabalhos de 

Marx, Durkheim e Weber, representou, em grande parte, uma ten

tativa de compreender o estado liberal. Quase todos os seus con

ceitos basicos sobre o homem e a sociedade surgiram no curso 

desta tentativa, e foram formados pela categoria peculiar de ques

t6es que ela envolvia. Assim sendo, o esforc;o de apreender a 

identidade do estado assistencialista corporativo nao pode ser satis

feito pela simples adic;ao de novas interpretac;6es da teoria social 

classic2. Exige, em vez disso, uma transformac;ao da substancia e 

dos metodos do estudo social. 

Mas ha, tambem, uma objec;ao mais profunda a teoria social 

classica: sua continua dependencia de elementos mais ou menos 
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extensos da doutrina liberal e seu correspondente fracasso em partir 

do criticismo parcial para a crftica total da tradic;ao liberal. A an

siedade em assumir a postura da ciencia e em separar drasticamente 

o estudo empfrico da hist6ria da discussao de problemas metaffsicos

foi, ao mesmo tempo, um sinal e uma causa do fracasso. A crftica

total zomba desta ansiedade, porque descobriu a unidade dos pro

blemas da metaffsica e das ciencias especializadas, bem como a

necessidadc de ,;olucionar ambas as categorias de problemas simul

taneamente, caso eles possam ser solucionados.

0 estudo do estado assistencialista corporativo deve s.er con

duzido a Iuz desta descoberta e contribuir para a soluc;ao de suas 

implicac;oes. 0 estado emergente transforma a experiencia da vida 

social, experiencia esta de que a doutrina liberal e uma represen

tac;ao te6rica. Por isso, requer um sistema nao liberal de pensamen
to e contribui para a formulac;ao deste sistema. 

0 conceito de uma segunda etapa da sociedade capitalista libe

ral e familiar, embora o verdadeiro carater de sua identidade 

permanec;a ilus6rio.30 1:: util lembramos, novamente, como orienta

c;ao preliminar, algumas das formas habituais de caracterizar o su

cessor da sociedade liberal classica. 

Primeiro, e um estado no qual o governo assume uma extensa 

e evidente responsabilidade pela distribuic;ao das vantagens econo

micas e sociais, como complementac;ao ou limitac;ao do mercado. 

Isso e o que faz dele um estado do bem estar social ou assistencia

lista ( welt are-state). A franca distinc;ao entre a igualdade formal 

do status politico e jurfdico e a quase ilimitada desigualdade da 

circunstancia social e abandonada, como premissa da polftica 

social 

Segundo, e um estado no qual as entidades que servem de in

termediarias entre o indivfduo e as agencias do governo - corpo

rac;oes, unioes e associac;oes - ocupam um lugar ainda maior na 

vida da sociedade. Isso e o que faz dele um estado corporativo e 

democrata ( corporate state). A hist6ria da sociedade liberal e, 

em parte, a hist6ria da continua dissoluc;ao de todas as organiza

c;oes comunais associadas a sociedade anterior de castas. Os prin

cipios de classe e papel social contribuem para o desligamento do 
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individuo dessas organiza<;:oes e sua dependencia dos mercados, das 

instituii;:oes burocraticas e dos govemos nacionais. 

No estado assistencialista corporativo ha um processo de dois 

gumes que toma particulares as organiza<;oes publicas, e publicas, 

as particulares. As institui<;oes particulares assumem, em numero 

cada vez maior, as responsabilidades previamente confiadas ao go

vemo, ou, sem assumirem as responsabilidades daquelas, comegam 

a imitar sua organizai;:ao e o poder que exerciam. Este processo 

agrava as conseqliencias da universalizagao da burocracia como 

forma institucional. Ao mesmo tempo surgem numerosas entida

des publicas, perigosamente ligadas umas as outras, e tao pr6ximas, 

em interesse., pontos de vista ou forma de organizagao, das institui

<;6es particulares quanto das tradicionais agencias do govemo. Esta 

tendencia ao bem-estar e a organizai;:ao em corpora<;oes destr6i a 

distini;:ao entre o estado e a sociedade civil. 

Por fim, o estado assistencialista corporativo caracteriza-se, 

freqtientemente, pela importancia de um processo para a transfor

magao da natureza e da tecnologia e pela preeminencia de uma 

classe burocratica: a classe de profissionais, tecnicos e administra

dores que dirigem as atividades (pertinentes ao bem-estar) do go

verno e administram as organizai;:oes corporativas. Ambas estas 

ocorrencias tern raizes na hist6ria do estado liberal. A tecnologia 

e o instrumento e a expressao externa do relacionamento manipu

lativo com a natureza e a sociedade. A classe burocratica e um 

exemplo tipico da nova especie de classe que e mais um produto 

que uma cria<;ao do sistema de pap�is sociais. 

Voltando, novamente, a olhar para essa lista de atributos do 

estado assistencialista corporativo, surpreende-nos a sensa<;ao de 

que nenhum deles constitui uma ruptura fundamental com a socie

dade liberal. De uma maneira ou de outra, cada qual ja ocupava 

um lugar importante naquela sociedade. Nao conseguem criar uma 

forma de consciencia e de ordem social capaz de estabelecer a 

identidade do estado assistencialista corporativo e, atraves disso, 

permitir que possamos compreender seu alcance em rela<;iio aos 

problemas examinados neste ensaio. Mas niio percamos de vista 
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o fato de que o estado assistencialista corporativo e menos uma rea

lidade viva que um projeto, ou uma tendencia, que visa a trans

formac;i'io da sociedade liberal.

A CONSCl.£NCIA NO EST ADO ASSISTENCIALIST A 

CORPORA TIVO 

0 estado assistencialista corporativo surge com a emergencia 

de um nova tipo de consciencia e de ordern. Nao existe, talvez, 

nenhuma sociedade particular na qual as formas de consciencia 

e de ordem que tenho em mente ja sejam dominantes. Contudo, 

as manifestac;oes capazes de prenunciar seu advento atingem com 

mais rigor alguns dos grupos e algumas das atividades de maior 

influencia. A discussao em tomo desta forrna distinta de vida so

cial sera novamente apresentada como hip6tese especulativa. :£ 

uma hip6tese, porem, que pode iluminar muito do que existe de 

mais obscuro na circunstancia do estado e revelar a conexao entre 

varios de seus aspectos aparentemente mais disparatados. 

Os aspectos dominantes ou caracteristicos do estado assisten

cialista corporativo ja se acham prefigurados, embora de maneira 

dubia, no pr6prio estado liberal. Nas suas forrnulac;oes mais dras

ticas, associa-se ao movimento romantico e aos arautos e descen

dentes do romantismo. A adorac;ao da natureza, e inovac;ao da 

comunidade hierarquica ou igualitaria, e o repudio da divisao do 

trabalho foram colocados, por estas tendencias, de encontro aos 

modelos dominantes de consciencia e ordem, no estado liberal. 

As vezes a rebeliao foi lanc;ada em norne do passado, como ocor

reu no conservativismo romantico com seu programa de restaura

c;ao de modelos pre-liberais de comunidade hierarquica. E, outras 

vezes, o combate foi travado em nome do futuro por defensores 

utopicos ou socialistas da comunidade igualitaria. 

Mas tanto o conteudo desta maneira de encarar a vida social 

quanto os grupos em que ela floresce mudarn, coma acontece com 

a mentalidade de uma sociedade emergente. Esta visao deixa de 

ser a prerrogativa de facc;oes isoladas de revolucionarios ou reacio-
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narios. Em vez disso, ela comec;a a infiltrar-se nas fileiras da clas

se profissional ou burocratica e dos tecnicos e a rnodificar-se no 

curso dessa infiltrac;ao.s1 

A rejeiriio da consciencia dominante 

Primeiro ha a tendencia a rejeitar o instrurnentalismo, enquan

to relacionamento com a natureza e a sociedade e como conceito 

da razao. A reac;ao a racionalidade instrumental assume a forma 

de busca de uma racionalidade e de uma critica, mais ou menos 

explfcita, da pr6pria distinc;ao entre meios e fins. Quando super

visiona as atividades do bem-estar do estado, ou administra as 

corporac;oes, a classe burocratica, numa dernocracia, deve poder 

justificar as metas escolhidas tanto quanto os meios empregados 

para alcanc;a-las. A orientac;ao da polf tica social, a avaliac;ao dos 

avanc;os tecnol6gicos e mesmo a aplicac;ao das normas exigem que 

objetivos conflitantes sejam colocados em ordem. Quando as deci

soes relativas as finalidades em vista nao podem ser justificadas, 

assumem, inevitavelmente, o carater de dominac;ao pessoal. Ao 

lado des.ta tentativa de descobrir maneiras de julgar valores, existe 

um mal-estar quanto a n�ao de que qualquer aspecto da vida 

social pode ser tratado como sendo simplesmente um meio cujo 

valor deve ser medido em relac;ao a algum objetivo definido inde

pendentemente. Ao inves disso, aumenta a convicc;ao de que cada 

coisa possui um valor positivo ou negativo. 

A consciencia emergente demonstra seu antagonismo com a 

postura manipulativa para a sociedade, pela facilidade com que 

aceita as implicac;oes do conceito de que, ao serem sobrepujadas as 

circunstancias da dominac;ao, a ordem ideal de varias categorias 

de gmpos surgira, espontaneamente, do seu processo intemo de 

interac;ao. A ordem nao deve ser imposta de cima para baixo; dai 

o interesse nas descentralizac;ao e na desburocratizac;ao da vida

institucional.

0 aspecto mais sutil e de maior alcance do afastamento do 

instrumentalismo, na mentalidade em processo de desenvolvimento, 

e talvez a nova maneira de encarar a relac;ao do homem com a 
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natureza. Em lugar de uma visao desta como sendo um joguete do 

capricho humano, um instrumento para a satisfac;:ao de desejos., 
surge o crescente interesse na preservac;:ao da ordem natural e no 
respeito a continuidade do que une o homern a natureza. As vezes 
este interesse chega a deificac;:ao da natureza e a conseqilente rea

firmac;:ao de uma religiosidade mistica de unidade com o mundo 

natural. 

Em relac;:ao ao individualismo, a tendencia deste estado de espf

rito e de negar a oposic;:ao entre o particular e o universal - o 

individual e os elementos sociais da personalidade. 0 antagonismo 

ou e negado como sendo ficti'.cio ou, mais inteligentemente, e per

cebido como conseqtiencia de uma categoria particular de relac;:oes 

sociais. A tarefa esta, entao, em definir e estabelecer um tipo de 

ordem social no qual esta oposic;:ao nao possa prevalecer. 

0 interesse nos problemas da solidariedade e, es,pecialmente, 

na ideia de comunidade de prop6sitos comuns e uma das prin

cipais manifestac;:oes deste aspecto da consciencia no estado assis

tencialista corporativo. A tentativa de Iidar com o conflito entre 

a experiencia de dependencia pessoal e o ideal de normas impes

soais pode levar a busca de comunidades nao hierarquicas com 

objetivos comuns que deixam de representar, entao, a preocupac;:ao 

ut6pica de grupos marginais, para se transformarem num novo fa

tor na poHtica intema das instituic;:oes burocraticas. A atividade 

do governo, no que diz respeito ao bem-estar, pode transformar-se 

num instrumento para a subversao das circunstincias de domina

c;:ao de classe que tomam o problema da comunidade insoluvel. E 

as corporac;:oes sao as organizac;:oes burocraticas cujos conflitos in

ternos colocam o problema da comunidade no centro da polftica. 

Finalmente, a consciencia emergente se rebela contra o con

ceito de trabalho e da posic;:ao social que caracteriza a consciencia 

dominante do estado liberal. Ja nao concorda com a inevitabili

dade do conflito entre a necessidade de aceitar uma posic;:ao social 

definida e o desejo de expressar, na viJa social, as multiplas facetas 

da personalidade. Em conseqUencia disso, podera opor-se as for

mas estabelecidas da divi�ao do trabalho, exigindo que a ocupac;:ao 

ou o papel social sejam organizados de maneira a constitui'.rem 
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uma representai;ao, e niio uma negai;ao, da unidade e da dimensao 

do eu. Quando, por exemplo, operarios tecnicos se voltam contra 

a linha de montagem, e este aspccto da consciencia que pode estar 

em jogo. 

0 antagonismo ao coutraste tiberal entre o trabalhador e seu 

trabalho pode tambem assumir uma forma que e a pr6pria antf

tese da precedente. Trata-se do abandono da ideia de uma perso

naHdade virtualmente multifacetada e da aceitac;ao de que a posi

i;ao de uma pessoa c seus deveres sejam sacrossantos. 0 indfcio 

de semelhante rea9ao ao problema do trabalhador e do trabalho 

e o sentimento de resignai;ao ao papel anteriormente descrito, co

mo uma das caracterfsticas que atravessam toda a vida moral, na 

sociedade modema. 0 estoicismo e a religiiio natural da burocra
cia; desempenhar o seu papel e aquilo de que o est6ico pode ainda 

orgulhar-se depois de abrir miio de todas as outras esperani;as, 

inclusive a de tomar-se uma personalidade completa. 

0 ideal da imanencia 

0 prindpio do significado comum, que une os varios aspectos 

da consciencia emergente, e um conceito religioso do mundo e da 

sociedade. Mas, quando procuramos definir este conceito, desco

brimos qui! ele possui dois aspectos distintos e que esta ambiva

lencia se transmite a cada uma de suas manifestai;oes particulares 
na consciencia do estado assistencialista corporative. Seria loucura 

esperar de uma forma de consciencia a clareza e a precisao de uma 

doutrina filos6fica. Existe, porem, aqui, mais que falta de clareza 

e imprecisiio; ha uma brecha fundamental que se repete de muitas 

outras maneiras. A discussao sobre o tipo dominante de conscien

cia no estado liberal conclui-se com a sugestao de que a seculari

za9ao da transcendencia prepara o caminho para uma versao igual

mente secular da religiao da imanencia. 0 estado da mentalidade 

emergente confirma esta tese. 

Uma versao secular do ideal de imanencia estabeleceria o 

mesmo relacionamento com o pantefsmo que a consciencia domi

nante, no estado liberal, com a teologia da transcendencia. Repu· 
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diaria o contraste entre os elementos universais e particulares na 
personalidade e, juntamente com este contraste, as dicotomias entre 
a cultura e a natureza, o estado e a sociedade, a razao e o desejo. 
Isso e precisamente o que, partindo para uma interpretac;ao extre
ma, a consciencia emergente, o estado assistencialista corporativo 
tende a fazer. 

Atraves do ataque ao instrumentalismo, e particularmente ao 
relacionamento manipulativo com o rnundo natural, nega a descon
tinuidade entre a natureza e a cultura. A natureza seria concebida 
a tratada como a totalidade da qual as relac;oes sociais sao uma 
parte, ao inves de serem urna categoria de objetos externos cujo 
valor resulta de sua capacidade de satisfazer os desejos humanos. 

Dentro de um raciodnio semelhante, podemos interpretar o 
antiindividualismo da consciencia emergente como sendo uma rejei
c;:?o radical da ideia, ou do ideal de uma separac;ao entre o eu e ou 
outros. De acordo com esta forma de consciencia, o ponto de vista 
segundo o qual ha um element'.o individual na personalidade, dis
tingiiivel de sua natureza social, e, simplesmente, uma ilusao ali
mentada pela sociedade liberal. Ela desaparecera quando as comu
nidades de objetivos comuns se tornarem uma realidade. Pelo mes
mo motivo, a separac;ao entre o Estado e a sociedade sera abolida. 
Tanto na realidade politica quanto no conceito existente, o estado 
e, afinal de contas, apenas o grupo de instituic;oes artificiais neces
sarias para conter interesses individuais conflitantes. Quanto maior 
a coerencia e a autoridade do compartilhamento de objetivos, tanto 
menor a necessidade de uma ordem imposta. 

Juntamente corn a rejeic;ao do instrumentalismo e do indivi
dualismo, a mentalidade que descrevo modifica a visao do relacio
namento entre a personalidade e a posic;ao social. A despeito de 
seu aparente antagonismo, tanto o ataque frontal a divisao do tra
balho quanto o estoicismo da conformac;ao com o papel que cabe 
a cada um procuram abolir a distinc;ao entre O que O homem 
e e o que ele faz. Ambos concordam em que a personalidade, 
como unidade nata ou abstrata das capacidades latentes e das ten
dencias, e a personalidade, como unidade terrena e concreta da 
posic;ao social � do emprego, devem tornar-se urna s6 e mesma 
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coisa. Os inimigos da divisiio do trabalho propoem preencher o 

espac;o entre ambas organizando a vida social de tal maneira que 

as tarefas executadas na sociedade possam refletir, de algum mo

do, as facetas multiplas da personalidade. Os est6icos, pelo con

trario, desejam santificar a divisao do trabalho e assumir o papel 

como sendo a base para uma definic;ao da personalidade. 

A uniiio da imanencia e da transcendencia 

De acordo com o relato precedente, o ideal religioso da ima

nencia, transposto para uma forma secular, ernpresta uma unidade 

de significado a consciencia emergente, no estado assistencialista 

corporativo. Existe, no entanto, outro ponto de vista, igualmente 

plausivel, sobre o significado geral desta mentalidade. Podemos 

ver, nele, o comec;o de uma sintese da transcendencia e da ima

nencia, ao inves de uma reafirmac;ao desta sobre aquela. 

Assim sendo, o que esta implfcito na consciencia do estado 

assistencialista corporative pode representar uma tentativa de de

senvolver urna visiio do mundo e uma ordern social correspondente, 

na qual a relac;iio de uma pessoa com a natureza, com os outros 

e com seus pr6prios atos, tarefas ou posic;oes e, de algum modo 

e ao mesmo tempo, urna separac;iio e uma uniiio. Talvez o reco

nhecimento da continuidade entre a natureza e a cultura possa e 

venha a ser desenvolvido de modo a respeitar a relativa autonomia 

de cada um. � possfvel que a supressiio do conflito entre o indi

vfduo e os elementos sociais da personalidade possa ser realizada 
sem que isso se verifique atravcs do sacrificio do primeiro aos se

gundos. Talvez a divisiio do trabalho possa ser concebida e orga

nizada de modo a superar o conflito entre a personalidade, como 

unidade de uma categoria abstrata de predisposic;ao, e a persona

lidade, como unidade de uma categoria concreta de atos e tarefas, 

sem que uma tenha que se render a outra. Ha um numero de 

pontos a serem destacados neste conceito alternativo da mentali

dade emergente. 

Inicialmente, e parte de minha tese sobre a consciencia do 

estado assistencalista corporativo o fato de que ambas estas inter-
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preta�oes sao igualmente plausiveis. Qualquer uma das duas pode, 

eventualmente, tomar-se verdadeira, porque nao sabemos em qual 

das duas dire¢es a mentalidade, cujas manifesta�oes ambas des

crevem, se orientara. A hesita�ao surge da pr6pria circunstancia 

hist6rica e nao do que possa haver de incerto na teoria. 

A seguir, nenhum dos dois aspectos da consciencia emergente 

fomece-nos uma declara�ao - clara e precisa sobre um sistema de 

pensamento nao liberal. Nao sao, alias, teorias, e nao podemos 

esperar delas a clareza de uma doutrina filos6fica. Alem disso, o 

estudo da hist6ria da consciencia social nao nos fomece um cri

terio atraves do qual possamos julgar os meritos dos pontos de 

vista e ideais em luta. Desenvolver e criticar, na linguagem do 

pensamento especulativo, o que a consciencia emergente anuncia 

sera o objetivo do pr6ximo capftulo. 

Uma ultima observa�ao e relativa a possivel reconciliai;ao da 

transcendencia e da imanencia. 0 ideal transcendente nao pode 
sobreviver por muito tempo ao desaparecimento da creni;a em um 

Deus que se mantem acima do mundo, porque uma transcendencia 

secularizada e inerentemente instavel. Mas a religiao da imancncia 

e totalmente hostil ao conceito de um Deus pessoal e sobrenatural. 

0 problema da natureza de Deus e, assim, envolvido na avaliai;ao 

das questoes levantadas pela consciencia emergente e, especialmen

te, na ideia de uma uniao entre a imanencia e a transcendencia. 

A ORDEM NO EST ADO ASSISTENCIALISTA 

CORPORA TIVO 

Os conflitos da organizQfiio burocrdtica 

Quando a vida institucional deixa de ser simplesmente a ma

nif estai;ao da luta entre o papel social e a classe, entre o ideal das 

normas impessoais e a experiencia da dependencia pessoal, para 

tomar-se, em vez disso, uma resposta a estes conflitos, surge um 

novo tipo de ordem social. Ao querermos descobrir se existem 

sinais, no estado contemporaneo, de um tipo de organizai;ao social 
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realmente diversa, a pergunta a ser proposta e a seguinte: cxistem 

experiencias que transformam os conflitos da sociedade liberal ou 

tornam possivel supera-los? Por maior que pare<ta ser o alcance 

de determinadas transforma<toes sociais, elas nao modificarao o ca

rater fundamental da ordem social, a nao ser que modifiquem 

estes conflitos subjacentes. Por mais sutis ou frageis que sejam 

as modifica�oes, elas indicarao a presen<ta de um tipo diferente de 

ordem social, quando quer que interfiram com os princf pios em 

vigor nas burocracias da sociedade liberal. 

Tanto as atividades de organiza<tao social do governo quanto 

a prolifera�ao de entidades corporativas parecem refor<tar e nao 

soJapar ou restringir a importancia da organiza<;ao burocratica na 

sociedade. Longe de sugerir um rompimento com as caracteristicas 

da organiza�ao social no estado liberal, parecem favorecer seu 

triunfo final. As questoes principais sao, por conseguinte, aquelas 

que tern a ver com a organiza<;ao interna das burocracias e com 

o relacionamento entre a maneira pela qual o poder e distribuido

dentro dela e o controle exercido fora dela pelo poder do governo.

£, por conseguinte, importante que se distingam claramente os 

principais problemas da ordem social no liberalismo. Primeiro, per

siste a continua importancia do sistema de classes e o contraste 

entre as exigencias impostas por esta e as do papel social. Segundo, 

ha o problema da justifica'rao da distribui9ao do poder dentro da 

institui�ao, tendo por base o merito e, particularmente, os talentos 

naturais. Terceiro, existem as implica'roes destrutivas do principio 

vitorioso do papel social, para a comunidade e a personalidade, 

tal como elas se revelam na vivencia dos sentimentos morais. 

Os dois primeiros problemas colocam, de maneiras diversas, 

a questao do conflito entre o ideal do poder impessoal sob as nor

mas e a experiencia da dependencia das decisoes de outra pessoa. 

Ambas tern a ver com questoes relativas ao poder. 0 terceiro po

der e relativo ao carater geral dos relacionamentos sociais. Embora 

os t6picos sejam interligados, seria mais aconselhavel come�armos 

por considera-los separadamente. 

Existem, portanto, dois pre-requisitos para a solu'rao do con

flito entre o ideal da organiza'rao, segundo regras impessoais e a 
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experiencia da dependencia pessoal. Um e o enfraquecimento e, 
por fim, a eliminac;ao do princfpio do sistema de classes' �no sell: 
sentido tradicional. 0 outro e o desaparecimento do novo tipo de 
dominac;ao e de classe que surgem do princfpio do papel social 
e do ideal do merito. 

A solu,;ao dos conflitos 

As atividades do govemo ligadas ao bem-est2r e a institucio
nalizac;ao do prindpio do papel social podem ou nao conseguir 
anular a importancia do princfpio de classe. Mas, pelo menos, 
podemos visualizar de que modo isso resulta e como, as vezes, 
tern resultado da dinamica intema do estado liberal. E muito mais 
diffcil imaginar o que significa a superac;ao da nova fonna de do
minac;ao introduzida pelo principio do papel e que tipo de aconte
cimentos podem tomar evidente esta tendencia. 

Suponhamos uma ordem social 11a qual o prindpio do papel 
social seja vitorioso em todas as frentes. Em tal situac;ao um lugar 
decisivo seria dado ao merito, na distribuic;ao dos empregos, e, por 
conseguinte, na distribuic;ao ,:to poder dentro das instituic;oes buro..: 
craticas. Se assumirmos, tambem de acorc1o com as implicac;oes do 
princfpio do papel social, que as oportunidades para a aiprendizagem 
de tecnicas fossem iguais, a importancia dada aos talentos naturais 
tornar-se-ia o ponto nevralgico. 

E possfvel imaginar-se .uma condic;ao sob a qua!, a distribui
<;iio do poder na burocracia nao envolvesse a dependencia ou a do
minac;ao pessoal. Isso poderia ser considerado como sendo a pr6-
pria condic;ao da democracia. 0 exercfcio do poder, baseado no 
mcrito, deve ser subordinado aos prop6sitos comuns, democratica
mente estabelecidos, dos que trabalham na instituic;fio. Para que 
essa subordinac;ao fosse eficaz, seria necessario que determinado 
numero de exigencias fossem atendidas. A principal destas e a exis
tencia de um mecanismo independente, atraves do qua] todos os 
membros da instituic;ao participassem, igual e continuamente, na 
formulac;ao dos objetivos comuns. Um alcance ainda maior e dado 
a esses objetivos comuns na determinac;ao de metas e da estrutura 
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interna da instituii;;ao. No que diz respeito a participai;;ao, a distri
buinao de talentos nao e levada em conta. Esse mecanismo fun
cionaria atraves da democracia interna da instituit;ao; descreve-la 
mais comple1.amente e um dos objetivos da teoria dos grupos orga
nicos. Notemos que nossa opiniao final sobre as reivindicai;;6es e 
as caracterisricas da democracia, na organizai;;ao interna das insti
tnii;;6es, depende do ccnceito que temos sobre o valor da divisao 
do trabalho e do poder, segundo o merito, e de nossa interpreta
i;;ii.o do lugar que cabe aos talentos naturais, de acordo com o ideal 
do merito. 

Estam-os agora em posii;;ao de reexaminar o problema final da 
burocracia: as conseqliencias, para a personalidade, da organiza
i;;ao segundo o papel e, para o Estado, dos sentimentos morais. 
A sensai;;ao de isolarr.ento e que descreve, de maneira mais ime
diata, o carater da vida social na burocracia. Os homens agem, 
entre si, coma encarregados de determinados papeis e tern cons
ciencia disso. Em cada um de seus diversos papeis, sao identifica
dos como exemplos de um tipo cspecffico de habilidade ou talento. 
Em momentc, algum reconhecem, um ao outro, coma pessoas to
tals. Se. o reconbecimento for uma das bases da personalidade, o 
sistema de papeis nao fomece base alguma para uma definii;;ao 
unitaria da personalidade. 

0 pre-requisito de semelhante definii;;ao e a conmnidade. Co
munidade, no seu sentido mais geral, e a situai;;ao na qual as re1a,
<;6es sociais baseiam-se em prop6sitos comuns, cuja autoridade mo
ral e reconhecida, e na qual os homens consideram e tratam uns 
aos outros coma seres concretos e completos, isto e, como indivi
duos. Existe uma tensao, embora nao chegue a representar um 
contraste necessario, ou uma contradii;;ao 16gica, entre os dois ele
mentos da comunidade: a comunhao de valores e o reconhecimento 
da individualidade concreta. E participando, cada um, dos objeti
vos do outro, que os homens passam a compreender e respeitar 
aquilo que, aI6m dos limites de seus prop6sitos comuns, torna, 
cada pessoa, (mica. A justificativa metafisica deste ponto sera 
dada na teoria do eu, e suas implicai;;6es institucionais serao de
senvolvidas na teoria dos grupos organicos. Por enquanto, e sufi-
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ciente verificarmos que, enquanto a democracia institucional pode 

requerer simplesmente uma limitac;ao do princfpio do papel, a 

condic;ao de comunidade parece exigir um ataque frontal a organi

zac;ao burocratica. Ela coloca o grupo de individuos concretos, com 

prop6sitos comuns, no lugar do grupo de ocupantes abstratos de 

determinados papeis, designados para suas atividades por merito, 

e que sao mantidos juntos pelas normas. 

Este e o carater geral das soluc;oes ideais para os principais 

problemas da burocracia: o enfraquecimento do princfpio de clas

-se, a democracia institucional interna e a comunidade. A primeira 

reprcsenta o triunfo final do sistema burocratico do desempenho 

,de papeis; a segunda, seu confinamento; e a terceira, sua transfor

mac;ao ou dissoluc;ao. Consideradas como um todo, essas soluc;oes 

trazem de volta os problemas inter-relacionados da dominac;ao e do 

valor. A subversao do sistema de classes e a democracia intema 

da instituic;ao atendem ao problema da dominac;ao. Uma e exigida 

pela outra; portanto, ambas devem ser alcanc;adas concomitante

mente. 

0 estado assistencialista corporativo e a sociedade cuja poli

tica e marcada pela relac;ao, que descrevi, entre os problemas de 

classe, a democracia institucional interna e a comunidade. De mo

,do mais particular, e a ordem cujo antagonismo caracteristico dei

xou de ser o da classe contra o papel social ou, mesmo, do ideal 

de normas impessoais, contra a experiencia da dependencia pes

soal. Em vez disso, transformou-se no confilto entre as mesmas 

formas de dominac;ao, pela classe ou merito, e as reivindicac;oes do 

ideal da comunidade. 0 problema do valor e o cerne do conflito. 

Tanto a autoridade moral de prop6sitos comuns, na comunidade, 

quanto o julgamento do que constitui dominac;ao dependem da dis

ponibilidade de uma alternativa ao prindpio de valor subjetivo. 

Sinais de mudanra 

Como possivel fruto da burocracia, o marcante problema do 

.estado assistencialista corporativo atrai nossa atenc;ao de varias ma

neiras ambiguas. Meus exemplos serao colhidos em duas areas: 
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a organiza<;ao do trabalho na grande empresa e o direito. Algumas 

das experiencias foram institucionalizadas; outras permanecem em 

projeto. lsto deve lembrar-nos de que o estado assistencialista cor

porativo bem como o tipo de consciencia social a qual se acha 

intimamente associado, e mais que uma forma estabelecida de vida 

social. 

Tomemos, primeiro, a situa!;i:'io das classes trabalhadoras. Uma 

questao familiar e a da transforma!;ao do pr6prio sistema de clas

se tradicional, atraves da importancia que a capacidade e o conhe

cimento tecnico assumem para o exito economico da atividade cor

porativa. 0 ideal do merito torna-se, cada vez mais, o programa 

oficial das institui!;6es burocraticas, e a abertura gradativa de opor

tunidades educacionais empresta-lhe um significado real, embora 

Iimitado. 

Outro desenvolvimento caracterfstico e a luta do trabalhador 

pela participa!;l:io, primeiro, no lucro e, depois, na gerencia das 

empresas. Na medida em que a aten!;ao dos trabalhadores, ou 

tccnicos manuais, focaliza a distribui!;ao do poder dentro da em

presa, e nao apenas a conquista de beneffcios economicos imedia

tos, apresenta-se o problcma da democracia interna. E existe, ain

da, a tendencia da ernpresa a extravasar os moldes de uma unidade 

de produ!;l:iO e tornar-se, ao mesmo tempo, uma comunidade viva 

uma comunidade que abrange muitos aspectos do trabalho e 

do lazer. As pr6prias empresas transformam-se, cada vez mais, 

em estados com direitos pr6prios e sistemas internos de normas 

e mecanismos institucionais que apagam a demarca!;i:'io clara entre 

a organiza�ao publica e a organiza�ao privada. 

Essas modifica�6es apresentam uma dupla face. Sao, por um 

lado, os instrumentos de uma sofisticada e incessante manipula�ao 

do trabalho. Refon;am a estabilidade da institui!;i'io burocratica e 

aumentam o controle exercido pelos diretores e pelas elites, aos 

quais estes pertencem. Nesse sentido nao passam de uma simples 

perpetua!;i'io do estado liberal. Mas podem, tambem, ajudmr a criar 

as circunstancias objetivas, nas quais os conflitos caracterfsticos 

da sociedade liberal podem ser substitufdos pelos do estado assis

tencialista corporativo. A institui!;fio meritocratica e confrontada 
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com a necessidade de justificar e limitar a distribuicao do poder, 
atraves da democracia interna, e reagir, atraves do estabelecimento 
da comunidade, aos efeitos desintegradores da organizacao, segundo 
o desempenho de papeis. Assim, da mesma maneira indireta, nao
intencional e ambigua em que os carteis, segundo Lenine, criam
o socialismo dentro do capitalismo, a burocracia estabelece a comu
nidade no liberalismo. s2

0 desenvolvimento dos conceitos de justica, no direito publico 
e privado, fornece outra indicacao da passagem da sociedade libe
ral para o estado assistencialista corporativo. Na hist6ria das ideias 
de J ustica do pensamento liberal moderno, podemos distinguir 
dois estagios distintos, embora um quase incida sobre o outro. :£ 
possf vel seguir-lhe a pista na evolucao dos criterios que regem 
o sistema de trocas no setor privado (justica comutativa) e na dos
que regulam a distribuicao de beneffcios pelo governo (justica dis
tributiva) .

0 primeiro estagio e o da justica formal. Sua caracterfstica 
principal e a quase completa aceitacao do princfpio do valor sub
jetivo. Dada a individualidade e a subjetividade dos valores, nao 
ha criterios para a distribuicao dos beneffcios sociais. Disso duas 
conseqiiencias resultam: uma, para os criterios de justica do sis
tema de trocas; a outra, para os criterios de justica que possam 
resultar de atividades governamentais. A executoriedade dos con
tratos deve resultar de regras determinadas que possam ser formu
ladas e aplicadas independentemente de qualquer julgamento so
bre a equivalencia de suas realizai;oes. A justica comutativa segue 
nas pegadas da justica distributiva e torna-se autonoma. 0 go
vemo, por seu turno, deve aparentar neutralidade e confiar as 
decisoes distributivas aos mecanismos, aparentemente automaticos, 
do sistema de preco. Tanto na esfera particular quanto na esfera 
publica, valor subjetivo significa valor de troca, e sua hegemonia 
e a hegemonia do mercado. 

0 segundo estagio diz respeito a justica nas transaeoes entre 
os individuos ou entre as instituicoes. Ja nao se assume que os 
resultados de transacoes do mercado sejam justos por definicao. 
0 processo de negociacoes entre individuos e instituicoes particula-
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res deve atender, cada vez mais., a determinadas exigencias. A 

principal dessas e uma relativa igualdade de poder de barganha, 

na ausencia da qual medidas corretivas devem ser tomadas. No 

direito contratual manifesta-se este estagio de justic;a atraves de 

claborac;ao de prindpios (standards) ja existentes que controlam 

o processo de barganha e o emprego de coerc;ao economica.33 

No direito publico, o enfoque deste criteria de justic;a oscila entre

os indivfduos e as instituic;oes e entre transac;oes isoladas e per

manentes relac;oes de poder. 0 govemo procura compensar as

"deficiencias" do mercado, em vez de promover uma redistribuic;ao

direta do poder, da riqueza e do acesso ao conhecimento. Rea

liza este objetivo encorajando o crescimento de algumas institui

c;oes ( direito do trabalho) e limitando o escopo e o poder de

outras (legislac;ao antitruste).

Neste conceito de jus-tic;a ha implicac;oes contradit6rias. Num 

sentido e uma tentativa de estabelecer, com maior seguram;a, as 

condic;oes necessarias ao funcionamento do mercado e ao sistema 

de justic;a formal. Noutro sentido, porem, leva, alem da justi<;a 

formal, a um terceiro estagio de justic;a substantiva. Na esfera 

particular, a este criterio de justic;a nao fornece uma alternativa 

clara ao valor subjetivo, ou a um padrao para a limitac;ao da auto

nomia privada. No setor publico, nao realiza o ideal burocratico 

da distribuic;ao segundo O merito. 

0 estagio da justic;a substantiva e aquele no qual tanto as 

transac;oes particulares quanto a prom�ao do bem-estar pelo go

verno siio medidos por criterios de equivalencia no sistema de 

troca ou, de merito, na distribuic;iio.34 0 interesse no controle do 

enriquecimento ilicito, na justificac;ao da polftica de distribuic;iio 

de rendas e na definic;ao dos criterios de "interesse publico" para 

o controle das agencias administrati/vas avanc;a todo na m.esma

direc;ao. Os criterios de justic;a substantiva sempre encontraram

lugar no estado liberal. Quanto maior, porem, a confianc;a que

inspiram, tanto maior a urgencia em romper com o prindpio do

valor subjetivo.

As exigencias da modificac;iio do sistema de classes e da ins

titucionalizac;iio do papel social e do merito tornam necessario 
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desenvolver uma teoria juridica da justi�a substantiva. Mas esta 
teoria juridica pressupoe uma solm;ao para o problema do valor 
e tambem, por conseguinte, se meu argumento anterior for correto, 
para o desenvolvimento das comunidades de objetivos comuns. 
Tomam-se, assim, as questoes fundamentais da justi�a aquelas, 
tambem, do estado assistencialista corporativo. 

Significado da ordem social emergente 

0 conceito de uma ordem social emergente fomece-nos o 
quadro dentro do qual toma-se possivel compreender as tendencias; 
na organiza�ao juridica e institucional da sociedade, as quais se 
refere a se�ao precedente. Qual e, porem, o significado geral dessas 
tendencias e dos tipos de organiza�ao social que elas exemplificam? 
Suponharnos que o conflito entre os princfpios do papel e da co .. 
munidade sejam, realmente, solucionados pela subordina�ao do 
primeiro a segunda. Essa subordina�ao pode ocorrer de duas ma
neiras diversas; por isso que duas interpreta\;6es podem ser dadas 
ao ideal da comunidade. 

Uma e a ideia de urna comunidade hierarquica ou fechada. 
Numa associa�ao sernelhante, os hornens ocuparn posic;oes sociais 
determinadas; as relac;oes de poder sao santificadas por uma- cate
goria particular de valores comuns e esses valores tem peso- � 
porque representam os objetivos dos grupos particula.res ,que '68 
mantem. Esse e o ideal do corporativismo conservador, que ,re 
assemelha a comunidade hierarquica estabelecida pelo prindp,io dos 
estarnentos.35 A altemativa e uma comunidade igualitaria, ou aber
ta, na qual o exercicio do poder e subordinado ?t condi�ao de 
dernocracia intema. Os valores compartilhados de qualquer grupo 
sao tratados corno indica�oes do que e justo somente na medida 
em que a universalidade e a estabilidade com que sao mantidos 
em outros grupos, e as circunstancias democraticas em que foram 
elaborados, permitem-nos interpreta-los como expressoes da natu
reza humana num determinado estagio de seu desenvolvimento. 
Grande parte dos pr6x1mos dois capitulos deste livro e dedicada 
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a estabelecer os fundamentos metaffsicos e as caracteristicas insti
tucionais do segundo conceito de comunidade. 

A ordem social do estado assistencialista corporativo nao re
presenta nenhum desses dois tipos de ideal comunitario. Ambos 
se acham contidos nela como possiveis respostas aos conflitos que 
gera. Encontra-se, ai, seu significado mais geral c os lac;os de sen
tido comum que a liga a consciencia social emergente. 

A escolha entre comunidade hierarquica e comunidade iguali
taria, ou entre d�is conceitos correspondentes de valores compar
tilhados, e a contrapartida da dualidade, na consciencia emergente: 
imanencia ou a sfntese da imanencia e da transcendencia. A comu
nidade hierarquica, corn sua santificac;ao das relac;oes de poder esta
belecidas, e da ascendencia de valores corpol'ativos, atualiza a 
visao das relac;oes sociais implfcita numa religiosidade puramente 
irnanente. Devemos, por conseguinte, deduzir que, onde quer que 
sernelhante ideal comunitario vigore, sera associado aos conceitoc_; 
sobre a natureza e a situac;ao social que caracteriza a religiao da 
imanencia. 0 ideal da comunidade igt,1alitaria, ou aberta, ilustra 
um ponto crucial do que estaria envolvido numa alianc;a dos aspec
tos imanentes e trnnscendentes da consciencia religiosa. Na me
dida em que o estado assistencialista corporativo estabelece con
dic;oes objetivas para a realizac;ao de semelhante ideal, prepara o 
caminho para transformar a uniao da imanencia e da transcen
dencia numa forma de vida social. 

0 ESTADO SOCIALISTA 

Em que diferem as socie<lades socialistas do estado assisten
cialista corporative? Representam, elas, uma alternativa ao libe
ralismo? Mesmo sem respondermos diretamente a essas perguntas 
e sem apresentarmos uma teoria do socialismo, e possivel apreen
dermos certos relacionamentos entre os problemas do estado assis
tencialista corporativo e os das sociedades socialistas. 

Uma das fontes da doutrina socialista foi o estagio da cons
cicncia romantica, que se desenvolveu sob o liberalismo e prefigu-
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rou a consciencia emergente do estado assistencialista corporativo. 

A tcoria socialista e, particularmente, a teoria marxista sao reple

tas de temas de ataque ao instrumentalismo, ao individualismo e 

da visao liberal das posic;6es sociais. Alem disso, apresentou sem

pre o mesmo dualismo basico de significado, identificado, no meu 

estudo, com a consccncia emergente. Assim, na medida em que a 

tradic;ao teorica do socialismo descreve uma mentalidade presente, 

ou mesmo dominante, nas sociedades socialistas, seus problemas 

fundamentais sao aqueles Ievantados pela natureza da consciencia no 

estado assistencialista corporativo. 

As conseqtiencias do socialismo para a organizac;ao institucio

nal sao similares. A socializac;ao da economia pode apressar, dras

ticamente, a subordinac;ao do sistema de classes ao do papel so

cial. Com isso, os problemas da democrr.cia interna e da comu

nidade tornam-se ainda mais agudos. 

As diretrizes. do socialismo caracterizam-se por dois conflitos 

fundamentais: um e o contraste entre as necessidades politic as e 

economicas da sociedade; o outro e a luta, ainda mais basica, entre 

as reivindicag6es da organizac;ao baseada no desempenho de pa

peis e as da comunidade. Ambos os conflitos sao endemicos no 

estado assistencialista corporativo mas, sob o socialismo, adquir.::m 

maior impacto. A subversao do sistema de classe estabelece a pre

valcncia do principio do papel social que cada um deve desempenhar 

e da instituic;ao burocratici, ao mesmo tempo em que a doutrina 

oficial empresta excepcional autoridade ao ideal de comunidade. 

A democracia institucional requer um grau significativo de au

tonomia institucional e isso implica Iimitac;6es as pretens6es do 

plancjamento central. Sem processos democraticos intemos que de

terminem o carater e os objetivos do trabalho, a experiencia de 

depeTJdC"ncia pessoal torna-se peneirante. A institucionalizac;ao de 

padr6es de merito s6 pode acrescentar outra forma de dominac;ao, 

e nfio abolir a pr6pria dominac;ao. 

Alem do problema da democracia institucional, existe o pro

blema mais amplo da comunidade. A alternativa e clara: ou a ins

tituic;ao scdalista transforma-se numa comunidade, para a formu

Iac;ao democra,tica de objetivos comuns, ou permanece uma buro-
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cracia, governada pela divisao meritocratica do trabalho. Ate que 

a primeira seja alcanc;ada, nao ha uma base autcntica para a le

gitimac;ao do poder. As normas serao empregaclas para limitar o 

exercicio do poder e a sociedade socialista seni forc;ada a optar, 

a cada passo, entre o despotismo e o legalismo. Alem disso, a nao 

ser que a reconstruc;ao comunitaria das burocracias socialistas seja 

acomr;anhada por um contfnuo aperfeic;oamento de sua democracia 

interna, a comunid2.de criada sera uma comunidade fechada e hie

rarquica. Os valores comuns nos quais ela se baseia nao passarao 

dos preccmceitos de facc;ao ou de um momenta. 

Assim sendo, a importancia do socialismo para meu argumen

to depende da intensidade com a qual os problemas discutidos nas 

duas sec;6es precedentes serao apresentados. Na sociedade socialis

ta podemos ver, clara e plenamente, o que ainda permanece parcial 

e obscuro no estado assistencialista corporativo. 

RUMO A UMA CONCLUSAO 

Agora que a investigac;ao hist6rica terminou, reconsideremos, 

por um momento, seu duplo objetivo: compreender a forma de 

vida social de que o pensamento liberal e uma representac;ao te6-

rica e encontrar, na pr6pria experiencia, uma base para a revisao 

da teoria. 

0 pensamento liberal afirma a verdade de uma situac;ao social 

cujos aspectos mais profundos seus princfpios descrevem atraves 

de um veu. Suas antinomias levam os conflitos da sociedade ao 

territ6rio da filosofia. A unidade de sua doutrina deve, em ultima 

analise, ser vista como parte de uma unidade mais geral de sig

nificado, na reflexao e na existencia quotidiana, que nenhum cri

ticismo metafisico, c nenhuma analise I6gica ou explicac;ao causal, 

pode justificar plenamente. Quando essa forma de vida torna-se 

transparente, ja se acha num processo de dissoluc;ao. 

A teoria do estado assistencialista corporativo sugere uma 

possivel reorienta<;ao. 0 pensamcnto liberal e a contrapartida filo

s6fica de um ideal secularizado de transcendencia. Uma doutrina 
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antitetica ao liberalismo representaria o ideal de imanencia. Po

deria a marca de uma verdadeira filosofia consistir na sua capaci

dade de fornecer uma interpretai;ao da uniao da imanencia e da 

transcendencia e na conquista de uma comunidade igualitaria? A 

esta questiio, de alta importancia, a Hist6ria nao fornece uma res

posta. Nao pode definir o conteudo dos ideais em jogo nem esta

belecer seu merito. Devemos, por conseguinte, continuar a filoso

far. 



CAPITULO 5 

A TEORIA DO EU 

INTRODU<;AO 

Neste capftulo, defino uma teoria metaffsica do eu. E objetivo 

desta teoria descrever a relac;ao entre certos aspectos da natureza 

humana e preparar o terreno para a definic;ao de um ideal social. 

Uma teoria do eu e necessaria para a soluc;ao dos principais 

problemas apresentados pelo argumento deste ensaio. Tal doutrina 

abre uma clareira onde podemos comegar a construir uma alter

nativa a teoria liberal e uma soluc;ao de suas antinomias. Escla

rece, ao mesmo tempo, o significado duplo do estado assistencia

lista corporativo. Finalmente, o estudo das condi96es polfticas, 

para a conquista de um ideal social, torna possivel unirmos os 

elementos metafisicos e os elementos hist6ricos deste ensaio. 

Abrir-se-a, assim, o caminho para o exame, no pr6ximo capftulo, 

da conexao entre o ideal social e as circunstancias do estado mo

derno. 

0 argumento tern inicio com um conceito do alcance e do metodo 

de uma teoria da natureza human2.. Discute, a seguir, certos atri

butos comuns da humanidadc que ocupam um Ingar central nas 

nossas ideias sobre personalidade e sociedade. Infere-se <lesses atri

butos urna visao mais gen:l da relac;ao entre o eu e o mundo. 

Que o lcitor contenha seu desprezo se, por vezes, neste e em 

outros trechos do ensaio abandonarmos a vii sobriedade que apren-
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demos a encontrar num argumento filos6,fico. Lembremo-nos de 

que todos os homens, por mais modestas que sejam suas contri

bui96es, merecem a resposta dada por Rousseau aos detratores do 

seu cntusiasmo: "Quan do Arquimedes correu, nu, pelas ruas de 

Siracusa, para proclamar suas descobertas, o que ele disse nao se 

tornou menos verdadeiro pela mancira como foi dito". 1 

0 CONCEITO DE UMA TEORIA DO EU 

A ideia do eu 

A doutrina liberal nao fornece uma visao coerente do conhe

cimento, da personalidade e da sociedade, falha esta evidenciada 

pelas antinomias. Nao po::lemos solucionar essas antinomias colo

cando a metafisica liberal de cabe9a para baixo. Tai procedimento 

levaria a conclus6es absurdas e forneceria uma imagem falsa da 

rela<;ao entre a teoria e a Hist6ria. Onde podemos, entao, encon

trar um terreno firme sobre o qual estabelecer uma categoria al

ternativa de principios, preenchendo a tarefa do criticisrno total? 

0 estudo das varias formas de vida social apresentou-nos 

outra charada. Sejam eles observados do ponto de vista da ordern 

ou da consciencia, tanto o estado assistencialista corporativo quan

to o estado socialista parecem possuir uma natureza dupla. Que 

faremos dessa dualidade e de que modo poderfamos resolve-la? 

De inicio, nao parece haver liga9ao entre essas duas pergun

tas. Uma tern a ver com as derrotas e os triunfos da raziio espe

cul�tiva; a outra, com a compreensao e o julgamento de uma cir

cunstancia polftica. A despeito disso, siio essas quest6es cabe9as 

gemeas de uma mesma esfinge. A possivel sintese da imanencia e 

da trancendencia e, a atualiza9ao de um ideal de comunidade nao 

hierarquica, na vida social, sugere uma perspectiva a partir da 

qual talvez seja possivel reconstruir-se o pensamento liberal. Mas 

a crenc;a em que essas pcssibilidades re,presentem um passo a frente, 

em experiencia, e uma oportunidade de progresso para o pensa

mento pressup6e um certo ideal de personalidade e sociedade; '11.ao 
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pode, ela pr6pria, servir de fundamento para semelhante ideal. As

sim como nos larn;:amos da metafisica para a Hist6ria, somos le

·,vados a atravessar novamente a fronteira de volta a metafisica.

A crftica ao pensamento liberal ja implica uma ideia de per

:sonalidade e de comunidade. 0 conceito de ser uma pessoa inclui 

sempre um reconhecimento da relac;iio entre pessoas. A visiio da 

cSociedade depende sempre da interpreta<;;iio da natureza dos indi

viduos. Como as ideias sobre personalidade e sociedade estao con

tidas uma na outra, e impossivel chegar-se a uma compreensiio 

,coerente e completa de cada uma delas, referindo-se a outra. Tentar 

isso seria como ficarmos de pe entre dois espelhos embac;ados; 

cada um dos quais devolveria a mesma imagem, de encontro a

,outra, inumeras vezes, sem, com isso, permitir ao observador dis

cernir melhor seus contornos. 

A origem comum <las ideias sobre a personalidade e a socie

dade e uma determinada noc;iio do que os homens sao na sua 

relac;iio com a natureza, com os outros e com eles pr6prios. Quan

do pensamos nessa noc;iio qualitativamente, chamamo-la de natureza 

humana ou humanidade. Quando nos referimos a ela, enquanto 

substancia, ou sujeito cujas caracterfsticas anunciamos, podemos 

oChama-la de eu. 0 eu e a pessoa individual. Mas, na medida em 

que os individuos possuem atributos comuns, inclusive uma rela

�iio similar com a especie, o eu e a personificac;ao da humanidade. 

Essa personificac;ao de toda a rac;a humana num individuo termi

nara por significar, ao mesmo tempo, mais e menos que uma 

semelhanc;a basica e imutavel entre os homens. 

Questoes decisivas 

Na tradic;iio de nossa cultura, tres t6picos dominaram o estu

do da natureza humana. 0 primeiro e o problema de conexao entre 

a natureza humana e a Hist6ri2. 0 segundo e a escolha entre a 

visiio essencialista e a visao relacional da humanidade. 0 terceiro 

e a questiio do lugar que o individuo ocupa na especie. Uma teo

ria do eu pode ser definida pela posic;ao que toma frente a essas 
tres quest6es. 
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Uma das doutrinas fundamentais da antiga filosofia politica 
foi a crenc;:a na existencia de uma unica natureza humana, comum 
a todos os homens, independentemente da sociedade a que tenham 
pertencido, ou da epoca em que tenham vivido. A humanidade 
estaria, assim, condenada a mover-se sempre dentro do cfrculo de 
ferro de suas virtudes e de seus vicios. Alguns regimes politicos, 
contudo, seriam preferfveis a outros, por terem melhores condi
�6es de suprimir o l�do mau da natureza humana e aproveitar 
suas capacidades beneficas. Atualmente, essa teoria cl�§sica sofreu 
uma especie de revivescencia com a busca de "estruturas" ocultas 
e universais da mente. 

Em geral, porem, a teoria social moderna avanc;:ou na direc;:iio 
oposta. Cada maneira de ser humano e inseparavel de uma forma 
particular de vida social, de modo que a pr6pria noc;:iio de uma 
natureza humana umitaria dissolve-se, ao ser tocada pela varinha 
magica da Historia. 

Nern o conceito ahist6rico nem o historicista parecem satisfa
t6rios. 0 primeiro desfaz-se em face do nosso conhecimento das 
inumeras modalidades de existencia humana. 0 que e constante e 
universal no homem pode ser, freqiientemente, o que, nele, e me
nos importante. 2 A alegac;iio de que a natureza humana e indepen
dente da Hist6ria tern impressionantes implicac;:6es politicas: as 
Iimitac;:6es da natureza do homem restringem o poder de sua luta 
por transformar a pr6pria experiencia. Assim, quaisquer que se
jam as intenc;:6es dos que a prop6em, a doutrina ahist6rica tende, 
invariavelmente, a tornar-se um instrumento da santificac;iio da 
atualidade. 

Por outro lado, o ponto de vista historicista, levado ao ex
tremo, priva-nos de um criterio atraves do qual possamos com
parar formas de vida social e responder as quest6es discutidas 
neste ensaio. Na medida em que e associado a uma crenc;:a rela
tivista no igual valor de todas as culturas, ele nos leva de volta 
ao principio do valor subjetivo e ao sistema de pensamento do 
qual este principio e parte. Na medida em que confia no carater 
progressivo da Hist6ria, coloca o indivfduo a servic;:o de um ideal 
futuro, que ele e incapaz de realizar na sua pr6pria vida. 
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0 conflito entre a posic;iio ahist6rica e a historicista associa-se 

vag:amente ao dilema entre a visiio essencialista e a visiio relacional 

da natureza humana. 0 essencialismo e a tese segundo a qual, 

pelo menos em determinados momentos, cada individuo e a hu

manidade como um todo possuem um modo profundo de ser que 

os identifica como sendo aquilo que siio. Atributos podem ser 

acresccntados ou suprimidos, em torno deste ceme, sem que des

truam a base da identidade do individuo ou da especie. 0 rela

cionalismo, por contraste, afirma que o homem consiste numa ca

tegoria de relac;oes com os seres ou a situac;oes existentes no 

mundo. 0 essencialismo e, geralmente, aliado a visiio ahist6rica e 

o relacionalismo a visiio historicista. Mas esse niio e, necessaria

mente, o caso: o nucleo da humanidade pode ser concebido em

desenvolvimento no curso da Hist6ria, e as relac;oes que definem

o individuo ou a especie podem ser consideradas sobrepostas ao

tempo.

A teori2. essencialista forr;a-nos a aceitar a doutrina classica 

das e,sscncias inteligiveis a todas as ideias insustentaveis sobre a 

mente e a sociedade que esta doutrina implica. A visiio relacional 

dcsafia nossa capacidade de identificar os individuos ou a huma

nidade. Per isso que tudo, em ultima analise, e Iigado a todas as 

coisas; niio haveria como situar as fronteiras do indivfduo ou a 

natureza da especie. 0 relacionalismo e especialmente perigoso 

como expressao filos6fica da primazia do papel social na sociedade 

moderna; cada pcssoa torna-se a mera intersec;;ao insubstancial dos 

varios papeis sociais que cla desempenha, sendo-lhe, 2ssim, nega

da a tranqliila posse de si mesma. 

0 terceiro dilema op6e uma visao que transforma o individuo 

num simples exemplo da especie a outra que reduz a especie a 

condic;;ao de uma categoria de classificac;iio. A primeira afirma a 

primazia da natureza da especie; a segunda, a das naturezas indi

viduais. A visao orientada segundo a especie acompanha, habitual

mente, as doutrimas essencialista e ahist6ricas devido a sua neces

sidade de atribuir ao conceito da especie a existencia de um cerne 

imutavcl que pode sobreviver as variac;oes entre individuos e so

ciedadc. 0 conceito individualista adapta-se mais facilmente as 
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teorias relacion2is e historicistas, devido ao seu compromisso de 

buscar sempre a essencia da humanidade nas experiencias singula

res e passageiras dos individuos. 

A confian<;a exclusiva no conceito da especie nao explica o 

sentido subjetivo de individualidade e dissolve as partes no todo. 

A tese individualista nao explica o significado das similitudes entre 

individuos e toma o todo uma simples soma de suas partes. 

Uma teoria adequada do eu seria aquela que evitasse, de al

gum modo, as falhas tanto da abor<lagem ahist6rica como da histo

ricista, tanto da essencialista como da relacional, tanto da que se 

orienta pelas especies como da individualista. 0 instrumento atra

ves do qual isso pode ser realizado e a doutrina dos universais 

e dos particulares sugerida pela critica ao pensamento liberal. Se 

tomarmos a natureza humana como universal e suas manifesta

<;oes, sob a forma de vida social e personalidades individuais, co

mo particulares, podemos declarar que a natureza humana nao e 

nem uma entidade ideal que subsiste por si mesma, nem uma sim

ples cole<;ao de pessoas e culturas. Ao inves, e um universal que 

existe atraves de suas incorpora<;6es particulares, movimenta-se, 

sempre, alem de qualquer delas e transforma-se atraves de suas 

seqtiencias. Cada pessoa e cada forma de vida social representa 

uma nova interpreta<;ao da humanidade, e cada nova interpreta<;ao 

transforma o que a humanidade e. 

A conseqiiencia desta concep<;ao para o problema da natureza 

e da hist6ria da humanidade e permitir-nos afirmar a existencia de 

uma natureza humana unitaria, embora neguemos que esta natu

reza exista alem da Hist6ria. Sua realidade e sua unidade sao con

sistentes com sua capacidade de transforma<;ao e com o carater 

peculiar de cada uma de suas manifesta<;oes. 

A implica<;ao desta tese para a op<;ao entre essencialismo e 

relacionalismo e fomecer-nos uma linguagem atraves da qual pos

samos reconhecer que uma pessoa e o produto de suas rela<;oes 

e afirmar que ela possui ao mesmo tempo uma identidade peculiar. 

A natureza humana universal consiste numa categoria de enigmas 

que os homens confrontam nas suas rela<;oes com a natureza, com 

os outros e com eles pr6prios. B a universalidade de uma condi-
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�iio, e niio de uma substancia. Mas cada representa�iio particular 

deste predicameuto. numa vida individual, possui uma totalidade 

organica e peso pr6prio - o peso e a totalidade do particuklr em 

face do universal que ele corporifica. 

A doutrina dos universais e dos particulares mostra, tambem, 

uma maneira de considerarmos o relacionamento entre as especies 

e o indivfduo, sem reduzirmos a natureza humana nem a um ca

niter monolftico de especie, nem a um agregado de personalidades 

individuais. A natureza da especie, como universal, adquire um 

aspecto diferente em cada pessoa. As capacidades do homem 

aoham-se dispersas entre os individuos, mas cada um deles parti

cipa das multiplas facetas da ra�a humana. Assim, o conhecimento 

do individuo pressup6e o conhecimento de sua Iocaliza�iio na es

pecie. Falar no eu e falar tanto da humanidade quanta dos ho

mens individuais. 

Metodo de exposiriio e prova 

Os tres cenarios da vida siio o relacionamento do homem 

com a natureza, com seus semelhantes, com seu trabalho e sua 

posi�ao. Em cada um deles um individuo enfrenta certos proble

mas recorrentes que advem de seus conflitos entre as exigencias 

basicas da natureza, dos outros e dele pr6prio. 0 que os torna 

basicos e o fato de que siio pressupostos por todas as outras ten

dencias da conduta humana; definem o significado da humanida

de. Sao as caracterfsticas ou atributos do eu. Podem existir varia

�6es do grau em que sao afirmados ou satisfeitos, mas nenhum 

sera esquecido por muito tempo. 

:J;; possivel identificar essas exigencias fundamentais atraves da 

reflexao sabre algumas das ideias comuns que mantemos acerca 

da natureza humana. A dificuldade esta em reconhecermos o que 

estas ideias significam quando reunidas, e nao o que cada qual 

significa sozinha. Quando se elaboram suas implica�6es e se com

preendem suas conex6es, produzem uma percep<;ao estranha a

doutrina liberal e capaz de substituf-la. 
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As caracteristicas do eu sao, a um s6 tempo, fatos e valores, 

e a doutrina que as retrata e, simultaneamente, descritiva e avalia

dora. A avalia<;ao e a descri<;ao encontram-se no ponto em que 

se define a natureza humana. Talvez nada pudesse ser dito a um 

homem que desejasse ser um centauro. 0 discurso moral pressu

poe sempre a aceita<;ao da humanidade e a autoridade da luta 

para ser e se tomar cada vez mais humano. Aquele que reconheceu 

ate que ponto a divisao entre o fato e o valor depende das 

premissas Iiberais esperara esse resultado como conseqilencia da 

critica e abra<;a-lo-a como premio de sua paciencia. 

A doutrina do eu responde a duas interroga<;oes: uma, hist6-

rica, outra, metafisica. Para cada uma dessas duas especies de 

questionamento existe um tipo de justifica<;ao correspondente. 

Por conseguinte, um criterio para a escolha de uma teoria 

do eu e hist6rico: permite-nos essa teoria esclarecer o sentido das 

tendencias antagonisticas que descobrimos dentro do estado assis

tencialista corporativo e do estado socialista? Mais particularmente, 

podera ela explicar o vaivem da imanencia e da transcendencia 

nas formas dominantes de consciencia social e nos tipos equiva

lentes de ordem social? Como a antinomia da teoria e do fato 

permanece insohivel, precisamos reconhecer tanto o fato de que a 

teoria que mantemos da forma a nossa interpreta<;ao da Hist6ria 

quanto o fato de que o assunto em pauta pode ser examinado, 

independentemente da teoria, de modo a estabelecer o que ha de 

verdadeiro ou o que ha de falso nas nossas ideias. 

0 segundo criterio de preferencia para o estabelecimento de 

uma teoria do eu e metafisico e moral. :£ um apelo a nossos jul

gamentos diarios, tacitos e explicitos sobre o que os homens sao 

e o que eles deveriam ser. De fato, nosso modo atual de agir e 

de falar inclui uma visao da humanidade mais completa do que 

aquela que e permitida pelas premissas liberais. Mas raramente 

mantemos essa visao diante de nossos olhos a um s6 golpe de 

vista, quer porque nossa aten<;ao e atraida para seus detalhes, quer 

porque seu tra<;ado e obscurecido pela influencia dos principios li

berais. 
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Existe uma dificuldade em pormos em pratica nossas intui<;oes 

morais que e a contrapartida exata do problema que enfrentamos 

ao usarmos a Hist6ria como justificativa. A dificuldade consiste 

no contraste entre o desejo de rejeitarmos alguns julgamentos so

bre o carater da humanidade coma errados e o desejo de em

pregarmos outros para corroborar o ponto de vista que proponho. 

Como tra<;ar o limite entre as intui<;oes corretas e as falsas, a nao 

ser por re�erencia a pr6pria teoria que essas intui<;oes, suposta

mente, apoiam? 

0 pcnsamento especulativo desenvolve-se atravcs da crfiica a 

ideias e praticas atuais. No entanto, na ausencia de uma verdade 

moral revelada, ou de um valor objetivo, a (mica base decisiva 

para a defini<;ao de um ideal e a pr6pria experiencia. A teoria 

normativa ha de vigorar ou fracassar, em ultima analise, segundo 

sua capacidade de conquistar nossa aquiescencia bem meditada. 

Ela a conquistara a medida que compreendermos as implica<;ocs 

dos nossos conhecimentos morais ja adquiridos e formos capazes 

de refinar ou reexaminar estes conhecimentos a luz daquela com

preensao. 

A critica te6rica a ideais estabelecidos e a expos1<;ao te6rica 

de novos ideais levam sempre de um nivel de experiencia para 

outro mais basico. Essa passagem e a solu<;ao provis6ria para este 

dilema. Consideram-se basicos os julgamentos cujo abandono te

nham conseqtiencias que nos parecem absurdas; julgamentos que,, 

mais dificilmente do que outros, se deixariam suprimir por doutri

nas e formas de consciencia que lhes fossem hostis. Nenhum sis

tema de pensamento, por mais poderoso, pode subjugar inteira

mente o espfrito de seus adeptos. Porque, liberais ou nao, somos 

homens, possuimos um conhecimento de nossa humanidade que a 

doutrina liberal nao pode exaurir. Olhemos para dentro de n6s 

mesmos e cada um podera medir, por sua pr6pria experiencia, a 

verdade ou a falsidade deste argumento. 

:8 provavel que os apelos a Hist6ria e a uma autocompre� 

ensao critica sejam insuficientes para demonstrar a verdade ou o 

erro de qualquer conceito do eu. A experiencia hist6rica abre-se 
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a varias interpretac;oes; a voz das intuic;oes e discordante. Dois ou

tros aspectos da situac;ao podem ajudar-nos a enfrentar essas du

vidas. Primeiro, e possivel que o numero de alternativas plausi

veis em tudo o que se tern dito sobre a natureza humana e sua 

relac;ao com a Hist6ria seja, na verdade, rigorosamente limitado. 

Segundo, quando se esgota nossa capacidade de determinar quais 

<lesses pontos de vista sao verdadeiros, o fracasso pode indicar 

algo mais que as limitac;oes transit6rias de nosso conhecimento. 

Pode sugerir que a natureza humana, tal como ela existe agora, 

contem, em si, diversas possibilidades e e capaz de avam,ar em 

diversas direc;oes. 

Nesta circunstancia, um dos criterios para escolher entre as 

varias doutrinas sobre a natureza humana e o nosso interesse mo

ral. Nao somos indiferentes quanto a qual delas sera, de fato, a 

mais verdadeira. Nossa escolha de um determinado ponto de vista 

e o compromisso que assumirmos de agir de acordo com seus pre

ceitos afetarao as circunstancias que ele relata. E neste sentido 

que qualquer doutrina metafisica ou social tern algo de profetico 

e torna-se parte da Hist6ria que procura narrar. 0 reconhecimento 

manifesto de um interesse moral coloca outro problema circular 

para qualquer teoria do eu: o interesse moral que contribui para 

a justificac;ao da doutrina deve, por fim, ser justificado pela pr6-

pria doutrina. A unica safda deste circulo esta em aceitar a noc;ao 

de que a teoria da natureza humana deve ser construida a partir 

de uma visao moral que a precede, em parte, mas que e, cons

tantemente, refinada, transformada e reivindicada atraves do de

senvolvimento desta mesma teoria. 

Estou certo de que nao ha nada de novo na doutrina que 

passarei a delinear. E ela antiga, e seus elementos sao conhecidos, 

embora possam parecer estranhos, uma vez reunidos. Pode ser 

considerada como a teoria classica da natureza humana. Todos os 

grandes pensadores da Europa contribufram para seu desenvolvi

mento, porque e a expressao te6rica de uma visao mais basica 

da humanidade que nenhuma teoria conseguiu, ate hoje, destruir. 

0 impulso de seus ensinamentos tern sido tao ininterrupto, que 

mesmo os simpatizantes da metafisica liberal contribuiram para 
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seu progresso, a despeito de seus pr6prios principios. :£ necessa

rio apenas apreendermos as implica�es do que ja conhecemos. 3 

Nao tentarei formular esta doutrina de modo que esta formu

la9ao esteja a altura do que, sobre ela, ja possuimos, mas talvez 

minha versao compense, pela sua simplicidade, o que lhe possa 

faltar em riqueza e profundidade. 

0 EU E A NATUREZA 

0 homem difere de todos os outros animais porque ve sua 

pr6pria coloca9ao no mundo nao s6 como fatalidade senao tam

bem como enigma. Ele permanece separado do mundo, num sen

tido objetivo, porque sua conduta e indeterminada e, num sentido 

subjetivo, porque e consciente. A indetermina9ao e a consciencia 

sao os primeiros dois atributos do eu. 

Por indetermina9ao quero referir-me simplesmente ao pocler 

limitado que os instintos exercem sobre a atividade humana. 0 
conceito do instinto e uma maneira resumida de descrever as ori

enta9oes uniformes que sao compartilhadas por todos os membros 

de uma especie e transmitidas nao tanto cultural mas genetica

mente. Os instintos funcionam uniformemente e de maneira irre

fletida, com a mesma cega e irresistivel necessidade que faz com 

que as ondas do mar batam de encontro aos rochedos da costa. 

Na especie humana, contudo, existe uma brecha entre as exi

gencias dos instintos e as possiveis formas de organiza9ao social. 

Muitos aspectos da conduta on nao sao universais ou nao sao 

geneticamente transmitidos; na verdade, a maior parte deles pode 

nao ser nem uma coisa nem outra. Por este motivo, o relacio

namento do homem com o mundo cultural nao e pre-ordenado. 

Por conseguinte, ele nao e totalmente um ser natural. 

A ideia da indetermina9ao do en nao pressupoe qualquer jul

gamento sobre as limita9oes de uma explica9ao causal da con

duta humana. Restringe, simplesmente, a influencia de uma cate

goria especifica de determinantes causais. Ela nos for9a, por isso, 
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a descrever o que preenche a brecha deixada pela limitai;;ao do 

instinto. 

0 aspecto subjetivo da separai;;ao entre o eu e o mundo e

o reverso da indeterminai;;iio. Como o relacionamento do homem

com a natureza niio acontece de uma vez e para sempre, repre

senta sempre um problema a ser resolvido. A capacidade de nos

sentirmos perplexos, devido a qualquer aspecto de nossa situai;;ao

no mundo, de concebermos o que isso representa para n6s e de

nos deixarmos orientar por estes conceitos e o que chamamos de

consciencia. A consciencia, isto e, a capacidade de refletirmos sa

bre a existencia, e o segundo atributo do eu. A consciencia e de

tal modo fundamental para todos os aspectos da atividade huma

na, que ela cria um domfnio do ser, o domfnio da mente discutido

no Capftulo Tres, o que requer um metodo peculiar de estudo.

Para compreendermos uma determinada ai;;iio, no seu sentido pe

culiarmente social, precisamos apreender as creni;;as e os ideais de

seus autores.

Incontestavelmente, a difereni;;a entre o que e consciente e o 

que e instintivo esta longe de ser absoluta. Por um lado, a cons

ciencia invade o domfnio da natureza. Cada aspecto da existencia, 

mesmo quando mantem sua universalidade e perpetua-se genetica

mente, deve ser mediado pela mente. Deste modo, os pr6prios ins

tintos tomam-se, num sentido, indeterminados e s6 recebem uma 

forma definida de expressiio e satisfai;;ao atraves da ordem social. 

Por outro lado, podem existir aspectos universais de conduta que, 

embora mais sociais que instintivos, nao sao produtos de reflexao. 

Sao o conteudo do inconsciente. 

Os conceitos do inconsciente e da determinai;;iio social do ins

tinto iluminam a rela�ao da cultura com a natureza, mas nao mo

dificam o carater fundamental da consciencia. 0 estar consciente 

e sofrer a experiencia de separai;;ao daquilo sobre que refletimos: 

e ser sujeito indo de encontro ao seu objeto. 4 Um pre-requisito 

da distirn;iio entre sujeito e objeto e o fato de o sujeito ser capaz 

de definir seu relacionamento com o objeto como uma indagai;;ao 

a que se podem dar diferentes respostas. 
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0 sentimento subjetivo de separa9ao, que define a consciencia, 

nao deve ser interpretado como uma diferen9a objetiva de iden
tidade. Se um homem e influenciado por for9as ou pessoas de 

cuja influencia nao possui uma compreensao reflexiva, ele nao e

consciente de seu relacionamento com elas, embora elas se encon

trem objetivamente separadas dele. A liga9ao existente entre o 
sujeito e o objeto nunca pode ser reduzida a um elo de determi

na9ao causal. Inversamente, o objeto pode ser diferente do sujeito, 

embora sejam objetivamente identicos. E o que sucede na auto
reflexao. 0 homem toma sua pr6pria pessoa como objeto de seu 

pensamento. A premissa da auto-reflexao e a de que uma pessoa 
e capaz de dividir-se, a si mesma, em sujeito e objeto, de modo 

que a rela9ao entre um e outro se tome perturbadora, muito em
bora, para uma terceira pessoa, o sujeito e o objeto sejam os 
mesmos. A capacidade que uma pessoa tern de se afastar de si 

mesma e a base do que descreverei, mais tarde, como diferen9a 

entre o ser abstrato e o ser concreto. 

0 antigo conceito da filosofia como a mais elevada atividade 
humana era um reconhecimento da importancia da consciencia em 
rela9ao a outros atributos da humanidade. 0 fil6sofo, de acordo 
com este conceito, possui claramente o dom de fazer da fatalidade 

um enigma, transformando as rela96es de for9a em rela96es de 
sujeito e objeto. Deste modo toma completo e expHcito o que se 
acha apenas vagamente presente nas vidas de seus semelhantes. 
Seu merito exemplar consiste na capacidade de libertar a qualidade 
da consciencia, que compartilha com todos os outros homens, das 
atribui96es e preconceitos que limitam seu alcance na maioria das 

vidas humanas. 5 

A consciencia e, portanto, o que marca a distancia entre o 
homem e o mundo. Se pudessemos imaginar essa separa9ao da 
natureza na sua pura forma, antes de que ela fosse contrabalan

<;ada pelos efeitos da atividade humana, o seu indfoio seria a ex

periencia de terror diante da estranheza do mundo. E porque este 

terror e a marca desta separa9ao entre o eu e a natureza, em que 

a pr6pria consciencia se baseia, ele nunca foi completamente ex

pulso da vida consciente. Pelo contrario, a for9a do elo social, a 
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aceitac;ao de quase qualquer forma de degradac;ao e escravizac;ao 

nas maos da sociedade, deve-se, em grande parte, a necessidade 

que os homens tern de pertencer ao mundo social, no qual nao 

prevalece a solidao de uma natureza pre-humana. 

0 terror da separac;ao corresponde exatamente ao predica

mento do conhecimento descrito pela antinomia entre teoria e fato 

e pelo contraste, que a realc;a, entre o universal formal e o par

ticular substantivo. N as ciencias da natureza, o conhecimento pro

gride na medida em que se vai tomando cada vez mais formal. 

A substancia das coisas, a aparencia rica e concreta com que elas 

atingem nossos sentidos e deixada a percepc;ao pre-cientifica. As

sim, quanta maior a perfeic;ao da ciencia, tanto mais estreita se 

torna sua parcialidade. 

0 conhecimento e perfeito quando atinge o pleno desenvolvi

mento daquilo que seu metodo toma possivel, e e completo quan

do nao deixa inexplicado nenhum aspecto do fenomeno que es

tuda. As ciencias naturais ni'io podem nunca aliar a perfeic;ao a 

concretitude ou a plenitude na compreensao da natureza. Havera 

sempre um conhecimento mais concreto da natureza deixado a 

arte ou as impressoes comuns. Por isso, o desenvolvimento da 

ciencia aumenta, em vez de diminuir, o que ha de estranho no 

mundo natural. Isso resulta do fato de abstrair dos aspectos par

ticulares da experiencia s6 o que e suscetivel de uma explicac;ao 

cada vez mais universal e de abandonar o resto ao dominio do 

contingente e do inescrutavel. Faz com que desfile diante da mente 

um vasto arsenal de formas das quais se apaga a particularidade 

da experiencia. s 

Existe um segundo tipo de conhecimento atraves do qual co

nhecemos nao s6 perfeita mas completamente, porque o objeto 

desse conhecimento e forma pura, e este objeto e construido pelo 

pr6prio sujeito. Tal e a natureza de nosso conhecimento das ver

dades geometricas, matematicas ou 16gicas. Observei, anteriormente, 

que cada exemplo particular de um circulo define-se inteiramente 

pela ideia geometrica de um circulo. Nao ha, por conseguinte, 

nada a ser sabido sobre qualquer circulo especifico, exceto a di

mensao de seu raio, que ni'io seja parte do teorema de sua cons-
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tru�ao. 0 conhecimento do geometra e completo e, tambem, per

feito, apenas porque, diversamente dos fenomenos da natureza, a 

materia estudada nao possui particularidade nem substancia. 

Sendo ideias, e rela�oes entre ideias, os objetos da geometria, 

da matematica e da I6gica podem sempre imaginar-se como cons

truidos pela mente te6rica, mesmo ao se pensar neles como ver

dades preexistentes, que a mente descobriu. A razao disso e o fato 

de que !hes falta o aspecto de substancia, que distingue os feno

menos naturais. 0 problema do universal e do particular nao se 

apresenta neste campo porque, nele, nao existem particulares. Por 

isso, nao tratamos os objetos da geometria como parte da nature

za, e a maneira completa pela qual os compreendemos em nada 

contribui para diminuir a estranheza do mundo natural. 

Indeterminado, porque e consciente, e consciente, porque e 

indeterminado, o eu e separado do mundo e sobretudo do mundo 

natural que o cerca. 0 indicio moral dessa separa�ao e o descon

certo em face de tudo o que, na natureza, e estranho as preo

cupa�oes humanas e incomensuravel para as medidas do homem. 

0 sinal cognitivo dessa separa�ao e a inevitavel e radical imper

fei�ao de nosso conhecimento da natureza. 

Por isso que o homem nao possui um lugar predeterminado 

na natureza, necessita situar-se, ele pr6prio, nela. Ao faze-lo, nao 

se satisfaz em tratar o mundo natural como a fonte dos meios 

necessarios para alcan�ar seus objetivos. Quer considerat· ..;e como 

alguem que pertence a ordem natural de que foi e11:pulso atraves 

do dom da consciencia. A sensa�ao de ser parte da totalidade da 

natureza e tao profundamente enraizada no ser humano quanto a 

experiencia de sentir-se separado dela. Essa participa�ao no todo 

nao e dada; deve ser conquistada. 

Assim, todas as atividades humanas possuem um duplo aspec

to. Por um !ado, elas reconhecem e perpetuam a barreira entre 

o eu consciente e o mundo natural, que e a condi�ao da subjeti

vidade. Por outro lado, procuram transpor a brecha. As caracte

risticas do eu, que exemplificam essa luta por tomar-se parte do

grande todo, sao tao basicas e universais quanto as que buscam

a autonomia da parte diante do todo.



A TEORIA DO Eu 257 

Quando a tentativa de reconciliar o eu e a natureza e consi

derada subjetivamente, do ponto de vista do ser atuante, assume a 

forma da tendencia de todas as condutas que visam transformar 

o mundo de acordo com os objetivos humanos. Essa tendencia

pode ser considerada o carater pratico do eu. Quando a mesma

reconcilia9ao com a natureza e considerada objetivamente, do pon

to de vista de seus efeitos sobre o mundo, aparece como a ten

dencia, no trabalho, a cria9ao de objetos que sobrevivam ao tra

balhador e se tomem parte do mundo. 7 Esta e a qualidade obje-

tiva do eu. A praticabilidade e a objetividade, como a consciencia

e a indetermina9ao, sao o reverso um do outro.

Toda a a9ao humana pretende transformar o mundo, e o trans

forma, na verdade, mesmo quando a modifica9ao realizada pouco 

tern a ver com aquela que se visava realizar. Devido a indetermi

na9ao e a consciencia do eu, o mundo, para o homem, ainda nao 

esta totalmente formado e cada um de seus atos leva um pouco 

mais adiante essa forma9ao. 

A fim de por a prova a afirma9ao de que toda conduta e pra

tica, deveriamos considerar a questao do que ha de pratico no 

conhecimento, porque o conhecimento pareceria, por defini9ao, nao 

se coadunar com essa tese. 0 fato de ser o conhecimento pratico 

por sua pr6pria natureza ja foi abordado na discussao sobre a 

consciencia. Devido a impossibilidade de distinguirmos claramente 

entre a situa9ao objetiva do eu e sua pr6pria compreensao deste 

fato, toda compreensao modifica o mundo que ela representa. 

0 carater pratico do conhecimento e mais que um assunto 

empirico. :e parte do significado da rela9ao entre o sujeito e o 

objeto. Para conseguir a separa9ao do objeto, que a consciencia 

requer, o sujeito deve ser capaz de tratar o objeto como algo que 

se acha subordinado a sua vontade. Nao pode ser apenas uma 

for9a agindo sobre o sujeito: deve tomar-se algo que pode per

manecer a distancia e capaz de ser submetido a uma investiga9ao 

que revelara suas possibilidades e limita96es, estabelecendo sua re

Ia9ao com o sujeito. 

A capacidade do sujeito de estabelecer sua rela9ao com o ob

jeto e ambigua. Por um lado, significa a descoberta de uma coisa 
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que ja se acha presente. Mas, par outro lado, a pr6pria desco

berta modifica o que foi descoberto, coma se demonstrara pelo 

duplo argumento que se segue. Primeiro, a nao ser que estejamos 

dispostos a aceitar a doutrina das essencias inteligiveis e todas as 

suas conseqilencias, precisamos definir cada coisa segundo suas 

rela<;oes com tudo mais. Segundo, para o sujeito nao pode haver 

uma clara distin<;ao entre o carater objetivo dessas rela<;6es e seu 

significado para ele. A ideia de descrevermos uma rela<;ao "par 

si s6"; independentemente do sentido que possua para o sujeito, e 

sem sentido, porque essa ideia pressup6e a possibilidade de esca

parmos da condic;ao de uma existencia subjetiva. Um ser cujo 

conhecimento do mundo penetrasse no que as coisas sao "em si 

mesmas" seria Deus. s 

0 que se deduz do meu argumento e que o conhecimento 

modifica o objeto ao coloca-lo na posic;ao subordinada que e pr6-

pria ao objeto. Quando, portanto, o objeto e outro homem, toda 

a afirma<;ao de conhece-lo, par parte do sujeito, envolve uma luta 

pelo poder. Nao ha situac;ao na vida em que os individuos nao 

tenham e demonstrem o desejo de permanecerem ignorados, jun

tamente com o desejo de se tornarem conhecidos. Os homens que

rem assemelhar-se ao Deus que e vista vagamente atraves de um 

vitral - nunca face a face. 

Um indivfduo para o qual o conhecimento fosse apenas con

templativo, e nao inclufsse a tentativa de transformar e subordinar 

o objeto conhecido, poderia sofrer, no mundo, e encantar-se com

ele, mas nao conhece-lo realmente. 0 conhecimento implica cons

ciencia, a consciencia na separac;ao entre ele e o objeto conhecido,

e a separac;ao do objeto na necessidade de definir e construir uma

rela<;ao com ele, o que nao acontece espontaneamente. Par esse

motivo, todas as teorias que negam o carater pratico da conduta

consciente e tratam o conhecimento coma uma contempla<;ao pas

siva resultam em misticismo, a negac;ao da independencia do co

nhecedor, para com o que e conhecido, e do ser individual, para

com o todo de que e parte.

Os mesmos argumentos demonstram que a a<;ao transforma 

tanto o agente quanto o mundo; o conhecimento modifica o su-
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jeito e o objeto. Essa qualidade reativa da conduta e outra impli
ca9ao de sua praticabilidade. Como tudo mais, o eu define-se 
pelas suas relai;oes com o mundo. Cada ato transforma essas re
la<;oes e, por conseguinte, modifica o eu. Por isso que as rela96es 
em si mesmas nao podem se distinguir do sentido que possuem 

para o sujeito, elas sao modificadas por cada nova parcela de co
nhecimento. Uma conseqilencia importante deste processo de de

fini<;ao do eu e o fato de que todas as escolhas implicam uma 
decisao sobre que tipo de pessoa um individuo quer ser. 

Assim, ao inquirir, o eu se engaja na reconstrui;ao do mundo 
e de seu pr6prio ser. Ele e pratico, pelas mesmas razoes que o 
fazem consciente. No entanto, a praticabilidade e a consciencia vi;. 

sam finalidades opostas. Porque a conduta e indeterminada e cons

ciente, os homens sao separados do mundo. Mas, porque ela e

pratica, eles sao capazes de unir-se a este. 

A indeterminai;ao, a consciencia, a praticabilidade e a objeti
dade sao qualidades fundamentais do eu, e cada uma delas e li
gada as outras. Descrevem uma certa relai;ao entre o eu e a na
tureza. Essa relai;ao e, ao mesmo tempo, uma realidade e um 

ideal, porque constitui um objetivo perene e pr6prio da busca 

humana. Ou eu experimenta uma separa<;ao do mundo natural, 

experiencia manifestada no sentimento de separai;ao da natureza 

e no fato de que e sempre incompleto o que uma pessoa pode 

aprender sobre os fatos naturais. Ao mesmo tempo, o eu se es

for<;a por veneer sua separai;ao da natureza. 

0 problema a ser resolvido e o de reconciliar duas exigencias 

humanas primitivas. Uma e a necessidade de preservar a indepen

dencia do mundo exterior. A outra e a necessidade, igualmente 

basica do eu, de viver num mundo transparente para seu espfrito 

e que responda a suas preocupa96es - um mundo com o qual 

ele possa, por conseguinte, sentir-se unido. A situa<;iio na qual um 

homem se identifica com a natureza, embora separado dela, e 

na qual ele consegue veneer seu isolamento moral e cognitivo, sem 

abrir mao de sua independencia, e uma situai;ao de harmonia na

tural. 
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Para compreendermos como se pode conquistar a harmonia 

natural, precisamos permanecer atentos a uma ambigiiidade no 

conceito de natureza. A natureza pode significar simplesmente o 

mundo nao-humano Mas pode tambem referir-se ao que e dado, 

em contraste com o que os homens fazem ou sujeitam a sua von

tade. No primeiro sentido, a antftese da natureza e a cultura; no 

segundo, e o que e artificial. A marca do que e dado e sua uni

versalidade; obedece a leis universais. 0 indfcio do que e artificial 

e sua particularidade; representa as inteni;oes particulares de indi

vfduos ou grupos determinados. Desde os prim6rdios da filosofia 

grega, os dois conceitos da natureza foram repetidamente confun

didos, devido a tendencia a identificar as noi;oes de cultura e ar

tificialidade. Se existisse, no entanto, um aspecto da cultura nao 

menos universal e anterior a vontade do que os fenomenos estu

dados pelas ciencias ffsicas, a diferenciai;ao entre os dois concei

tos da natureza tornar-se-ia crucial. 

Se tomarmos por natureza o mundo nao-humano, a harmonia 

natural sera a experiencia de pertencer aquele mundo, embora per

manecendo a parte dele. E o que Marx parece ter em mente quan

do fala sobre a condii;ao na qual a natureza e humanizada e o 

homem "naturalizado". Quando visualizamos a natureza como o 

oposto do que e determinado, a harmonia natural significa a capa

cidade de reconciliar a experiencia de nos erguermos acima das 

circunstancias de nossa existencia, e de as recriarmos, atraves da 

vontade, com a experiencia de participai;ao numa ordem de coisas 

que e universal e precede a determinai;ao humana. 

Em que sentido e em que extensao pode cada um desses tipos 

de harmonia natural ser alcani;ado pelo homem? Tomemos, pri

meiro, o problema da reconciliai;ao com o mundo nao-humano. 

As tradii;oes morais, artfsticas e religiosas de muitas culturas des

tacam a persistencia do desejo dos homens de se sentirem mem

bros de uma comunidade de coisas naturais e, sobretudo, de coisas 

vivas. 

Devido ao seu aspecto sexual, o amor ajuda o homem a ven

eer distancia entre o eu e a natureza na sua pr6pria pessoa. Como 

�er consciente e indeterminado, ele se distingue, atraves de sua 
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relativa liberdade, de seus instintos ou inclinar;oes naturais. Essas 

inclinacoes constituem, dentro dele, o elemento natural. Na medida 

em que se submete a elas, e um ser natural, e, na medida em 

que se liberta delas, e mais que um ser natural. As inclinar;oes 

naturais, como os desejos de alimento e sexo, parecem representar 

uma fatalidade tiranica; impoem limitar;oes e exigencias ao que a 

consciencia pode realizar. 

Mas, no amor, a uniiio de duas pessoas, que representa um 

ideal de relar;iio entre o eu e o outro, e consumada atraves da 

inclinar;iio natural do sexo. No amor niio acontece que, quanto 

mais o homem se comporta como um ser natural, tanto menos ele 

se conserva tipicamente humano. Pelo contrario: a separar;iio entre 

a mente e a inclinacao natural e suprimida. Satisfazendo o ideal 

de sua relar;iio com o outro e, por conseguinte, tomando-se mais 

humano, ele tambem se toma mais completamente natural. A reu

niiio d,p homem com a natureza, sem a perda de sua humanidade, 

e confirmada quando a uniiio sexual produz filhos, porque esta 

permite, entiio, ao individuo que ele se tome um elo na evolur;iio 

da especie. 

0 ideal da harmonia natural e freqi.ientemente exemplificado 

na arte. Isso ocorre, mais obviamente, na representar;iio artistica 

da unidade simultanea e da relativa autonomia de elementos di

versos da natureza, fora e dentro do homem, como nas maravilho

sas analogias de Da Vinci entre animais, seres humanos e anjos. 

Num sentido mais profundo, o ideal da harmonia natural e ine

rente ao pr6prio carater da contemplar;iio estetica, que confunde, 

como faz o amor, o aspecto sensual e o aspecto intelectual ou 

moral de nosso relacionamento com o mundo exterior. 9 

A expressiio mais completa de harmonia natural e o conceito 

religioso do plano de Deus para a criar;ao: o homem ocupa um 

lugar na ordem das coisas criadas, sendo, portanto, uma criatura 

entre outras, mas a relar;ao que estabelece com Deus e uni.ca e 

distinta. Aceitando a criar;iio, aprendendo a compreende-la e con

tribuindo para seu desenvolvimento, ele apreende o sentido tanto 

de sua unidade com a natureza criada quanto do que o separa 

dela. 
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0 amor, a arte e o culto religioso que conhecemos e prati· 

camos sao esferas de experiencia mais ou menos discretas que nao 

se confundem com a vida quotidiana e que se op6em mesmo a 

ela. Na medida em que nao transformam o mun do habitual das 

relac;6es sociais e continuam sendo sentimentos particulares, nao 

podem representar adequadamente o ideal da harmonia natural. 

0 trabalho e o principal recurso de que dispomos para a 

conquista da harmonia natural no dia-a-dia. 0 conceito do tra

balho descreve tanto a atividade humana de ordem pratica quanto 

seus resultados. Os objetos materiais, os servic;os, as teorias e as 

formas de organizac;ao social sao, nesse sentido, tambem traba

lhos. 

0 acumulo de trabalhos transforma progressivamente a feic;ao 

do mundo, dele fazendo um lugar repleto de coisas para sempre 

marcadas pela humanidade de suas origens. Quanta mais o ho

mem trabalha, tanto mais sobrep6e a relac;ao primitiva entre ele 

e a natureza uma nova modalidade de relacionamento entre o eu 

e suas pr6prias obras. Nesta segunda e mais perfeita relac;ao, o 

trabalho, como objeto, e separado do trabalhador, como sujeito. 

No entanto, o sujeito pode tambem ver o objeto como uma ex

pressao ou extensao de seu pr6prio ser, despindo-o, assim, do 

terror da singularidade que cerca as coisas naturais que suas 

maos nao tocaram. 

0 elo que une o trabalhador a seu trabalho faz parte da 

natureza da relac;ao entre o eu e a natureza; porque o trabalhador 

e o trabalho permanecem separados, e este pode ser visto por 

aquele como um objeto. Ao mesmo tempo, contudo, difere do 

relacionamento original entre o eu e a natureza porque o trabalho 

nao e nunca apenas um objeto para O trabalhador; e, tambem, 

uma expressao extema de sua pr6pria subjetividade. Assim como 

a natureza e transformada pelo trabalho, e a marca humana se 

acha impressa em cada faceta do mundo, a relac;ao entre o eu 

e a natureza ressurge na imagem do lac;o entre o agente humano 

e as organizac;6es, ideias e coisas que ele cria. Aqui, novamente, 

o conceito geral pode tomar-se mais concreto, tanto do ponto de

vista moral quanto do ponto de vista cognitivo.
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A caracteristica moral peculiar do relacionamento que descre
vo e a capacidade do agente de se reconhecer nos seus pr6prios 
atos e em seus produtos. Em vez do horror ao que lhe e estra
nho, experimenta, diante deles, a reconfortante confirma<;ao de 
sua pr6pria existencia. Os produtos da atividade humana possuem 
uma forma externa; pertencem ao domfnio das rela<;oes sociais e 
dos acontecimentos naturais. Ao mesmo tempo, contudo, represen
tam as capacidades realizadas de seus autores e, por conseguinte, 
uma oontinuai;ao daqueles que os criaram, no mundo exterior. 

E possivel precisarmos o sentimento peculiar que pode se� 
ligado a relai;ao do sujeito com sen trabalho, se considerarmos o 
tipo de conhecimento ao qual este sentimento corresponde. Em 
minha discussao sobre a indeterminai;ao e a conscicncia, distingui 
dois tipos de conhecimento. As ciencias tratam do que e dado 
pela natureza, e o conhecimento que fornecem e, a um s6 tempo, 
perfeito e incompleto, porque relega a substancia em favor da for7 
ma. Os objeto5 da geornetria, por outro lado, podem ser visuali7 

zados como constrm;:6es da mente. 0 conhecimento que deles te
mos 6 perfeito e completo ao mesmo tempo, porque lhes falta a 
substancia das coisas naturais. 

Haveni urn terceiro tipo de conhecimento que penetre tanto 
a forma quanto a substancia da materia estudada? Os objetos de, 
tal conhecimento teriam que combinar, de alguma maneira, as ca
racterishcas dos fenomenos naturais e as das figuras geomctricas. 
Como as primeiras, teriam que possuir uma substancia ou parti
cularidade, cujo sinal e a diversidade entre membros individuaii, 
de uma classe de coisas. Como as construi;oes geometricas, preci..
sariam, contudo, ser objetos feitos pelo pr6prio sujeito. Em virtude 
de ser seu autor, ele seria capaz de possuir, em principio, uma 
completa compreensao de sua natureza, porque cada uma de suas 
particularidades se originaria de seus esfori;os e inteni;6es. 

S6 ha uma categoria de coisas que aliam os aspectos dos ob
jetos naturais e geometricos e e, esta, a categoria dos trabalhosf 
Porque o trabalho ocupa um lugar no mundo exterior, aparec� 
sempre como uma entidade individual, distinta de todas as outras 
entidades de tipo sernelhante. Cada ato realizado, cada objetp feito 
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e cada relac;ao estabelecida sao unicos. Ao mesmo tempo, contudo, 
o trabalho possui um significado que lhe foi dado originariamente
pela intenc;ao de seu autor. A intenc;ao do autor nao e o unico
fator determinante do sentido dado ao objeto no mundo social,
mas e o primeiro e o mais simples. 10 Arist6teles e seus discfpulos
esclareceram este ponto ao afirmarem que a causa final precede
a eficiente; o tamborete existe, na mente do carpinteiro, antes que
passe a existir no mundo exterior.

Fabricamos diferentes mesas. Cada uma delas e unica, em 
suas particularidades substantivas, mas todas se acham unidas pelo 
'conceito que temos sobre para que serve uma mesa e para que 
fim a fabricamos: Algumas das singularidades que distinguem uma 
'determinada mesa de outra podem ser redescobertas nas caracte
risticas do material de que ela e feita, e em aspectos de nossos 
esforc;os, de que nao estav_amos conscientes ao faze-la. Mas quan
to menos empregamos materiais fisicos no nosso trabalho e quanto 
maior o · grau de consciencia artesanal que adquirimos na sua pro
dm;ao, tanto mais verdadeiro sera que o minimo detalhe do pro
duto individual foi predeterminado. Por isso, uma obra de arte ou 
de filosofia talvez pouco contenham que o artista e o autor nao 
tivessem decidido colocar ali. 

0 homem e capaz de compreender o mundo social, como 
Vico assinalou, porque foi ele quern o fez. A observ2c;ao de Vico 
descreve o fundamento e a materia estudada por aquele terceiro 
tipo de conhecimento que a objetividade do eu torna possivel. A 
base dessa forma de saber e o relacionamento peculiar que temos 
com o nosso pr6prio trabalho, um relacionamento perfeitamente 
e'xpresso na ideia do conhecimento que Deus tern de sua criac;ao. 
Nao ha nada no mundo que nao fosse, inicialmente, parte de seu 
plano, e tudo o que existe deriva seu significado do 1ugar que 
ocupa neste plano. Quando transpomos a mesma ideia para o 
nivel da humanidade, passa a significar que o trabalhador, que 
planejou as particularidades de sen trabalho, pode compreende-lo. 
Alem disso, se ele executou o trabalho para algum uso geral, esse 
tambem esta ao alcanc;e de seu conhecimento. Sua mesa pode ser
vir a um prop6sito geral, ou sua obra de arte pode descrever um 
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aspecto recorrente da existencia a despeito ou, antes, devido a 

suas peculiaridades. Tao logo desenvolvemos este conceito do ca

rater pratico e objetivo do conhecimento, descobrimos que e a 

pr6pria modalidade de compreensao descrita, antes, como aquela 

exigida pelo fenomeno da consciencia. 

Quanto mais o trabalho e consciente, e independe de suas 

contingencias naturais, tanto menos e possl'.vel distinguir o que ele 

e daquilo para que foi feito. Reafirma-se, desse modo, o conceito 

de que a reflexao e a existencia sao inseparaveis, no dominio da 

conscienc!a. 

A no<;ao daquilo a que um trabalho se destina e, raramente, 

apenas um progn6stico; envolve, geralmente, uma visao do que 

deveria ser sua utilidade, e isso se toma tanto mais verdadeiro 

quanto maior for o domfnio sobre o trabalho executado por aque

le que o executou. Aqui temos a segunda caracteristica do metodo 

de estudo dos objetos sociais. A reflexao, que e inseparavel da 

existencia, supera o contraste entre o fato e o valor. 

Finalmente, embora a intenc;ao possa ser o primeiro, nao e o 

ultimo dos arbitros do significado do trabalho. Uma vez realizado, 

ele comec;a a existir, por assim dizer, por direito pr6prio, e as 

intenc;oes do executor podem ser esquecidas ou postas de lado. 0 

trabalho adquire entao um novo significado, determinado pelos in

teresses e inten<;oes daqueles que o usam ou observam. Para essas 

terceiras pessoas, contudo, o conhecimento pratico e objetivo do 

trabalho s6 e possi'vel se elas forem capazes de se colocarem na 

posic;ao do trabalhador e de apreenderem o relacionamento entre 

sua reflexao consciente e o produto de seus esforc;os. Disso resulta 

o problema discutido, anteriormente, como a ambigiiidade do sig

nificado.

Na medida em que a terceira pessoa nao leva em conta a in

ten<;ao do trabalhador, ou que este nao produziu algo que refle

tisse suas intenc;oes, o tipo de conhecimento a que nos referimos 

e impossfvel. 0 objeto deve ser, entao, tratado simplesmente como 

uma coisa natural, e s6 pode ser conhecido a maneira incompleta 

de uma explanac;ao cientifica. Isso estabelece uma importante li

mitac;ao a validez do argumento de Vico. So potencialmente e que 
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e verdade que o homem seja capaz de compreender todo o mundo 

social com o conhecimento i'.ntimo que um criador possui de sun 

criac;;ao. :E verdade na medida em que duas condic;;oes sao preen

chidas: primeiro, que as ideias, organizac;;oes sociais e coisas ma

teriais correspondam aos prop6sitos conscientes de seus executores; 

segundo, que os homens sejam capazes de penetrar nas intern;oes 

dos outros, por pertencerem a comunidades ou tradic;;6es de pro

p6sitos comuns. Quando ambos estes requisitos sao preenchidos, 

podemos afirmar que os fins do trabalho nao se acham separados 

dele, mas, pelo contrario, estao, nele, corporificados. 

0 conhecimento que o trabalhador pode ter de seu trabalho 

e uma soluc;;ao parcial da antinomia entre teoria e fato. No domi'.

nio da conduta pratica e objetiva, rejeitamos de infcio a noc;;ao 

de um conhecimento te6rico independente de seus objetos, e da 

ideia de fatos separados da reflexao. Mas essa rejei<;ao nao leva 

as absurdas conseqilencias que dela resultariam, se a tomassemos 

como unica base para nossas ideias sobre a ciencia. Nao e ne

cessaria, aqui, uma experiencia pre-te6rica dos fatos, como o ar

gumento de Arquimedes, a partir do qual escolher entre teorias 

rivais. A dificuldade nao esta na necessidade de escolher entre 

explicac;;6es alternativas. Ao inves, o problema e da capacidade do 

trabalhador de reconhecer em que medida o trabalho rcflete suas 

"causas finais" - suas intenc;;6es. Assim como as intenc;;oes s6 an

tecedem parcialmente a existencia do trabalho e, mais freqilente

mente, se desenvolvem no curso da execuc;;ao, o reconhecimento 

da correlac;;ao entre o trabalho e a intenc;;ao e parte do pr6prio 

processo de trabalhar. Nao e uma ligac;;ao de interesse contem

plativo em que seguramos o objeto diante de nossos olhos e inda

gamos: e isso ou e aquilo? Existe uma relac;;ao de forc;a imediata, 

em que o sujeito escolhe o que o objeto devera ser. 

Na antinomia entre teoria e fato, a premissa de que todos os 

fatos sao, por sua vez, teorias dependentes de outra teoria, e uma 

conseqtiencia do abandono da doutrina das essencias inteligfveis. 

0 postulado de que e preciso sermos capazes de ver os fatos, sirn

plesmente para podermos julgar as teorias, advem da abstrac;;ao ou 

da imperfei<;ao do conhecimento cientifico. As ciencias naturais 
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dassificam os particulares em categorias gerais abstratas. 0 pro

blema apresentado pela antinomia e o fato de que nao estamos 

autorizados a pressupor que tudo neste mundo corresponde a 

essas categorias. Certos fatos ou acontecimentos especificos podem 

-ser classificados nas mesmas categorias, porque compartilham de 

caracteristicas especfficas; seus outros aspectos nao sao considera

,dos. No conhecimento que o trabalhador tern de seu trabalho, nao 

existe, contudo, este problema de classificac;ao. Ele ve o trabalho 

nao como exemplo de alguma categoria universal, mas como uma 

entidade individual da qual todos os aspectos podem, em princi

pio, estar presentes na sua mente. A necessidade de escolher entre 

possiveis categorias abstratas de classificac;ao simplemente nao exis

te para ele. 

Os mesmos motivos que parecem ser, atraves do conhecimento 

do pr6prio trabalho, uma soluc;iio para a antinomia entre teoria 

e fato explicam, tambem, como, enquanto ser pratico e objetivo, 

um homem pode enfrentar o terror do desconhecido que marca 

sua separac;ao da natureza. Esta emoc;iio e apenas a contrapartida 

moral da incapacidade do sujeito de conhecer a substancia total 

de seus objetos. 

Assim, na medida em que o individuo pode juntar o mundo 

humano ao niio humano, na sua vida quotidiana, ele precisa faze

lo atraves da experiencia do trabalho. Ha, contudo, certos obsta

culos ao aproveitamento do trabalho como realizac;iio de uma 

harmonia natural. Alguns destes obstaculos dependem da forma de 

consciencia social e da organizac;ao da sociedade; outros siio uni

versais e insuperaveis. 

A primeira limitac;ao contingente e a tendencia a considerar 

o sujeito como um individuo cuja participac;ao nos grupos consti

tui um aspecto secundario de sua existencia, de acordo com o

prindpio liberal do individualismo. No entanto, e claro que as

caracteristicas mais marcantes e surpreendentes da vida social niio

podem ser concebidas como se fossem criac;ao de determinados

indivfduos. Na medida em que insistirmos em considerar o sujeito

coma um individuo isolado, os arranjos fundamentais da socieda

de, suas maneiras de organizar a vida, a linguagem que seus mem-
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bros empregam, e os prindpios morais ou politicos que adotam, 

parecerao todos pertencer a ordem natural das coisas. Serao co

nhecidos, apenas, como sao conhecidos os fenomenos da natureza, 

e a compreensao do universal permanecera separada da percepi;ao 

particular. Para atingir-se um resultado diverso seria necessario re

conhecer a existencia de sujeitos coletivos, violando-se o prindpio 

do individualismo. 0 eu poderia ser capaz de visualizar todas as 

disposi96es sociais como sua pr6pria obra, ou a dos outros, se 

pudesse ver-se a si pr6prio, e ver os outros, como membros dos 

sujeitos coletivos, ou grupos, que autorizaram essas disposi96es. 

A insistencia te6rica na individualidade do sujeito correspon

de a situai;ao hist6rica representada pelo princfpio do individualismo· 

- uma situai;ii.o em que cada relacionamento de grupo que nao

se govema por normas e experimentado, num maior ou menor

grau, como um relacionamento coercivo. :E esta a circunstancia em

que a teoria do estado assistemcialista corporativo ve-se regida pelo

princfpio de classe e do papel social e impulsionada pela dialetica

da ideologia de normas impessoais e pela experiencia de depen

dencia pessoal.

0 segundo impedimento desnecessario a aquisii;ao da harmo

nia natural atraves do trabalho e descrita, de varias maneiras, 

pelas teorias marxistr.s de reificai;ao e alienac;ao, pelo conceito de 

racionalizac;ao de Weber e pela ideia de Simmel de "tragedia da 

cultura." 11 Os produtos do esforc;o humano, uma vez criados, ad

quirem vida pr6pria. Eles se erguem acima do eu consciente que 

lhes deu vida. Trava-se, assim, uma luta incessante entre sua con

dii;ao de extens6es do sujeito e sua natureza como objetos inde

pendentes do sujeito e capazes de resistir a ele. Nessa luta, a inde

pendencia do objeto pode triunfar totalmente sobre a extensao do 

sujeito. 

Esse processo pode ser descrito, em termos te6ricos, coma a 

incapacidade de reconhecer os aspectos peculiares do dominio da 

consciencia e da especie de conhecimento que ele exige. Na visao 

da vida social que resulta desta falha te6rica, tudo parece de ca

bei;a para baixo. As teorias polfticas e juridicas sao confundidas 

com situa96es reais. As disposi<;6es da vida social sao separadas 
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de suas fontes, na atividade pratica de indivfduos e grupos, e vi
sualizadas como automatos impulsionados por seus pr6prios. movi

mentos. Esta falha tern as mesmas rafzes que a incapacidade de 

admitir a existencia de sujeitos coletivos. Sua fonte e a condigao 

social em que os homens siio incapazes de realizar tarefas que 

representem suas intenc;oes individuais, ou de participarem de pro-

p6sitos comuns. 

Imaginemos, agora, uma forma de vida social em que ne

nhum dos problemas mencionados existisse. Nesta circunstancia, 
encontrarfamos, ainda, duas restric;oes a conquista da harmonia na

tural atraves do trabalho. 

Em primeiro lugar, o trabalho abrangeria apenas a sociedade 

e a natureza transformada pela sociedade. Nao modificaria nossa 

relagiio com tudo o que, na natureza, permanecesse intocado pelo 

es.forgo humano. Mesmo em nossas criagoes. empregamos objetos 
naturais que niio criamos e cujo relacionamento conosco podemos 

determinar livremente. Assim, embora a cultura acrescente uma 

camada de vida a natureza, niio pode nunca apagar totalmente a 

brutal inercia das coisas naturais. 0 significado peculiar do traba

lho, para o trabalhador, serve apenas para acentuar a distancia 
entre os domfnios da natureza e da cultura. 

Em segundo lugar, haveria sempre no trabalho, em maior ou 

menor grau, um elemento do narcisismo do sujeito. 0 trabalhador 

deseja reproduzir-se no seu trabalho, e, quando se sente a von

tade com ele, o que esta abragando talvez seja sua pr6pria pes

soa. 0 objeto e totalmente conhecido e despojado do que havia 

nele de estranho, apenas ao servir de continuac;iio do sujeito. A 

tarefa que cabe ao ideal da harmonia natural e, contudo, a de 

estabelecer uma reconciliagiio com as coisas naturais, que se acham 

realmente separadas do sujeito, e niio a de reproduzir a imagem 

do individuo ou da especie num espelho. 

Talvez o defeito principal da teoria helegiana-marxista do tra

balhID seja sua aceitac;ao passiva do narcisismo do sujeito como 

soluc;ao adequada para o problema do eu e da natureza. Ha um 

vinculo estreito entre esta aceitac;iio e o endeusamento da huma-
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nidade, no culto hegeliano-marxista da imanencia. Uma faz pelo 
individuo o que o outro realiza pela especie. 12 

Nao pode haver uma solu<;ao total na Hist6ria para o pro
blema de reconciliar a necessidade do homem de se sentir unido 
a natureza com a sua necessidade de manter-se a parte dela. Por
que e consciente, precisa sentir sua humanidade, dentro e fora de 
si mesmo, como algo que se opoe a naturalidade. 0 amor, a arte 
e a devo<;ao religiosa podem libertar o homem, ocasionalmente, 
deste antagonismo, e o trabalho pode amcnizar sua for<;a na vida 
quotidiana, mas nada pode anula-lo. 

No sentido alternativo, a harmonia natural representa a ali
an<;a da eKperiencia de participa<;ao numa ordem dada ao homem, 
segundo leis universais, como a de viver num mundo que ele pode 
recriar; de acordo com suas ideias e desejos particulares. Tal alian

�a teria que ser baseada em algo que combinasse o aspecto da
quilo tjue e um dado com o daquilo que e artificial. 

Este algo poderia ser a pr6pria natureza humana, que se faz 

presente ao individuo sob uma certa forma de vida social. Ima
ginemos uma comunidade universal cujas praticas revelassem a na

tureza da especie do homem tao transparentemente que cada pes
soa pudesse compreender, ao mesmo tempo, como a ordem exis

_tente representaria tudo aquilo que a humanidade havia-se tornado

ate aquele ponto e como qualquer modifica<;ao nessa ordem trans
formaria o que a humanidade pudesse vir a ser no futuro. A estru
tura da sociedade seria, entao, a um s6 tempo, dada e organizada, 
e, embora possufsse a universalidade do fenomeno natural, perma
qeceria aberta a critica e a revisao. Mas seria tal comunidade de

sejavel? Poderia ela ser realizada? E no que implicaria sua impos

sibilidade para a interpreta<;ao da natureza humana? 

0 EU E OS OUTROS 

0 conhecimento e uma experiencia de separa<;i'io e limita<;ao. 
Um ser consciente e uma pessoa capaz de erguer-se acima de seus 
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objetivos e, por conseguinte, de ter consciencia de si mesmo como 

sendo algo diverso deles. 

Ha uma categoria especial de objetivos dos quais o ser cons

ciente deve tambem manter-se a parte - a categoria de objetos 

que sao, tambem, sujeitos, isto e, outros individuos. 0 atributo 

do eu, em virtude do qual deve sempre permanecer um eu par

ticular, separado dos outros, e chamado de individualidade. A na

tureza da individualidade e definida por suas bai;;es, que sao as 

seguintes. 

Primeiro, se o ser consciente nao fosse distinto dos outros se

res, nao possuiria limites definidos. Seria, o eu, a pr6pria especie, 

como um todo, num dado momento, ou atraves de sua hist6ria, ou 

um grupo dentro da especie? Privada de suas fronteiras, a cons

ciencia nunca poderia distinguir os outros objetos de si mesma; 

perderia a experiencia da identidade a parte. A necessidade de 

Iimita<;6es nao e, contudo, suficiente para elucidar a individuali

dade, pois precisamos saber onde, exatamente, colocar esses li

mites. 

A segunda base do ser individual e a caracteristica fisica da 

vida consciente. Nao s6 acreditamos que o eu consciente necessita 

de limites, mas tratamos o corpo como sua fronteira natural. 0 

significado desta pratica e reconhecer que, embora a consciencia 

implique a separai;ao da natureza, e, tambem, parte da ordem na

tural e busca constantemente a reconciliai;ao com a natureza contida 

no ideal da harmonia natural. A corporificai;ao da pessoa e o 

sinal de que faz parte da natureza, assim como a posse de uma 

consciencia significa que nao se encontra totalmente presente nela. 

Assim, o relacionamento entre o eu e o corpo repete, em minia

tura, o que e mais genericamente verdadeiro no relacionamento 

entre o eu e a natureza e entre o universal e o particular. 

0 eu s6 pode existir num determinado corpo, e este corpo e

parte do eu. No entanto, as caracteristicas do corpo nao exaurem 

o que o eu e ou pode tomar-se. Por se achar corporificado, o eu

ha de ser individual. Outra maneira de confirmarmos esta verdade

e lembrarmo-nos de que para cada aspecto da existencia ha um

correlativo na reflexao. Disso resulta que, se o eu possui um deter-
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minado corpo, o conteudo de sua consciencia deve ser distinto da 

dos homens que tern outros corpos. 

A terceira base da individualidade e o relacionamento peculiar 

existente na humanidade entre os membros da especie e a especie 

como um todo. Em todas as outras especies, o que um de seus 

membros pode fazer, e faz, e mais ou menos igual ao que fazem os 

outrm, membros da mesma especie. As caracteristicas indetermi

nadas, conscientes, praticas e objetivas do eu colaboram em pro

duzir uma rela<;ao inteiramente diversa entre a especie humana e 

M:'US membros. Por um lado, s6 uma parcela minima das capacidades 

totais da humanidade pode florescer na vida de qualquer um de 

seus membros. Por outro lado, cada individuo serve-se deste fundo 

comum de maneira diversa. Cada pessoa e uma expressao {mica e 

particular do universal que e a especie, universal, esta, que nao 

pode existir senao em cada um de seus particulares, mas que ne

nhum deles descreve completamente. A individualidade deve-se ao 

modo pelo qual o universal e o ,particular se acham unidos l!la 

formai;ao da humanidade.13 

A pr6pria maneira pela qual uma pessoa e individual faz 

dela, tambem, um ser social. 0 problema de compreender o rela

cionamento entre o eu e os outros, e de determinar sua modali

dade ideal, pode ser reformulado como o de elucidar o vinculo 

entre o individualismo e a sociabilidade como atributos do eu. 

Este elo pode ser considerado tanto de um ponto de vista cognitivo 

quanta de um ponto de vista moral. 

A consciencia apresenta um paradoxo peculiar que coloca o 

problema preliminar a ser examinado por uma teoria da mente. 

Ela implica identidade autonoma - a experiencia da separa<;ao de 

outros objetos e de outros individuos. Mas o meio atraves do qual 

a consciencia se expressa e formado pelos simbolos da cultura e, 

estes, segundo o principio da totalidade, sao irremediavelmente so

ciais. Quando falamos, ou fazemos um gesto, percebemos e comu

nicamos significados pertinentes a categorias que constituem o 

patrimonio comum a muitos homens. Atraves de que poder pode 

cada um de nos comunicar-se com os outros? Deve ser possivel a 

cada um interpretar as declarat:;6es e os atos dos outros como sinais 
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de certas intenc;oes. Essas intenc;oes podem, por seu tumo, ser 
compreendidas, porque sao intenc;6es que nos tambem poderiamos, 
ter. Resulta, dai, que a consciencia pressupoe sempre a possibili
dade de encararmos outras pessoms como in<lividuos que pudessem, 
em circunstancias suficientemente favoraveis, ver o que vemos e 
acreditar no que acreditamos. Esse e o aspecto cognitivo da socia
bilidade. 

0 paradoxo da sociabilidade esta nisso: quanta mais precarios 
OS VtnCUlOS de existencia e OS principios COIDUnS entre OS homens, 
enquanto intelectos, tanto menos sao eles capazes de expressar sua 
propria consciencia atraves do expediente social de simbolos, e, 
em conseqtiencia, tanto menos seguros eles se sentem na exiperien
cia da individualidade que advem da consciencia. No entanto, 
quanta mais intima a similitude da experiencia e da reflexao entre 
individuos, tanto menos base parece ter a identidade individual. 

Como problema te6rico, esta proposigao pode ser estranha 
e de dificil acesso, mas a experiencia concreta que descreve nunca 
esteve afastada da visao moderna. E a experiencia do conflito entre 
a esperanc;a de pensarmos por nos mesmos e a necessidade de· 
sermos compreendidos, ou, para expressar o que acaba de ser dito 
de forma mais contundente e negativa, entre o medo da escraviza
c;ao e o medo da loucura. Quanta mais acreditamos naquilo em 
que os outros acreditam, e quanto mais vivemos como os outros vi
vem, tanto mais facil sera, para eles, compreendermos o que que
remos dizer quando falamos. Quanta maior a distancia entre o eu 
e os outros, nas coisas que dizemos e na maneira pela qual vive
mos, tanto maior a tensao a que expomos os lac;os do discurso 
comum. Por fim, aquele que tenta comunicar-se toma-se louco, 
primeiro para os que o ouvem e, depois, para si mesmo, pois s6 
pode estar certo de seu conhecimento atraves da aprovac;ao dos. 
seus congeneres. Devido a distancia consciente que o separa dos 
outros, o eu precisa do assentimento que, ao mesmo tempo, receia. 
Contemplar sua desesperada luta por satisfazer essa necessidade e 
aquietar esse medo e uma das maneiras de estudarmos o paradoxo. 
da sociabilidade.14 
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Consideremos, agora, o aspecto moral da sociabilidade. Um 

dos requisitos da personalidade e ser reconhecida pelos outros como 

pessoa. Para sermos humanos, precisamos ser tratados como seres 

humanos ou lembrarmo-nos ou imaginarmos, por analogia, a expe

riencias passadas, o que significa ser tratado por ser humano. A 

necessidade de reconhecimento de nossa identidade possui as mes

mas caracterfsticas que a necessidade de aprova9ao de nossas ideias. 

A elucida9ao dessa necessidade pode ser observada a partir de 

varios pontos de vista complementares: as deficiencias da auto

reflexao, o carater relacional da identidade e o lugar do indivfduo 

na especie. a 

Precisamente por ser a consciencia sempre individual, e con

tida num corpo. s6 possui uma capacidade limitada de auto-refle

xao. Nunca pode manter-se a uma cJistancia suficiente de suas 

circunstfutcias particulares para que lhe seja possfvel ver-se, a si 

mesma, como um simples objeto. Poderfamos dizer que, quando 

tenta visualizar sua pr6pria persona1idade atraves da auto-reflexao, 

o individuo e como um homem que se olhasse num espelho sem

que lhe fosse possivel ver, de uma s6 vez, todo o seu corpo. Como

indivfduos, precisamos desenvolver e completar nossa pr6pria ima

gem, atraves de inferencias sobre o que somos, segundo o que os

outros supoem que sejamos. Nossa opiniao sobre n6s mesmos

deve ser medida pela opiniao dos outros.

Tal como se verifica em rela9ao a tudo mais, o eu define-se 

pela totalidade de suas rela9oes com os outros seres, e particular

mente com outros "eus". Enquanto essas rela9oes forem socais, 

serao regidas pelo princfpio, aplicavel a todos os fenomenos hu

manos, de que o que se julga que uma coisa seja e parte do que 

ela e. Mais precisamente: somos as nossas rela9oes. A maneira 

pela qual os outros concebem essas rela9oes e uma de suas deter

minantes e, por conseguinte, um dos fatores que determinam nossa 

individualidade. Se pudessemos imaginar uma situai;ao em que nin

guem o tratasse ou jamais o tivesse tratado como um ser humano, 

com uma individualidade pr6pria, o ser que se encontrasse em tal 

circunstfutcia nao possuiria, realmente, uma individuali<lade. 
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Finalmente, a necessidade de reconhecimento baseia-se na pos

tura do individuo para com a especie. Porque cada individuo pode 

descnvolver apenas uma fra<;ao mfoima dos talentos da humanida

de, a maneira pela qual ele pertence a especie nao e, nunca, 6bvia. 

A essencia universal da humanidade oculta-se e, ao mesmo tempo, 

revela-se nas suas manifesta<;6es particulares. Para encontrar essa 

qualidade universal na sua pr6pria pessoa, um homem precisa viver 

numa comunidade de pessoas que reconhe<;am, cada uma, a huma

nidade do outro, por considerar o talento que cada um possui co

mo um poder complernentar da espccie. 

A necessidade de reconhecimento envolve um dilema que c

outra forma do paradoxo implicado pela necessidade de assenti

mento. Para ser um individuo, este precisa obter o reconhecimento 

dos outros. Quanto maior, porem, a conformidadc com as expec

tativas alheias, tanto menos podera ele desenvolver uma individuali

dade marcante. 0 paradoxo da sociabilidade e o problema posto 

pela rela<;ao entre o eu e os outros. 0 eu e individual e social. 

Mas as exigencias da individualidade acham-se em conflito com 

as da sociabilidade de tal modo que nao parece haver uma solu

<;fio imediata. Visto sob outro angulo, e aquele paradoxo o pro

blema do que toma possfvel a existencia da comunidade - o 

enigma que penetra a antinomia entre normas e valores. 0 pen

samento politico liberal transforma o problema do vinculo entre 

o individuo e o carater social do eu em um problema de normas

e valores. A questao apresentada pela antinomia entre normas e

valores sobre como os homens, que acreditam que os valores se

jam subjetivos, podem ser governados por normas impessoais e

uma outra versao do paradoxo da sociabilidade.

0 que significaria para o eu reconciliar sua natureza individual 

e sua natureza social, escapando ao paradoxo da sociabilidade? 

A pessoa teria que ser capaz de satisfazer sua necessidade de 

aprova<;ao e reconhecimento sem renunciar a sua personalidade. 

Teria que encontrar uma maneira de conseguir que a uniao com 

os outros incentivasse, em vez de reduzir, seu sentimento de indi

vidualidade. Essa uniao poderia ser descrita como aquela circuns

tancia na qual os outros seriam personalidades ou for<;as comple-
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mentares, e nao opostas, no sentido de que, juntar-se a eles, numa 

comunidade de compreensao e prop6sito, aumentaria, em vez de 

diminuir, nossa pr6pria individualidade. Uma interpretac;ao alter

nativa seria a de que a uniao consiste no reconhecimento recfproco 

do atributo universal de humanidade possuido por cada um, de 

acordo com sua maneira de ser. 

Essa condic;ao hipotetica, na qual o mais alto grau de indivi

<lualidade seria aliado ao mais alto grau de sociabilidade e reali

zado atraves disso, e o ideal da solidariedade. 0 ideal da solidarie

dade e, para a relac;ao entre o eu e os outros, o que o ideal da 

harmonia natural representa para a relac;ao entre o eu e a natureza. 

E a circunstancia sonhada em que uma pessoa esta, ao mesmo 

tempo, "integrada" nos outros e "separada" deles. Meu argumento 

sobre o eu e os outros teve por objetivo demonstrar que a luta 

pela solidariedade e uma implicac;ao necessaria da tentativa do eu 

de reter sua individualidade. 

Para tornar a noc;ao do ideal da solidariedade mais precisa, 

consideremos certos exemplos vividos, embora limitados, atraves 

de que uma relac;ao de solidariedade entre o eu e os outros se faz 

presente. 

Tomemos, primeiro, o conceito da relac;ao de Deus com os 

homens, e da relac;ao destes entre si, nas religi6es monoteistas do 

Oriente Pr6ximo, especialmente do cristianismo. A fraternidade uni

versal do homem e uma conseqi.iencia da paternidade universal de 

Deus. Os elementos da individualidade e da sociabilidade unem-se 

no conceito da alma. Por sua propria natureza, a alma e (mica. 

No entanto, todas as almas sao chamadas a mesma vocac;ao sobre

natural e possuem um valor comum. A maneira pela qual se rela

cionam umas com as outras e parte de sua relac;ao com Deus. Para 

o homem religioso, cada pessoa e uma manifestac;ao particular da

substancia universal de que consiste a alma, inclusive sua pr6pria

alma, e essa substancia universal e inseparavel de suas corporifi

cac;6es particulares. Este homem nao pode estimar a Deus, ou a

si pr6prio, sem estimar os outros, como individuos que sao. Esse

e o significado do preceito religioso de que os homens devem

amar-se uns aos outros.
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0 amor, especialmente o amor entre um homem e uma mu

lher, e o mais evidente exemplo desse ideal de solidariedade. Seus 

atributos marcantes sao a maneira pela qual duas vontades se com

pletam e o reconhecimento do outro como individuo concreto e 

(mico. 

0 ser amado e visto e aceito como uma pessoa separada. No 

cntanto, afirmamos que, no amor, a individualidade nao e apenas 

preservada, senao tambem tornada mais segura, porque se experi

menta a vontade da pessoa amada como complementar, ao inves 

de antagonica, a nossa pr6pria vontade. 0 sentido de complemen

tariedade advem do fato de que a pessoa sente que sua existencia 

esta sendo reafirmada, e nao ameagada, pela pessoa amada. (No 

amor heterossexual essa complementariedade tern uma correlagao 

bioI6gica.) Assim, o amor flore'>ce devido a diferenga entre as 

pessoas, e nao a despeito disso. Neste sentido, e util comparar-se 

o amor humano ao altruismo em outras especies animais. Por

altruismo entendo o sacriffcio dos interesses individuais aos inte

resses de outro membro da mesma especie. Quanto mais subimos

na escala evolucionaria, tanto menos o aLtrufsmo assume o oorater

de narcisismo, a dedicagao do que e igual ao que e igual, e tanto

mais une o que e diferente.

A passagem do narcisismo a esse amor mais alto pressup6e a 

aceitagao do outro como uma pessoa integral. 0 amor nao e

dado em troca do dominio de uma habilidade particular ou do 

desempenho de um papel. E um reconhecimento da totalidade 

de um ser e dos aspectos particulares atraves dos quais se expres

sa a humanidade universal da outra pessoa. Ele destr6i a separa

gao entre o universal e o particular na personalidade. 

No entanto, o amor pessoal e uma realizagao imperfeita do 

ideal da solidariedade. Sua primeira imperfeigao consiste na ten

dencia a ser vitima do paradoxo da sociabilidade, que parece 

resolvei:. Isso pode ser observado nas experiencias interligadas 

do amor romantico e do amor perverso, elementos que talvez 

nunca estejam totalmente ausentes de qualquer relagao amorosa. 

No amor romantico, o eu alterna entre a tentativa de dominar 

o outro ( a idealizagao e uma forma de dominagao) e de renun-
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ciar a sua pr6pria individualidade. E obrigado a escolher entre 

o sentimento mistico de unidade um com o outro e a destruii;ao

da individualidade, resultante de seu pr6prio isolamento da pes

soa que ele procura escravizar. Assim, o amor romantico asse

melha-se a situai;ao vive:;icial do esquizofrenico, que se sente, ao

mesmo tempo, desligado dos outros e misturado a eles, ao passo

gue o amor autentico e o oposto da esquizofrenia.

0 amor romantico parece mais apto a florescer nas condii;oes 

poHtica de uma sociedade artificial, em que toda a partilha de 

propositos comuns parece representar uma diminuic;ao da indivi

dualidade. Volta-se, por isso, contra a ordem social. Daf sua fre

qliente hostilidade a familia e a criac;ao de filhos. Ao mesmo 

tempo, o amor romantico perpetua a distini;iio incisiva entre o 

elemento individual e o elemento social na personalidade. Tern, 

por isso, sua contrapartida politica: as ideias romanticas e revo

lucionarias do extrema individualismo e do extremo coletivismo 

dao-se as maos. 

0 amor perverso e a condii;ao para a qual se inclina o amor 

romantico, ou o afeto de que surgiu. Se o amor romantico repre

senta uma negai;ao da solidariedade, o amor perverso agride suas 

pr6prias raizes. No amor perverso, a outra pessoa e odiada e 

amada ao mesmo tempo; e tratada mais como for<;a antagonistica 

que como uma vontade complementar. 0 individuo, que e objeto 

do amor perverso, e admirado por possuir certos atributos ffsicos 

ou morais, mas seu reconhecimento como pessoa lhe e negado. 

Mesmo se pusermos de lado a tendencia do amor pessoal a 

ser vitima do paradoxo da sociab:lidade por tornar-se romantico 

e perverso, ainda permanece, no amor pessoal, uma falha que o 

impede de constituir-se numa solufao perfeita do problema da 

solidariedade. Esta falha e sua particularidade - sua incapaci

dade de abrac;ar muitos indivfduos ao mesmo tempo. 0 relacio

namento entre duas pessoas que se amam niio pode ser repetido 

indefinidamente numa vida individual; seria vencido pelo que faz 

com que as pessoas sejam estranhas uma a outra. A particulari

dade do amor humano evidencia-se por contraste com o conceito 

tradicional do amor divino. 0 que torna o amor divino superior 
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e milagroso e, justamente, o fato de que pode ser, ao mesmo 

tempo, universal e pessoal; de que pode alcam;:ar a todos sem 

perder seu carater de relaQao unica com cada pessoa, e ate com 

cada coisa neste mundo. Visto sob essa luz, o amor pessoal 

apresenta um defeito irremediavel. Pode resolver o problema da 

solidariedade em relac;ao a alguns, mas nao a todas ou, mesmo, 

a muitas pessoas. 

A limitac;ao de seu alcance, que e parte inerente da parti

cularidade do amor, pode ser drasticamente acentuada pela orga

nizac;ao social. A ordem social nao se pode governar por um 

principio de amor, na medida em que continua a depender do 

antagonismo de interesses particulares e do sistema de proprie

dade privada, como instrumento para a soluc;ao desse antagonis

mo. Tudo o que perteillce ao amor se desfaz quando entra em 

contato com os arranjos da vida social. A luta entre o principio 

do amor e o principio do interesse privado e levada por diante 

dentro da pr6pria estrutura da familia, porque a familia e, ao 

mesmo tempo, a manifestac;ao social do amor e um grupo marcado 

pelas contradic;oes de vontades particulares e interesses de pro

priedade.16 

Devido as imperfeic;oes do amor pessoal, e necessario bus

carmos uma maneira alternativa de conquistar o ideal. da solida

riedade - algo que possa realizar, na vida comum da sociedade, 

o que o amor realiza nos encontros limitados de duas pessoas.

Esta alternativa, o analogo polftico do amor pessoal, e a ideia da

comunidade. Os elementos contidos na ideia da comunidade sao

os mesmos que os do amor; a complementariedade de vontades e

a capacidade de dar aos outros e deles receber o reconhecimento

da individualidade concreta. 0 sentimento que anima a comuni

dade, e vai alem dos limites do amor, e chamado, por Arist6teles,

philia, ou sentimento de companheirismo, e por Tomas de

Aquino, de caridade ( embora com um significado ao mesmo tem

po sobrenatural e profano), por Hume, de simpatia, e por Comte

e Durkheim, de altruismo.17 Assim, a solidariedade e o nome

tanto do ideal quanto do afeto que contribui para sua realizac;ao.
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0 sentimento de solidariedade difere do amor tanto por suas 

condil;6es quanto por seu contexto. 0 amor e tao forte que pode 

permitir que aquele que ama reconhe<;a a individualidade con

creta da pessoa amada e a perceba como vontade complementar, 

a despeito da oposii;iio de valores entre o amante e o amado. 

A solidariedade e mais fraca. Como a associai;iio se torna menos 

intima e total, depende cada vez mais de objetivos comuns para 

alcani;ar o reconhecimento da individualidade concreta e da com

plementariedade de vontades. 

Mantem-se unida a comunidade por uma alian<;a a prop6si

tos comuns. Quanto mais estes objetivos compartilhados expres

sam a caracteristica da humanidade, e niio simplesmente as pre

ferencias de determinados individuos e grupos, tanto mais o fato 

de acata-los toma-se uma afirmai;ao de nossa pr6pria natureza e 

tanto menos teria que representar o abandono de nossa individua

lidade em favor da aceitai;iio e do reconhecimento por outras 

pessoas. Asim, seria possfvel visualizarmos os outros como von

tades complementares. Servir os objetivos alheios significaria pro

mover os nossos pr6prios fins. 0 conflito entre as exigencias da 

individualidade e os da sociabilidade terminaria por desaparecer. 

Cada pessoa, segura de sua individualidade, seria capaz de reco

nhecer suas caracteristicas humanas nas outras pessoas. Alem 

disso, nessa comunidade, os individuos teriam que viver juntos 

numa situai;iio suficientemente variada, intima e estavel para lhes 

permitir conhecerem-se e tratarem-se uns aos outros como pes

soas completas e niio como individuos incumbidos de determina

dos papeis sociais. Na medida em que um a comunidade adqui

risse tais caracteristicas, tornar-se-ia uma realizai;ao politica do 

ideal da solidariedade. 

Este conceito de comunidade apresenta uma serie de suposi

<;6es categ6ricas que voltaremos a examinar mais demoradamente. 

A primeira e a de que existe uma natureza humana unitaria, em

bora ela se modifique e desenvolva atraves da Hist6ria. A se

gunda premissa e a de que essa natureza humana constitui a base 

decisiva para um julgamento moral, na ausencia de valores obje

tivos e diante do silencio da revela<;iio. A terceira suposi<;iio e a 
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de que podem existir determinadas condi<;oes politicas, que podem 
ser especificadas, sob as quais a existencia de objetivos comuns 
se tome ainda mais atuante, no espa<;o e no tempo, pesando 
como indica<;ao da verdadeira natureza do homem. 

Suponhamos, por um momento, que essas suposi<;oes sejam 
verdadeiras, e que o ideal da comunidade, baseado nelas, possa 
ser coerentemente formulado e politicamente realizado. Ainda as
sim permanece uma profunda tensao nesse ideal, que limita seu 
poder para servir de solu<;ao completa ao problema do eu e dos 
outros. Essa tensao e, exatamente, a contrapartida da imperfei<;ao 
da particularidade do amor pessoal. 

Para tomar-se ou permanecer uma comunidade, a associa<;ao 
devera talvez nao passar de um grupo limitado no numero de seu.s 
membros. A coexistencia pr6xima, face a face, pode ser impor

tante para que se crie a experiencia comum que estimula o desen
volvimento de objetivos compartilhados. E essa mesma liga<;ao 
intima pode ser indispensavel para que os membros da comuni
dade sejam capazes de tratar, uns aos outros, como individuos 
concretos. 

Todavia, a comunidade deve, tambero, tomar-se uma asso
cia<;ao universal que venha a abra<;ar, finalroente, toda a humani
dade. Ate que se universalize, havera sempre outras pessoas em 
rela<;ao as quais os seus membros nao terao resolvido o problemg 

do eu e dos outros. Alem disso, do ponto de vista que delineei 

e desenvolveremos posteriormente, a autoridade moral dos valores 

compartilhados de um grupo comunal depende do grau de fe na 

natureza humana, e uma das medidas necessarias, embora insufi

ciente, desta confian<;a e a universalidade de sua aceita<;ao. 

Parece, por conseguinte, que nem o amor nero a comunidade 

podem resolver plenamente o conflito entre o elemento individual 

e o elemento social da personalidade. Este conflito e parte indes

trutivel da experiencia da individualidade. Nenhum homem pode 

coropartilhar de experiencias conjuntas com seus congeneres sem 

impor limites ao grau em que ele difere dos outros, porque esses 

empreendimentos pressupoem valores e cren<;as comuns. A fim, 
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porem, de tornar-se totalmente transparente aos outros e de per

der toda a sensa<;ao de que eles representam vontades antagoni

cas, sua compreensao e suas finalidades teriam que coincidir com 

as deles. Assim, deixaria de ser um individuo. Mas o sacrificio 

do aspecto individual 0u social do eu torna impossivel que fale

mos, ou que nos falem, coma a uma pessoa em particular. 

0 EU ABSTRA TO E O EU CONCRETO 

Todo homem e, ao mesmo tempo, um individuo particular, 

com um lugar definido no sistema de rela9oes sociais, e um exem

plar da humanidade universal. Ele s6 existe como uma pessoa 

que assume certas modalidades de a<;ao e repudia outras; que 

desenvolve algumas de suas capacidades e deixa outras adormeci

das; que s6 vivencia algumas <las experiencias possiveis a um ser 

de sua especie. Ao mesmo tempo, nenhum homem se sente satis

feito ate que consiga ligar a posi<;iio particular que assume, e o 

trabalho especifico que produz, a sua humanidade universal. De

seja que a sua vida, com as limita96es e a brevidade que lhe sao 

impostas, seja uma expressao, e nao o sacrificio, das multiplas 

facetas que possui e as quais compartilha com toda a humanidade. 

Como individuo, que participa potencialmente dos multiplos 

aspectos da especie, uma pessoa e um ser abstrato. Como pessoa, 

cuja vida e sempre finita e determinada, e que nunca e, de fato, 

mais que uma parcela do que poderia ser, e um ser completo. 

0 relacionamento entre o eu abstrato e o eu concreto e a con

trapartida psicol6gica da rela9ao entre o eu e os outros. 1'i, o 

problema da individualidade e da sociabilidade reexaminado na 

perspectiva da organiza9ao intema da personalidade. Em verdade, 

o problema da conexao entre os elementos da personalidade e,

apenas, a questao do relacionamento do eu com os outros. 0 ser

abstrato e o ser concreto correspondem a dois atributos da natu

reza humana: a parcialidade e a universalidade. Porque o homem

e parcial, possui um ser concreto; porque e universal, possui um

ser abstrato.1s
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0 eu e parcial porque sua expenencia efetiva e sempre infi

nitesima, em rela�iio ao que e possivel as pessoas em materia de 
experiencia. A parcialidade e conseqliencia do que ja dissemos 
sabre o eu, relativamente a sua rela�iio com a natureza e os ou

tros. Sua medida mais imediata e o lugar do individuo na espe
cie. Colocado de encontro a profusiio de talentos de que a espe
cie disp6e, e que esta sempre aumentando ao correr da Hist6ria, 

cada individuo se acha condenado a indigencia, par maiores que 
sejam seus esfor�os, ou por mais favoraveis que sejam as circuns

tancias. 

A consciencia, que come�a com a experiencia da indetermi
na�iio, torna-se mais determinada a cada nova escolha que faz. 
Alem disso, porque a identidade e relativista, niio podemos ima

ginar um homem sem um Iugar concreto na sociedade e na His
t6ria, assim, como niio podemos imaginar uma pessoa sem um 

corpo. A pessoa e esse ser particular. Mas e, tambem, alga mais. 

Um animal e particular, mas niio e parcial. Os homens s6 
podem ser parciais porque possuem a caracteristica da universa

lidade. A universalidade e, ao mesmo tempo, um fato e um ideal. 
Como fato, representa o grau em que o eu participa, potencial
mente, da profusiio de formas de vida manifesta na hist6ria das 

especies. Tern acesso, embora nao limitado. ao cabedal de talen

tos da humanidade cujas caracteristicas possui - as caracteristicas 
da identidade comum a todos os membros da ra�a humana. Este 
e o eu abstrato. A universalidade e, tambem, um ideal. A pessoa 

Iuta por encontrar uma maneira de expressar sua humanidade uni

versal, a abundancia Iatente de sua maneira de ser. Mais precisa
mente: quer reconciliar o lado universal e o Iado parcial de sua 
personalidade de modo que o primeiro seja expressado atraves do 

segundo. 

A questao apresentada pela universalidade, como ideal, e um 

aspecto do enigma que se encontra no centro da antinomia da 
raziio e do desejo, e, portanto, da psicologia liberal como um 

todo. Para o psic6logo liberal, a razao e o elemento universal no 
homem; o desejo, o elemento particular. A doutrina liberal da 

natureza humana fracassa na sua tentativa de explicar a unidade 
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da personalidade, precisamente porque nao pode reconciliar nem 

os dois elementos da pessoa nem os principios morais que neles 

se baseiam. Assim como o problema do eu e a natureza volta-se 

para a antinomia entre a teoria e o fato, e o problema do eu e os 

outros, para a antinomia entre normas e valores, a solu9ao do 

problema do eu abstrato e do eu concreto resolveria a antinomia 

entre a razao e o desejo. 

Ha duas maneiras falsas e destrutivas de lidar com o pro

blema do eu abstrato e do eu concreto. Cada uma delas e exem

plificada na experiencia comum, associada a uma determinada si

t�a<;ao social, e produtora de um sentimento moral caracteristico. 

Ambas consistem em recusas de levar a serio tanto a universali

dade quanto a parcialidade do eu. 

Uma dessas taticas e a aquiescencia com a pura parcialidade, 

e o abandono da parte universal do eu, como sendo um sonho 

irrealizavel. A pessoa e completamente absorvida pela sua posi<;ao 

social concreta e identificada a ela. 0 uso do principio do papel 

social, e da divisao do trabalho, como fundamento para a uni

dade da pessoa, constitui tal resposta. Mas o papel social ja re

presenta uma identifica<;ao menos completa do Eu com sua posi

<;ao social que os principios anteriores de est.amentos e de classes. 

A aceita<;ilo da pura parcialidade do Eu, como fatalidade impla

cavel, apresenta-se, na vida moral, como sentimento de resigna�ao. 

A outra maneira de fugir a necessidade de reconciliar o eu 

abstrato e o eu concreto e a va tentativa de nos aproximarmos, 

na vida individual, dos multiplos aspectos da especie.19 A forma 

social desta fuga e a existencia daqueles que, como remanescen

tes de uma ordem social pregressa, ou como precursores de outra, 

que ainda estivesse por surgir, procuram manter-se fora da divisao 

do trabalho. E a postura tipica tanto das aristocracias decadentes 

quanto <las inteligentzias criticas, na hist6ria do Estado moderno. 

E e tambem o ponto de vista do adolescente, que e um aristo

crata natural. Os que adotam este ponto de vista, que poderiamos 

chamar de universalidade abstrata, imaginam-se como ocupantes 

da maior variedade possivel de situa96es existenciais e praticam 

0 culto da profusao de experiencias. 0 carater tragico da univer-
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salidade abstrata decorre de sua incapacidade de escapar do do
minio dos sonhos para o mundo das relac:;6es sociais. Por repre
sentar uma rebeliao contra os decretos irrevogaveis da parciali
dade, e condenada, desde o infcio, ao fracasso. Perdido nos seus 
multiplos e desesperados esforc:;os, o eu nfio pode levar nenhum 
deles a uma conclusao satisfat6ria, ou ligar sua vida ao progresso 
da especie como um iodo. A contrapartida moral do universalis
mo abstrato e o sentimento de desintegrac:;fio. 

U ma relac:;ao satisfat6ria do eu abstrato com o eu concreto 
seria aquela em que o universalismo fosse conquistado atraves da 
parcialidade, e nao da tentativa de evita-la. Essa situac:;ao pode
ria ser chamada de ideal do universalismo concreto. O universa
lismo concreto representa o tipo de conexao entre a natureza da 
especie e o individual, sugerido pela doutrina de universais e 
particulares. Como a pessoa e tanto um eu abstrato quanto um 
eu concreto, esta conexao deve ser estabelecida nela pr6pria, e 
nao entre ela e outra coisa. 

0 exemplo mais contundente do universalismo concreto e o 
trabalho sincero a servic:;o de um ideal cujo significado universal 
seu autor reconhec:;a; seus esfon;os transformam-se entao numa 
dadiva a toda a especie. A capacidade de infundir um significado 
·universal a nossa vida finita e reconhecida e admirada por todos
os homens como uma caracteristica da inspirac:;ao. 0 que assim
se sente inspirado nao pode descansar, encontrar derivativos, nem
sonhar em paz, ate que tenha conseguido despertar os outros de
seu sono, assim como foi despertado pelos outros. Todos os
seus esforc:;os sao impulsionados pela mesma paixfio, e a tarefa
que se propos esta diante de seus olhos, a qualquer momento,
e em quaisquer circunstancias. Para semelhante homem, a par
cialidade e uma maneira de compartilhar do universal. Ao mes
mo tempo, a capacidade de colocar um trabalho particular a ser
vic:;o de um ideal universal pressup6e que uma pessoa seja capaz
de distinguir entre o ideal, ele pr6prio, e a forma particular que
esse assume na sua vida, e, assim, criticar e orientar esta ultima,
segundo o ponto de vista daquele.
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0 amor ao ideal, de que nasce a inspirac;ao, tern algo de 

semelhante as caracterfsticas do amor pessoal. Outras pessoas, no 

entanto, assumem um amor por um ideal, nao diretamente, como 

individuos concretos, mas como seres desconhecidos que esperam 

poder participar do mesmo amor ou beneficiar-se de sua influ

encia. 

Como soluc;ao para o problema do eu abstrato e do eu con

creto, o amor ao ideal possm um defeito similar ao que a arte, 

a religiao e o amor pessoal apresentam como soluc;oes aos pro

blemas do eu e a natureza e do eu e os outros. Representam 

uma excec;ao a vida quotidiana, e nao uma transformac;ao desta. 

A experiencia do trabalho inspirado restringe-se a alguns poucos, 

e mesmo esses poucos sentem-se oprimidos pelo seu isolamento. 

Lanc;am-se numa circunstancia em que a uniao com a universali

dade e a parcialidade s6 pode ser realizada ao prec;o da reconcilia

c;ao entre o eu e os outros. Alem disso, os homens sao, habitual

mente, incapazes de descobrir ideais universais aos quais dedica

rem suas vidas. Pelo contrario, essa e uma capacidade que, em 

retrospecto, reconhecemos como pertencendo ao genio. Este age, 

assim como um substituto da percepc;ao de valores objetivos que 

os modemos nao se conformam por nao possufrem. 0 que signi

ficaria entao generalizar a experiencia da inspirac;ao e do genio 

pondo-a ao alcance de todas as pessoas, de maneira a que pudes

sem viver uma existencia na qual seu trabalho particular fosse 

ligado a ideais que elas pudessem reconhecer como sendo uni

versais? 

A divisao do trabalho e, em principio, a contrapartida poli

tica da atividade inspirada, assim como a comunidade e politica

mente analoga ao amor individual. Mas permanecemos cegos a 

essa verdade devido ao tipo de organiza-.ao e consciencia social 

a que a organizac;ao do trabalho sempre esteve e permanece asso

ciada. Ela e tao intimamente ligada ao dominio do sistema de 

classe e ao sistema de desempenho de papeis sociais, ou do me

rito, que nos e dificil mesmo comec;armos a imaginar como pode

ria ser desembarac;ada desta especie do controle, e o que lhe 

aconteceria, conseqtientemente. 
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Suponhamos, contudo, a existencia de comunidades de pro

positos comuns. Imaginemos, ainda, que esses objetivos compar

tilhados expressem, cada vez mais, a verdadeira natureza do ho

mem, por desenvolverem condi�oes em que as experiencias de 

domina�iio diminuiriam e por serem mais bem aceitas. Quanta 

mais a comunidade se aproximasse desse esquema, tanto maior 

a possibilidade de que seus objetivos comuns em desenvolvimento 

viessem a representar um atendimento aos ideais que satisfizessem 

a necessidade de universalismo. Ao mesmo tempo, a maneira 

particular de desenvolver esses valores atraves do trabalho aco

moda o elemento da parcialidade no indivfduo. Assim, a univer

salidade concreta seria atualizada atraves da divisao do trabalho 

dentro do grupo. Cada homem veria o signficado geral de seu 

trabalho, e, atraves da participa�iio na elabora9ao e na recompo

si9ao dos prop6sitos comuns, transcenderia sua Iocaliza�ao parti

cular na organiza9ao da comunidade. 

A divisiio do trabalho so incentiva a universalidade concreta 

na medida em que satisfaz um numero de exigencias rigorosas, 

que seriio assunto de nosso estudo num estagio posterior do argu

mento. A primeira dessas exigencias e a supera9ao do dominio, 

uma premissa do direito que temos de considerar um acordo mo

ral como condi�ao da natureza humana, e niio como sujei9ao de 

algumas vontades a outras. Um principio subseqiiente e o de que 

a especializa9ao de tarefas ou formas de vida pessoal nao deve 

nunca ser tao extrema ou tao rigida que invalide a capacidade do 

individuo de afastar-se de sua localiza9ao social, ao aprender os 

prop6sitos comuns e ajudar a desenvolve-los e critica-los. 

Possa ou nao a divisao do trabalho ser transformada numa 

expressao polftica do ideal da universalidade concreta, ha, nisto, 

uma falha profunda como solu9ao para o problema do eu abs

trato e concreto. Nao e uma solu�ao que permita expressarmos 

as multiplas facetas potenciais de nossa natureza diretamente no 

correr de uma vida. Na verdade, sua premissa e a de que qual

quer tentativa de faze-Io representa um jufzo falso sabre a natu

reza necessaria, e indicada, da rela�ao entre o indivfduo e a espe

cie, levando ao desapontamento e a degrada�iio. 0 que se nos 
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oferece, ao inves, e a possibilidade de desenvolvermos a natureza 

da especie ou de sermos guiados por ela. Existe, assim, o perigo 

de que passemos a tratar nossa pr6pria vida como um simples 

meio de alcam;armos um fim, que se acha alem dela. E existe o 

fato ameagador de que a brecha entre o aspecto universal e o 

aspecto parcial da personalidade nao seja nunca direta ou com

pletamente preenchida. 

0 EU E O MUNDO 

A teoria do eu pode ser levada a um nivel mais alto de 

generalizagao e abstragao. Deste ponto mais alto, poderemos ter 

uma nova visao dos assuntos discutidos nos capftulos anteriores 

deste livro. 

0 eu e indeterminado, consciente, pnitico, objetivo, social, in

dividual, universalista e parcial. Estas caracteristicas, juntas, de

finem certos relacionamentos entre o eu e a natureza, o eu e os 

outros, o eu abstrato e o eu concreto. Esses relacionamentos sao, 

a um s6 tempo, fatos e ideais. Sao fatos, no sentido em que 

descrevem esforgos compreendidos na pr6pria natureza da per

sonalidade. Sao ideais porque, fora a revelagao ou os valores 

objetivos, os esforgos inerentes a natureza da humanidade parecem 

ser a (mica base para um julgamento moral . Conquistar o bem 

e tornar-se, de maneira cada vez mais perfeita, o que, como ser 

humano, somos. 

Quando as rela<;oes do eu, nos diversos cenarios de sua vida, 

sao colocados lado a lado, podemos ver que tern um carater co

mum, e sao formas particulares de uma condi<;ao mais geral. 0 

ideal de harmonia natural afirma que o eu deve estar separado da 

natureza, embora em uniao com ela. 0 ideal da solidariedade 

significa que o eu deve ser independente dos outros, embora re

conciliado com eles. Segundo o ideal da universalidade concreta, 

o eu abstrato precisa poder transcender sua pr6pria situagao e

reter o sentido de humanidade universal, ainda que satisfazendo o

universalismo atraves do trabalho parcial.
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Em cada um desses ideais, o eu consciente opoe-se e une-se 

a algo de externo. No primeiro caso, o que e extemo a ele e a 

natureza; no segundo, as outras pessoas; no terceiro, a pr6pria 

situa9ao de nossa vida na medida em que tiver ganho uma forrna 

concreta e determinada. E, em cada um desses casos, o ideal 

afirma que, como parte de seu interesse no desenvolvimento de 

seu pr6prio ser,o eu deve conservar-se ao mesmo tempo indepen

dente de uma realidade extema e reconciliado com ela. 

A natureza, os outros e o eu concreto sao o mundo, porque 

incluem tudo o que e dado a pessoa, a qualquer momento de sua 

vida. 0 problema geral e, por conseguinte, um problema de rela

cionamento entre o eu e o mundo, e a forma geral do ideal e a 

de que o eu deve permanecer separado do mundo e reconciliado 

com ele. 0 eu e, na verdade, distinto do mundo, e deveria tor

nar-se cada vez mais independente dele, tanto na consciencia 

quanto na existencia. E ao mesmo tempo, de fato, parte do 

mundo, e sua uniao a ele precisaria aumentar progressivamente. 

Possui, assim, duas maneiras complementares de ser, nenhu

ma das quais aparece na sua forma hipotetica pura, mas cada 

uma delas e, as vezes, sacrificada a outra, num grau maior ou 

menor. 0 primeiro aspecto e o da separa9ao entre o eu e o 

mundo. A separa<;ao significa, no que tern de mais ameno, a cer

teza de que somos diversos da natureza e dos outros e do lugar 

que ocupamos na sociedade. No que tern de mais cruel, implica 

a sensa9ao de nos sentirmos perdidos num mundo estranho a 

nossos pr6prios interesses. A segunda maneira de ser e a de uniao 

com o mundo. 0 que esta uniao representa de melhor e o estado 

em que o mundo ja nao e considerado como algo que se ergue 

alem e acima do eu consciente, mas como a confirma<;ao de nossa 

pr6pria humanidade. No que ela tern de pior, significa uma anu

Iac;ao do que diferencia o individuo daquilo que o cerca. 

Cada uma dessas maneiras de ser torna-se melhor quando 

se liga a outra e, pior, ao desligar-se dela. A harmonia natural, 

a solidariedade e a universalidade concreta descrevem a circuns

tancia ideal e hipotetica que combina as duas modalidades de 
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existencia e, conseqtientemente, aperfeic,;oa ambas. Essa circuns

tancia e O ideal do eu e sua conquista e O bem. 

As duas variedades de existencia do eu representam possi

bilidades alternativas abertas a quern participa da vida social. 

O problema que colocam e, portanto, ainda outra peculiaridade 

que distingue a esfera da consciencia do dominio das ideias e dos 

acontecimentos. De uma perspectiva mais ampla, no entanto, e 

simplesmente a questiio metaffsica de igualdade e diferenc,;a, ou 

da natureza da identidade. Esta questiio atinge os tres nfveis do 

ser; aplica-se a ordem das ideias e dos acontecimentos da mesma 

maneira que a da cultura. 

0 ideal do eu permite uma visiio geral que nos faculta obser

var e modificar os resultados, tanto da critica do pensamento 

liberal quanto da teoria do estado assistencialista corporativo. Ca

da uma dessas maneiras basicas de ser possui uma contrapartida 

metaffsica, nas teorias da mente e da sociedade, e uma contrapar

tida hist6rica, nas formas de vida social. 

A contrapartida metafisica do ideal de separac,;ao e a doutri

na liberal - o sistema no qual o universal, enquanto teoria, ra

zao e normas, mantem-se oposto ao particular como fato, desejo 

e valores. Na verdade, o pensamento liberal constitui a represen

tac,;ao filos6fica de uma circunstancia na qual a consciencia e sepa

rada da natureza. Dai a antinomia entre teoria e fato. 0 eu e

separado dos outros, e a conseqtiencia e a antinomia entre nor

mas e valores. E a parte universal, abstrata, ou racional do eu, 

entra em guerra com aquilo que nele e particular, concreto e que 

o leva a desejar, gerando, por esse antagonismo, a antinomia en

tre a raziio e o desejo. 0 elemento da verdade, na doutrina libe

ral, como descric,;iio e ideal, e a inevitabilidade da forma de sepa

rac,;ao entre o eu e o mundo. Tudo o que ha de falso na doutrina

resulta do alheamento das exigencias que derivam da uniao entre

o eu e o mundo. Assim, poderiamos dizer do liberalismo o que

Leibniz declarou ser verdadeiro em relac,;ao a qualquer seita: que

tende a ser certa, no que afirma, e errada, no que nega.

A consciencia social e as instituic,;oes dominantes do estado 

liberal exemplificam o tipo de separac,;ao que existe entre o eu 
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e o mundo, sob a forma de vida social. A postura manipuladora 

para com o mundo natural expressa uma profunda divisao entre 
o eu e a natureza. 0 conceito da sociedade, coma campo de

batalha de vontades divergentes, descreve a brecha existente en

tre o eu e os outros. A visao ambivalente do trabalho e da

situa9ao social corresponde ao contraste entre o eu abstrato e o

eu concreto. Na era da transcendencia secularizada, o individuo

e oposto a natureza, isolado dos outros e condenado a encarar

seus pr6prios papeis como denegridores de seu universalismo im

plicito. Os principios de classe e do papel social e a institui9ao

burocratica organizam a sociedade em tomo da mesma experien

cia central. Assim, a separai;ao entre o cu e o mundo e o vfnculo

que une a teoria liberal, a consciencia dominante do estado libe

ral e o tipo de organiza<;ao que lhe e caracteristica. "f: a interpre

ta9ao da vida de que compartilham o principio de significado co

mum, que os une, e a fonte tanto de sua forc;a quanto de sua

fraqueza.

A modalidade de separai;ao entre o eu e o mundo e igual

mente importante para a antftese filos6fica do pensamento liberal 

e para uma forma de vida social baseada num puro ideal de ima

nencia e um tipo de ordem hierarquica e comunitaria. A iden

tifica9ao de ideias e acontecimentos, de normas e valores, da 

razao e do desejo e, por conseguinte, do universal e do parti

cular representariam, na metafisica, a negai;ao de alienai;ao do eu 

em relac;ao ao mundo. Na medida em que a consciencia social 

do estado assistencialista corporativo e no estado socialista rei

vindica o ideal de imanencia, colocando a enfase na santidade da 

natureza, da comunidade e da situac;ao do individuo, ela afirma 

a uniao entre o eu e a natureza, os outros e a vida concreta. 

A ordem hierarquica comunitaria, baseada nos principios de pa

rentesco e de estamentos e encarada como um espelho da harmonia 

da natureza, corresponde a unicidade do eu e do mundo ao nfvel 

da organizac;iio social. 

A teoria do eu soluciona, de uma s6 cartada, os dois prin

oipais problemas com que este ensaio se preocupa e esclarece seu 
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relacionamento mutuo. Apresenta o comec;o de uma soluc;ao alter

nativa tanto para a doutrina liberal quanta para sua antitese hipo

tetica. E a passagem para a fuga da prisao metafisica porque mos

tra o que a soluc;ao das antinomias do pensamento liberal exigiria. 

Ao mesmo tempo, a doutrina do eu indica uma forma de 

acesso a compreensao critica da situac;ao da sociedade moderna. 

Na medida em que os estados assistencialistas corporativos e so

cialista avanc;am rumo a reafirmac;ao de um antigo ideal de ima

nencia, e de previas formas de comunidade hierarquica, substi

tuem um erro par outro. A modalidade de uniao substitui a de 

separac;ao, e o ideal permanece irrealizado na Hist6ria. A socie

dade contemporanea, ao conter os elementos de uma passive] sfn

tese da transcendencia a da imanencia no plano da consciencia, 

bem coma da autonomia no piano da organizac;ao, contem, tam

bem, a promessa de uma soluc;ao politica para o problema do 

eu. Ai se encontra o significado peculiar de nossa era para a 

humanidade. 

Conseqtientemente, a critica ao pensamento liberal e o estu

do da sociedade moderna levam-nos a mesma conclusao: o ponto 

de encontro da filosofia e da politica. Para desenvolvermos a 

teoria da natureza humana como uma alternativa para o pensa

mento liberal e para levarmos par diante sua soluc;ao das antino

mias do liberalismo, temos que nos voltar para a politica. S6 

a politica pode tornar o ideal concreto - concreto na vida quo

tidiana e, par conseguinte, tambem concreto para a teoria a 

qual prenuncia, critica e contribui para a politica, mas nao pode 

substitui-la. 

A teoria da natureza humana tambem nos permite apreen

der o sentido da hist6ria do estado moderno, revelando seu sig

nificado para o desenvolvimento da personalidade. As diferentes 

maneiras de ser do eu sao representadas nos tipos hist6ricos da 

ordem e da consciencia social. Alem disso, a capacidade do indi

viduo de alcanc;ar o ideal inerente a sua pessoa depende da capa

cidade de determinadas sociedades e da especie coma um todo de 
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satisfazer as exigencias politicas do ideal. Nossa atual condi�ao 

hist6rica toma possivel uma solu�ao mais completa do problema 

do eu para as especies como um todo e para cada um de seus 

membros. Assim, a critica do estado assistencialista corporativo 

como a critica a doutrina liberal convidam-nos a examinar atra

ves de que meios e de que maneira a harmonia natural, a solida

riedade e a universalidade concreta podem ser conquistadas na 

sociedade. Por todos esses motivos, pode-se dizer que o individuo 

se realiza na Hist6ria e que a Historia e a hist6ria de seu desen

volvimento. 

Este ponto de vista e teleol6gico na medida em que reconhece 

que a Hist6ria e feita por homens que tern prop6sitos e, acima de 

tudo, a determina�ao de afirmarem sua humanidade. Em seus 

varios empreendimentos podem opor-se uns aos outros e derro

tarem as ambi�es uns dos outros. Ha, no entanto, pelo menos 

uma ambi�ao que todas as pessoas tern em comum simplesmente 

por serem humanas. Anseiam por uma maneira ideal de existirem, 

no mundo, cuja ausencia as toma insatisfeitas e aflitas. Nao seria, 

portanto, surprendente, embora nao seja tambem inevitavel, que, 

acima da tormenta de cren�as e esperan�as conflitantes que joga 

os homens uns contra os outros, entre as diversas exigencias da 

personalidade, o interesse, de que compartilham, no desenvolvi

mento integral do eu, gradualmente viesse a prevalecer sobre os 

outros interesses que os dividem. E esse prop6sito mais alto dei

xaria, entao, sua marca sobre o modo pelo qual eles concebem a 

sociedade e procuram organiza-la. Em retrospecto, poderia pare

cer que a Hist6ria se desenvolve como se buscasse um determi

nado objetivo, embora, na verdade, s6 os individuos e os grupos 

que fazem a Historia e que perseguem determinadas finalidades. 

0 sentido em que meu relato nao e teleo16gico ja deve ter-se 

tornado evidente. Ele nao atribui designios a pr6pria Hist6ria, 

nem considera que a realiza�ao do ideal, nem quaisquer dos esta

gios rumo a sua possivel efetividade sejam preordenados. A inca

pacidade de atingir o ideal, na Hist6ria, ou, mesmo, de avan�ar

mos rumo em sua dire�ao, pode ser completa e irremediavel. 
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0 QUOTIDIANO E O EXTRAORDINARIO 

Quando falamos sobre o sentido da vida, parecemos freqtien

temente ter em mente a satisfac;iio de um ideal do eu. Uma dou

trina da natureza humana que pretendesse orientar a conduta e 

retratar a realidade deveria incluir uma visiio <las condic;oes sob 

as quais o hem em que se achasse empenhada poderia ser atin

gido, dando um sentido a vida. 

No entanto, as soluc;oes apresentadas pela devoc;iio religiosa, 

pela arte e pelo amor, tais como as conhecemos, sempre termina

ram por se mostrarem incompletas e, por conseguinte, imperfeitas. 

Blas precisam ser completadas por uma transformac;iio da sociedade 

que estenda a totalidade da vida o que conquistam numa esfera 

limitada da existencia. 0 significado moral das tarefas, da comu

nidade e da divisiio do trabalho advem dessa necessidade. 

Assim como as soluc;oes pessoais, as soluc;oes polf ticas rnfrem 

defeitos incuraveis. As brechas entre a humanidade e a natureza, 

a individualidade e a sociabilidade, a parcialidade e a universalidade 

nao siio nunca plenamente superadas; a separac;iio entre o eu e o 

mundo nunca se reconcilia inteiramente com a uniiio entre ambos. 

Coloquemos de lado, contudo, por enquanto, o problema final 

da impossibilidade de uma plena realizac;iio do ideal na Hist6ria 

e focalizemos, em vez disso, o relacionamento entre a interpretac;ao 

pessoal e a interpretac;ao polftica do bem. A politica e indispensa

vel a uma realizac;ao mais completa, embora ainda imperfeita, do 

ideal na Hist6ria. No entanto, ha uma forma importante atraves 

da qual os encontros pessoais com o ideal resolvem o problema do 

eu e fomecem uma base a percepc;ao do significado da vida. Po

derao essas duas asserc;oes, a possibilidade de uma soluc;ao indi

vidual do problema do eu e a indispensabilidade de uma soluc;ao 

politica, ser, ambas, valiclas? Se assim for, quais sao as limitac;oes 

e o significado de sua coexistencia? 

Se considerarmos algumas formas de arte, de religiao e de 

amor como experiencias isoladas, elas parecem representar realiza

c;oes do ideal do eu. Por exemplificarem harmonia natural, solida-
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riedade e universalidade concreta, estaremos inclinados a conside

ra-las uma esfera divina na qual as falhas e as deficiencias do ser 

humano sao vencidas. No entanto, quando as reexaminamos sob 

a perspectiva do lugar que ocupam na experiencia como um todo, 

somos for<;ados a chegar a outra conclusao muito diversa. A vida 

quotidiana e entregue ao profano, ao prosaico e ao dominio do 

interesse pr6prio. Aquilo que e sagrado, a arte e o amor, aparece 

como desvios inusitados. Assim, a realizai;ao do ideal e govemada 

por uma 16gica de ferro do quotidiano e do extraordinario. Porque 

o mundo habitual e a negai;ao, e nao a confirmai;ao, do ideal, o

relacionamento do eu com aquele traduz-se na separai;ao da natu

reza, dos outros e de sua pr6pria situa<;ao. Para que o individuo

se reconciliasse com o mundo habitual, precisaria reconhecer a pre

seni;a do ideal no seu ambito, e nao acima dele.

0 ser unido a atualidade na esfera de um ideal isolado man

tem-se, contudo, separado dele na experiencia comum da vida que 

um ideal nao pode transformar nem abolir. Aquilo que, de um 

determinado ponto de vista, representa uma sfntese da imanencia e 

da transcendencia parece ser, de outro ponto de vista, o sacrifkio 

da primeira a segunda. 

A representac;ao extraordinaria do ideal na arte, na religiao e 

no amor possui um duplo significado para a vida quotidiana. Por 

um !ado, pode oferecer ao indivfduo um refugio temporario. Neste 

sentido, 0 extraordinario e uma mistificac;ao - e O aroma que per

fuma o ar da ordem estabelecida. Sua pr6pria disponibilidade faz 

com que a ausencia do ideal na vida quotidiana parec;a toleravel e 

ate necessaria. Como tudo o que e sagrado, e a arte e o amor sao 

separados dos acontecimentos banais, tudo o que faz parte do mun

do comum toma-se ainda mais implacavelmente profano, prosaico 

e voltado para si mesmo. 

A despeito disso, o extraordinario toma, tambem, possivel 

aprendermos o ideal, contrastando-o com nossas experiencias habi

tuais no mundo. Nesse sentido, e o ponto de partida para a crftica 

e a transformai;ao da vida social. Propoe aos homens a tarefa de 

realizar, no mundo das coisas e situai;oes comuns, o que eles ja 

encontraram e conheceram como libertai;ao divina do quotidiano. 



296 CONHECIMENTO E PoLfTICA 

Assim, os instrumentos da mistifica9iio e do desafio provem da mes

ma fonte. 

A logica do quotidiano e o extraordinario explicam o sentido 

em que a arte, a religiiio e o amor siio capazes de servir como 

representa9oes do ideal. Demonstram, tambem, a necessidade de 

uma atualiza9iio politica do bem. No curso dessa atualiza9iio tanto 

o extraordinario quanto o quotidiano deveriio ser modificados. A

modifica9iio decisiva e mais importante seria o desaparecimento da

distin9iio entre ambos. Se, como demonstrarei mais tarde, o ideal

nunca pode ser plenamente atingido na Hist6ria, o conflito entre

o quotidiano e o extraordinario nao pode tambem ser nunca total

mente resolvido. Mas s6 atraves da tentativa de destruir esse con

flito e que nos aproximamos do ideal.

Essa tentativa e a for�a que impulsiona muito do que e mais 

marcante na cultura de nossos tempos. Sua forma teol6gica e a 

reasser�iio das asser�oes de imanencia e a correspondente rejei�iio 

do conceito da religiiio como sendo uma esfera relativamente auto

noma da vida; a ideia do sagrado como algo que possui limites 

fixos e solapada. A mesma luta ressurge como tentativa de des

truir a barreira entre a arte, como ornamento, e os objetivos da vida 

comum; a expansao do estetico para areas tradicionalmente reser

vadas ao prosaico implica o abandono da identidade especifica da 

arte.20 

Para destruir a 16gica do quotidiano e do extraordinario nos 

dominios da religiao e da arte, os aspectos da vida comum que a 

tomam profana e prosaica teriam que ser mudados. A necessidade 

de modificar a condi�ao atual da sociedade torna-se ainda mais 

clara ao considerarmos o que representaria evitar a oscila�ao entre 

o amor, no quadro da familia e dos amigos, e o interesse pr6prio e

calculista no ambiente do trabalho. A contrapartida politica do

amor e a solidariedaide; esta floresce na comunidade e a comuni

dade surge da reconstru9ao da sociedade.

Que luz e, entiio, lan�ada pela 16gica do quotidiano e do ex

traordinario sobre a questao apresentada no inicio desta se�ao: a 

coexistencia da tese de que existe uma solu�ao individual para o 

problema do eu e a afirmativa de que a solu�ao politica e indis-
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pensavel? Na compreensao da relagao do individuo com a Hist6ria 
ha dois erros opostos de igual gravidade. Devem ser rejeitados nao 
porque podem ser desaprovados de imediato, mas porque existe um 
terceiro ponto de vista que parece, ao mesmo tempo, mais substan
cioso na sua utilizagiio descritiva e menos capaz de levar a um 
paradoxo no julgamento moral. 

Um erro consiste em nao considerar o vinculo entre o desen
volvimento do eu individual e a situagiio da sociedade. Semelhante 
ponto de vista e caracteristico dos conceitos hist6ricos sabre a natu
reza humana. Como base de uma teoria descritiva, essa doutrina 
nao faz jus a conexao entre os sentimentos morais do individuo e 
sua experiencia politica. Como fundamento para julgamentos mo
rais, leva ao conservadorismo e ao utopismo. Logo que o vinculo 
entre a consciencia e a politica e cortado, o ideal de cada um assu
me a aparencia de algo que deve ser realizado na vida particular 
e cuja conquista independe da sociedade. A crenga religiosa, a arte 
e o amor transformam-se em abrigos de conforto e ilusiio que per
petuam a qualidade do mundo quotidiano. 

Ha uma segunda maneira de conceber a rela9iio do eu com 
a Hist6ria. Parte de um historicismo na interpretagiio da natureza 
humana segundo a qual para que o ideal do eu possa ser realizado 
e necessario que ele se realize politicamente e num contexto hist6-
rico. Como base para uma teoria social descritiva, essa posigiio niio 
leva em conta os fen6menos da consciencia individual que nao pa
recem ser peculiares a qualquer situac;iio hist6rica. Sua implicagiio 
moral e negar que a experiencia individual e extraordinaria possa 
jamais, e em qualquer grau, atualizar o ideal do eu. Nao ha uma 
solugao particular para o problema do eu porque a condigiio da 
natureza humana e a da sociedade siio, a qualquer momento, a 
mesma coisa. Nao resultaria disso que todos aqueles que vivem 
anteriormente a uma conquista politica hipotetica do bem sao proi
bidos de atingi-Io de qualquer maneira, ficando suas vidas conde
nadas a ausencia de significado? Por que, entao, deveria o trabalho 
individual orientar-se no sentido de atualizagao politica de um de
terminado objetivo que, seja ele ou nao alcangado, viria tarde de
mais para aquela pessoa? Que sentimento de <lever a obrigaria a 
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participar das crueis e caprichosas maquinac;oes atraves das quais a 

Hist6ria faz, de seus predecessores, instrumentos ineptos para os que 

virao depois? Dessa maneira, se o primeiro ponto de vista sabre 

a relac;ao entre o eu e a Hist6ria leva a mistificacao, o segundo 

resulta num absurdo. 

A teoria do eu desenvolvida nesse capitulo representa uma 

posic;ao que nao deve ser confundida com nenhuma das duas pre

cedcntes. Reconhece a existencia de uma natureza humana unitaria, 

mas concebe essa natureza coma vindo a fazer parte da Hist6ria. 0 

homem nao pode ser, ainda, plenamente conhecido porque, num 

certo sentido, ele ainda nao existe totalmente. A natureza humana 

mostra-se apenas atraves das formas hist6ricas da organizacao e da 

consciencia social. Ainda nao se acha, contudo., completamente 

determinada por nenhuma das duas. 0 relacionamento do eu com 

a Historia e como a de um tema musical com quaisquer das se

qi.iencias de notas que possam expressa-lo. Assim sendo, o con

ceito de que a filogenia se repete na autogenia representa, apenas, 

uma meia-verdade. Cada ser individual precisa resolver o proble

ma do eu dentro dos limites de sua posicao na hist6ria das 

especies. 

A intenc;ao moral dessa doutrina e demonstrar de que maneira 

podemos admitir a possibilidade de uma soluc;ao individual para o 

problema do eu de modo a nao santificar a 16gica do quotidiano e 

do inusitado. A religiao, a arte e o amor oferecem ao individuo 

uma experiencia do ideal que se acha disponivel para ele naquele 

momenta e a despeito do destino politico final da especie. Forne

cem essa soluc;ao precisamente porque prefiguram, na vida indivi

dual, abstrata e, por conseguinte, imperfeitamente, o que s6 pode 

ser mais plenamente realizado na hist6ria da humanidade. 

A fim de antecipar o ideal, o individuo deve ser capaz de 

visualizar e de construir, na sua pr6pria vida, uma conexao entre 

a soluc;ao pessoal e hist6ria do problema do eu. 0 vfnculo e for

mado pela acao politica no seu sentido mais amplo, atraves da 

qual ele luta por fazer do ideal uma realidade, indo., assim, alem 

da 16gica do quotidiano e do extraordinario. Dessa maneira, a teo

ria do eu responde a questao do significado, na vida individual, de1 
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modo consistente com as reivindica�oes autenticas da politica. Esse 

e seu objetivo. 

Em face do quotidiano, somos incompletos; abertos ao extraor

dinario, somos capazes de nos deleitar em existirmos. Esse deleite 

de existir, que parte do apego animal a vida para o amor divino 

ao mundo, era nosso desde sempre. £ o fundamento tanto do signi

ficado moral da Hist6ria quanto de nossa capacidade de aceitar 

que sejamos incompletos. 

Quando a religiao ve o bem como tendo rafzes na realidade, 

quando, na arte, o mundo e percebido sob forma de uma beleza que 

ultrapassa o certo e o errado, quando, no amor, complementamos 

nossas existencias mutuas e, ao complementa-las, as reafirmamos, 

esse deleite em existir toma uma forma extema. Transforma-se em 

algo que podemos possuir agora e nao nos confins da Hist6ria -

enquanto individuos e nao como instrumentos da especie. 0 fato 

de que possui'.mos esse dom de maneira parcial, sob o disfarce do 

extraordinario, revela nossa dependencia da humanidade. 0 fato 

de o possuirmos, de qualquer maneira, e de podermos amar esse 

pouco, pelo muito que prenuncie, define a medida de nossa auto

nomia do desenvolvimento moral da ra�a a que pertencemos. 

Quando Deus £ala a J6 das profundezas de um redemoinho, 

pede ao Seu servo desesperado que observe o cavalo que relincha, 

na batalha, entre as trombetas. E e em meio ao clamor das trom

betas que se ergue a voz de todos aqueles que sao capazes, primeiro, 

de anteciparem, depois, de reconhecerem e, finalmente, de abra�a

rem o ser perfeito em forma imperfeita, fugitiva e terrena. 



CAPITULO 6 

A TEORIA DOS GRUPOS ORGANICOS 

INTRODU(,;AO 

Como pode o ideal ser realizado na vida quotidiana? Respon

der a esta pergunta e o objetivo da doutrina dos grupos organicos. 

Do ponto de vista do relacionamento entre o ideal e a sociedade, 

existem dois perigos opostos, cujo carater falso e nefando a teoria 

de grupos organicos procura expor. Um destes perigos e a idola

tria; o outro a utopia. 

A idolatria consiste em confundir a situa�ao presente do esta

do com a realiza�ao do ideal. Seria idolatria, por exemplo, aceitar 

o estado assistencialista corporativo ou o estado socialista como

representativos da completa reconcilia�ao entre a imanecia e a trans

cendencia e a comunidade e a autonomia. Que tal, porem, se algu

ma futura sociedade introduzisse uma completa e decisiva atuali

za�iio do ideal na Hist6ria? Se o bem for definido como sendo a

uniiio da imanencia e da transcendencia, a possibilidade de sua

perfeita realiza�iio no mundo hist6rico e contradit6ria e, por con

seguinte, falsa. Pelo pr6prio fato dessa realiza�iio perfeita, a trans

cendencia perderia sua condi�iio basica porque nenhuma verdade

ou ideal permaneceria alem da de sua atualiza�iio. A natureza, a

sociedade e as tarefas sociais pertinentes a cada um tomar-se-iam,

elas pr6prias, idolos sagrados e inapelaveis. Assim, os fundamentos

da autonomia individual seriam abandonados, juntamente com os
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da transcendencia. A crenca no poder da politica de anular as 
falhas da vida favorece o endeusamento da ordem social. 

Existe, porem, igualmente, o perigo da utopia - a tendencia 
a definir o bem de tal maneira que ele nao pudesse ser relacionado 
a situa9ao hist6rica em que nos encontrassemos. A utopia nao da, 
aos homens, nem uma visao interior das circunstancias em que se 
encontram nem uma orienta9ao que lhes permita avan9ar alem 
delas. Despertada de seus sonhos pelos apelos da politica, a razao 
ut6pica nao tern outra escolha senao a de venerar o poder estabe
lecido como um misterio que e incapaz de apreender e um fato que 
nao lhe e possivel modificar. 

Assim como a idolatria e a forma assumida pela imagina9ao 
politica que se rendeu a pura imanencia, a utopia e o estilo politico 
de uma consciencia que s� satisfaz com a transcendencia. Na ver
dade, as duas posi96es acabam por encontrar-se. A imanencia sem 
a transcendencia transforma-se em mera resigna9ao; a transcenden
cia, sem imanencia, desagua na desintegra9ao experimentada pelo 
eu ao nao conseguir que seus ideais influam sobre suas experien
cias. Inegavelmente, contudo, podem existir situa96es tao distantes 
do hem que a utopia transforma-se na unica alternativa a aceita9ao 
do mal. 

A doutrina dos grupos organicos demonstra como o ideal do 
eu pode ser realizado na sociedade atraves da transformacao do 
estado assistencialista corporativo e do estado socialista. Deste mo
do, ela evita a utopia. Ao mesmo tempo, contudo, reconhece a 
distancia que separa esses estados do ideal, e o sentido no qual, 
mesmo a ordem polftica que ela descreve e justifica, deve continuar 
for9osamente a ser uma realiza9ao imperfeita do bem. Por isso foge 
a idol.atria. Atraves da rejei9ao, tanto da idolatria quanto da utopia, 
a teoria dos grupos organicos reivindica a esperanca tanto da resig
nacao quanto da desintegra9ao. Leva, assim, por diante os objeti
vos morais que deram inicio a critica ao pensamento liberal. 

0 capitulo come9a com uma visao do bem baseada na teoria 
da natureza humana. A doutrina do bem implica um ideal de 
comunidade cujo relacionamento com as duas principais modalida
des de pensamento politico e detidamente examinado. Contrasta, a 
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seguir, o conhecimento abstrato da teoria com o conhecimento 

concreto da prudencia, e sugere as limitac;oes inerentes ao primeiro 

como guia de conduta. De encontro a esse pano de fundo, o argu

mento passa a descrever os principios institucionais de uma especie 

de comunidade que possa, a um s6 tempo, fazer justic;a as reivindi

cac;oes da natureza humana e responder aos problemas da sociedade 

p6s-liberal. Em conclusao, discutiremos as relac;oes entre os gru

pos e seus membros - as associac;oes entre os grupos, os dilemas 

da polftica comunitaria e o significado das imperfeic;oes da teoria 

e da pratica. 

OBEM 

Atraves deste ensaio, o problema do val01 ou do hem veio 

reaparecendo sob uma variedade de formas. Nos o encontramos, 

primeiramente, no criticismo do pensamento liberal. Na psicologia 

liberal, as morais da razao e do desejo falham precisamente porque 

ou tratam o bem como algo que nao se pode conhecer ou o defi

nem de tal modo que nos deixam perdidos quanto ao que deve

rfamos fazer. Na teoria politica liberal, a ausencia de uma visao 

do bem torna impossivel justificar qualquer exercfcio do poder -

impossibilidade esta acentuada pela incoerencia de todas as doutri

nas da legislac;ao e de sua aplicac;ao naquele sistema de pensamento. 

Nossa cegueira, quanto a natureza do bem, transforma-se numa 

experiencia quotidiana e uma forc;a hist6rica real na sociedade 

moderna. 

A impossibilidade de encontrar outra fonte de valor que o de

sejo individual encoraja a busca va de um poder impessoal atraves 

de sistemas de normas e valores. A luta por escapar dos dilemas 

insoluveis que contaminam essa busca contribui para que a atenc;ao 

se volte para a polftica da comunidade. 0 problema do bem surge 

novamente na teoria da natureza humana. Enquanto nos faltar um 

criterio de valor que va alem da determinac;ao individual nao pode

remos reconciliar as experiencias da ordem imanente e da transcen

dencia segundo o ideal da harmonia natural; nao podemos lidar 
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com o paradoxo da sociabilidade segundo o ideal da solidariedade; 

e nao conseguimos., tampouco, dar um sentido universal ao trabalho 

particular de acordo com o ideal da universalidade concreta. 

Todas essas dificuldades resultam da nao existencia de um 

conceito do bem da aceita<;ao de uma ideia subjetiva do valor. 

Quaisquer que sejam suas deficiencias, contudo, a ideia do valor 

subjetivo possui uma qualidade da qual o principio oposto do valor 

objetivo se acha notavelmente ausente. Ela reconhece que existe 

uma rela<;ao entre o bem e a op<;ao individual. 

A doutrina do valor subjetivo possui o merito de chamar a 

aten<;ao sobre o fato de que, pelo menos na ausencia de uma ver

dade moral revelada, o bem e relativo a existencia do homem. Ele 

e a realiza<;ao de seu ser e nao pode ter nenhuma existencia a parte 

dele. Se a doutrina do valor subjetivo transforma a vida numa 

pergunta sem resposta, a doutrina do valor objetivo e, igualmente, 

insustentavel e perversa. Devemos rejeita-la nao so porque ela se 

ap6ia sabre uma visao errada da mente e da linguagem, e porque 

degenera, ou numa abstra<;ao sem significado, ou num fechamento 

paroquial inescusavel, mas tambem porque nos ensina falsamente 

a esquecermos a conexao entre O que e born para nos e O que nos 

somos. 

Nasso interesse proeminente esta, portanto, em descobrirmos 

uma explica<;ao do bem que possa permanecer livre dos defeitos do 

conceito subjetivo e do conceito objetivo. Tai explica<;ao e o ponto 

de vista apresentado pela teoria do eu. 

Seu ceme e a ideia de que o bem consiste na manifesta<;ao e 

no desenvolvimento da natureza humana individual e universal. 

Podemos substituir a no<;ao subjetiva e objetiva por um con

ceito mais adequado do bem ao fazermos uso de uma doutrina 

que possui dois elementos basicos. 0 primeiro elemento e o que 

conceme a teoria do eu: a no<;ao de que o bem consiste no desen

volvimento da natureza da especie nas vidas de individuos parti

culares . 0 segundo elemento e a tese, a ser brevemente elaborada, 

de que tanto a natureza humana quanta a compreensao que dela 

possuimos podem desenvolver-se atraves de uma espiral crescente 

do ideal de comunidade e decrescente de situa<;6es de domina<;ao. 
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Depois de reexaminarmos brevemente a primeira ideia, estaremos 

em posi9ao de focalizar a segunda. 

0 estagio anterior do argumento justificou a conclusao de 

que o bem deve ser considerado apropriadamente como uma reali

za9ao da natureza humana e que, quando assim interpretado, apre

sentam-se dais aspectos complementares. Se considerarmos o bem 

coma sendo o ideal para o qual se dirige a busca humana, e do 

qual recebe seu significado, ele pode ser caracterizado coma sendo 

a relagao com a natureza, com os outros e com nosso pr6prio ser, 

descrita pelos conceitos de harmonia natural, de solidariedade e de 

universalidade concreta. Quando pensamos no bem primordial

mente como fonte de criterios mais concretos de conduta correta, 

pode ser util distinguirmos um bem universal e um bem particular. 

A personalidade possui dais aspectos: um, universal, represen

tado pela sociabilidade e pelo eu abstrato; o outro, particular, ex

pressado pela individualidade e pelo eu concreto. Por conseguinte, 

todos n6s devemos possuir tanto um bem universal quanto um bem 

particular. 0 bem universal e o aperfeigoamento da natureza da 

especie, de que participamos em virtude de nossa sociabilidade e 

de nosso eu abstrato. 0 bem particular e o desenvolvimento do 

conjunto unico de talentos e capacidades atraves do qual a natu

reza humana da especie assume, em cada um., uma forma con

creta. 

E importante compreendermos o que este conceito nao afirma. 

Elc nao repou.;;a .;;obre a noc;a0 <le que a humanidade, como um 

todo, e cada um de seus membros, em particular, possui uma es

sencia ou um amago imutavel capaz, de algum modo, de permear a 

Hist6ria. Ao inves, parte da ideia de que a experiencia distinta da 

personalidade consiste em confrontar um determinado conjunto de 

prob!emas, inteligiveis e inter-relacionados, que surgem nos nossos 

contatos com a natureza, com os outros e com n6s mesmos. Na 

medida em que tanto os problemas quanta a maneira ideal de solu

ciona-los sao continuos no espago e no tempo, podemos falar de 

uma natureza humana e de um bem universal. Mas continuidade 

nao significa permanencia. 
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Se o bem universal e definido como sendo a realizac;ao da 

natureza humana podera parecer que nao resta lugar algum para a 

noc;ao de bem particular, unico a cada individuo; a benignidade, em 

todos os seus aspectos importantes, sera a mesma para com todos. 

No entanto, desconsiderar o bem particular significaria uma incom

preensao profunda do carater da personalidade. Os problemas da 

vida nunca se apresentam de maneira abstrata, mas sempre sob a 

forma de uma situac;ao pessoal concreta, que exige uma reac;ao pes

soal concreta. Alem disso, o cabedal indeterminado de potenciali

dades de que o indivfduo, como ser abstrato, participa nao e nunca 

apenas uma imagem refletida da natureza da especie. A unicidade 

das pessoas seria superficial se cada uma delas nao representasse, 

de maneira limitada e distinta, as possibilidades abertas a toda a 

especie. Finalmente, a ideia de um hem particular pode ajudar-nos 

a lembrar que ninguem e capaz de apresentar plenamente a natu

reza de toda a especie no curso de sua pr6pria vida e que as 

formas pessoais do ideal, na arte, no culto religioso e no amor, s6 

atingem seu pleno significado atraves da influencia que exercem so

bre o progresso hist6rico da humanidade. 

A conexao entre esses dois bens e o significado dessa conexao, 

para o que e fundamental neste ensaio, podem ser melhor com

prendidos em termos da relac;ao caracteristica entre universais e 

particulares. A natureza da especie evolui atraves do desenvolvi

mento das capacidades dos individuos. Mas nenhum conjunto defi

nido de talentos individuais ja realizados, ou capazes de realizac;ao, 

exaure a natureza humana, que se transforma, continuamente, atra

ves de toda a Hist6ria. 0 bem universal existe somente atraves do 

bem particular, no entanto e sempre capaz de transcende-lo. Os 

dois aspectos do bem sao inseparaveis. 

Esse ponto de vista difere do da doutrina do valor subjetivo 

ao afirmar que o bem e mais que a satisfac;ao de desejos individuais. 

Mas tambem diverge das teorias do valor objetivo atraves de sua 

negac;ao da existencia de leis morais eternas inerentes a natureza 

das coisas. 

Tendo definido o bem, podemos, agora, perguntar como po

de-se obter o conhecimento do que ele vem a ser. Esta pergunta 
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e especialmente premente no que diz respeito ao aspecto universal 

do bem, porque uma natureza humana que transcende qualquer 

personalidade individual ou forma de vida social deve sempre con

servar alguns tragos de um misterio. 

Uma pessoa demonstra o que e atraves do que diz e faz, em

bora nunca possa revelar-se totalmente, nas opgoes que faz, por 

ser um ser ao mesmo tempo abstrato e concreto. Por analogia, a 

concordancia moral pode revelar a natureza <la especie. Na medi

da em que valores morais, prevalecentes em diversas epocas e 

sociedades, convergem, essa convergencia pode demonstrar-nos al

guma coisa sabre o que os homens tern em comum. 

No entanto, todas as numerosas tentativas de construir uma 

doutrina moral e politica, baseada no conceito de uma natureza 

universal, fracassaram. Caem, repetidamente, na armadilha de um 

dilema. Ou os objetivos alegadamente universais sao par demais 

restritos e abstratos para que possam dar conteudo a ideia do que 

e bem ou sao excessivamente numerosos e concretos para que se

jam verdadeiramente universais. Temos que escolher entre a trivia

lidade e a improbabilidade. 

Par exemplo, podemos reconhecer a existencia de um interesse 

permanente nos beneficios da sobrevivencia e da saude, mas e difi'.

cil alongar muito mais essa lista. Ao enumerarmos valores deta

Ihadamente, sera sempre possfvel apontar exemplos nos quais eles 

foram rejeitados par algumas sociedades, ou em determinados perfo

dos. Surgira, entao, a necessidade de julgarmos o valor das asser

g6es conflitantes de diferentes culturas e epocas e, por conseguinte, 

de encontrarmos algum criterio independente do bem. Se dispu

sessemos de semelhante criteria, contudo, nao teria sido necessario 

buscarmos prop6sitos humanos comuns em primeiro Iugar.1 

Um conceito erroneo do problema do valor acha-se na raiz 

dessas propostas que nao oferecem uma solugao valida. Elas tra

tam os valores morais mantidm: em varias epocas e diversas socie

dades coma se tivessem o mcsmo peso. 0 que serve de base para 

este ponto de vista e a nogao de que um compromisso assumido 

para com certos objetivos e uma imediata e transparente indicagao 

da natureza de seu autor. Conseqiientemente, se muitos e diferentes 
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individuos, em circunstancias amplamente diversas, fazem as mes

mas escolhas., essas escolhas devem manifestar a existencia de uma 

humanidade comum. A premissa dessa creni;a numa conexao direta 

entre valores convergentes e a natureza humana e a suposii;ao, ain

da mais basica, de que essa natureza e nao s6 unitaria, mas, tam

bem, similarmente efetiva em todos os individuos, qualquer que seja 

a sociedade ou a epoca a que pertencem. 

A investigai;ao anterior sobre o relacionamento entre a natu

reza humana e a Hist6ria ja sugeriu que esses conceitos sao erro
neos e que a busca de uma categoria de ideais universalmente com

partilhados nao pode, por conseguinte, oferecer uma verdadeira 

solui;ao para o dilema dos valores objetivos e subjetivos. 

Se a natureza humana muda ao correr da Hist6ria, opi;oes fei

tas sob circunstancias sociais variaveis nao podem ser igualmente 

representativas da qualidade do homem. Na verdade, se o ideal do 

eu nao pode ser nunca plenamente realizado, disso resulta, forgosa

inente, que nenhuma escolha entre as que nos sao familiares pode 

representar totalmente o bem. Definir o bem pela catalogagao das 

preferencias habituais, numa era passada ou presente, e arriscar-nos 

a santificar uma visiio moral parcial e, portanto, pervertida. 

Uma segunda objegao a maneira tradicional de alistar objeti

vos comuns e o fato de que ela nao leva em considerai;ao o modo 

pelo qual os valores sao determinados segundo a sociedade. Mais 

particularmente, os efeitos corruptores da dominai;ao sobre a capa

cidade que os prop6sitos comuns possuem de demonstrar o que e 

a natureza humana e, conseqi.ientemente, de avaliarem o bem nao 

sao considerados. S6 podemos saber o que os homens sao obervan

do o que dizem e o que fazem; a analise da opi;ao e um acesso 

inevitavel a compreensao do eu. Mas nao e suficiente. 

Os valores compartilhados pelos membros de um grupo podem 

representar meras conseqilencias de determinantes sociais que afe

tam os individuos em questao, mais ou menos uniformes. Isso e

especialmente significativo quando os desejos e a compreensao de 

alguns homens depetnidem dos de outros. Pois enquanto existir a do

minai;ao, os valores compartilhados podem expressar a natureza con

creta de determinadas pessoas dentro de um 
. 
grupo, ou fora dele, 
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isto e, dos dominadores, mas nao podem pretender representar algo 

de universal em relai;ao a humanidade. Nao sera, portanto, sur

preendente descobrirmos que, qualquer que seja o grau de uniao 

moral de associai;6es particulares, os grupos diferem, nos ni'.veis 

mais basicos, quanto aos ideais que professam. A identificaglio de 

qualquer dessas categorias de valores compartilhados com o hem 

emprestaria, novamente, autoridade aos preconceitos e interesses de 

uma ordem de domfnio existente. Seria essa a suprema prostitui

i;ao da filosofia. 

A fim de evitar o fracasso constante na busca de finalidades 

universais, sem cairmos novamente no dilema do valor objetivo e 

subjetivo, uma mudan�a de enfoque faz-se necessaria. Em vez de 

indagarmos o que as pessoas querem, deveriamos perguntar, pri

meiro, sob que condii;6es suas opi;6es podem informar-nos mais 

completamente sobre o que e peculiar a cada um e a humanidade 

em geral. Nossa primeira preocupai;ao deveria ser a de determinar 

as circunstancias nas quais terfamos o direito de dar maior ou me

nor importancia ao consenso, assumindo os valores aceitos como 

indicai;6es mais ou menos validas de nossa humanidade comum. 

:£ possivel que semelhante investigai;ao demonstre que nao podemos 

esperar descobrir leis morais universais e permanentes, e que a pr6-

pria busca de tais leis revele uma incompreensao do que venha a 

ser o homem e o que e born para ele. 

0 conceito de uma espiral de dominai;ao e comunidade elu

cida o relacionamento entre a concordancia moral e a natureza 

humana. Procuremos, primeiro, esclarecer o que significam valo

res compartilhados ou uniao moral. A comunhao de valores num 

grupo pode ser medida relativamente ao numero de pessoas que 

subscrevem os mesmos objetivos ou criterios; o grau em que os pro

p6sitos comuns sao suficientemente concretos para orientar decis6es 

praticas ( concretitude) ; a importancia que as pessoas atribuem a

comunhao de val ores ( intensidade) ; e a fidelidade com que esses 

valores sao seguidos ou demonstrados no comportamento dos indi

viduos que os reconhecem (aderencia). Para os prop6sitos que 

viso presentemente e melhor evitarmos qualquer distini;ao mais fir-
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me ou precipitada entre o valor, como reflexo de uma cren�a, ou 

principio, e como compontamento de fato. 

Quanto mais os valores comuns emergem de um processo no 

qual o que alguns homens querem e predeterminado pelo que ou

tros desejaram, tanto menos podemos confiar na convergencia resul

tante para dela inferir algo de universal sobre a humanidade. 

Devido a existencia de uma supremacia, a concordancia moral e

freqtientemente pouco mais que um testemunho da localizagao do 

poder no grupo. Para que a uniao moral seja representativa da 

natureza da especie, ela deve surgir de condii;oes de autonomia. 

Numa sociedade que possui escravos, as pr6prios escravos podem 

estar convencidos dos beneffcios da escravidao. Do mesmo modo, 

na sociedade liberal, a descoberta de que as convengoes aceitas sao 

inseparaveis da dominagao de alguns sabre as outros leva a um 

esforgo desesperado para tornar o poder impessoal, atraves da lei. 

Uma vez reconhecida a influencia corruptora dessa dominagao 

sabre a autoridade dos valores comuns, vamos de encontro ao cfr

culo vicioso que encontramos, com freqtiencia, anteriormente. Os 

valores comuns s6 tern peso na medida em que nao sao simples 

produtos da supremacia . No entanto, a dominagao e a autonomia 

nao possuem um significado auto-evidente. Ser dominado por ou

tro e sujeitar-se ao seu poder injustificado. Assim, a fim de defi

nirmos o que e dominagao precisamos ser capazes de distinguir as 

formas justificadas, e nao justificadas, do poder e tragar os verda

deiros limites da autonomia. Isso requer julgamentos que devem 

depender, num grau maior ou menor, de nossas intuigoes e praticas 

morais estabelecidas. 

A dificuldade principal resulta da desproporgao entre a serie

dade do problema e nossa capacidade de resolve-lo. Quanta mais 

extrema o sistema de dominagao, tanto maior a necessidade de 

supera-lo a fim de compreendermos, desenvolvermos e manifestar

mos a natureza humana. Pelos mesmos motivos, porem, tanto me

nor sera a confianga que podemos depositar nos nossos julgamentos 

morais e, por conseguinte, na nossa capacidade de definir o que e

dominagao. 
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A politica pode, contudo, transformar o cfrculo v1c1oso numa 
espiral. A soluc;ao para o problema da dominac;ao e da comuni
dade esta numa aproximac;ao progressiva do ideal, em que cada 
passo dado para igualar a maneira pela qual os homens participam 

da formulac;ao de valores comuns aumenta a au�oridade da comu
nidade, e cada acrescimo da importancia moral dos prop6sitos co
muns aumenta a precisao com que a dominac;ao pode ser definida. 

E necessario responder-se a uma serie de perguntas antes que 
a ideia da espiral possa ser aceita como uma descric;ao do relacio

namento entre a concordancia moral e a natureza humana. Como 
pode semelhante processo ter inicio? Que especie de grupos supo
mos poder servir-lhe de cenario? 0 que pode ser dito sobre o con
teudo dos valores que emergem, a cada passo, ao longo do cami

nho? E como podemos saber onde a espiral termina? 

Os varios tipos de dominac;ao - da mais grosseira a mais 

sutil - sao colocados numa balanc;a; daquela que assume uma for
ma extrema e visive!, como a escravidao legalmente sancionada, aos 
impalpaveis estratagemas atraves dos quais um espfrito torna-se 

dono de outro. De inicio, quando os fardos do poder sao mais 
pesados, e a autoridade de valores morais amplamente comparti
lhados acha-se, portanto, mais enfraquecida, a diferenc;a entre o 
exercicio permissivel, ou nao permissive!, desse poder resultara, ne
cessariamente, dos s1nais externos de sujeic;ao. Ainda assim, os 
argumentos classicos a favor da escravidao demonstram que mes
mo as formas mais violentas de opressao podem parecer justifica

veis. Devemos, portanto, reconhecer tanto a dificuldade de definir 
os contornos do poder legitimo, durante os primeiros passos desse 
processo, quanto o fato de que esses passos sao dados. Qualquer 
que seja, porem, o mecanismo das escolhas iniciais, as bases de 

julgamento tornam-se mais seguras a medida que avanc;amos. 

Outra questao apresentada pela ideia da espiral de dominac;ao 

e <le comunidade e a do alcance da vida social, que deve ser levado 

em conta ao determinarmos o valor dos objetivos comuns como 

sinais da natureza da especie humana. Seria mais indicado consi
derar um determinado grupo, toda uma sociedade, com muitas e 
diversas coletividades, ou a humanidade inteira? Aqui, novamente, 
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qualquer resposta satisfat6ria dcve fazer justi<;a as possibilidades 

progressivas da espiral. 

0 fato de que certas metas comuns sao mantidas num mes:100 

grupo pode ter um significado apenas relativo em sugerir caracteris

ticas de natureza humana universal. Mas, quanta mais amplos for 

rem os fundamentos da concordancia, em diferentes grupos e socie

dades, e quanto maior sua estabilidade no correr do tempo, mais 

justificados estaremos em tirar dai inferencias sobre o eu e o bem. 

0 apelo definitivo seria relativo a humanidade como um todo, mas 

a compara<;ao numa escala tao vasta e dificultada pela diversidade 

de circunstancias de escolhas e segundo o grau em que a domina

,;ao houver sido expurgada. Assim, ao avaliarmos a exatidfio com 

que os valores comuns expressam a natureza humana, dois criterios 

principais devem ser observados. 0 primeiro e a medida do exito 

obtido em livrarmos nossos pontos de vista eticos ou poli'.ticos das 

desigualdades do poder. 0 segundo e a continuidade desses pontos 

de vista atraves do espa<;o e do tempo. 0 primeiro criteria de nada 

vale sem o segundo. 0 segundo e perigoso sem o primeiro, porque 

corre o risco de sacramentar os interesses dos poderosos e impedir 

a possibilidade de desenvolvimento moral. 

Podemos ainda abrir mais caminho indagando o que- suceder6 

ao processo dcscrito nas paginas anteriores e atraves· de que indf

cios podemos verificar se ele esta avan<;ando na dire,;ao correta. 

Equivale a fazer um jufzo £also do carater da espiral supor que 

podemos determinar de antemao suas conseqiiencias finais, caso 

essas realmente existam. A tentativa de faze-lo significaria um 

retrocesso na busca mal orientada de uma defini,;ao imediata das 

finalidades universais. Representaria esquecermos que tanto nosso 

conhecimento da natureza humana quanto ela pr6pria podem sem

pre avam;ar alem de sen estagio atual. 

Nao podemos saber o que os homens que vivessem sob me

lhores condi<;oes comunitarias poderiam saber e desejar, porque n6s 

nao somos esses homens. Nenhum recurso nesse mundo permi

te-nos saltar fora de n6s mesmos e pretender alcan,;ar uma sabe

doria mais alta, pertinente a uma forma de existencia mais perfeita. 

Conclui-se, por conseguinte, que a filosofia nao pode esperar esta-
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belecer, como verdades universais e permanentes, o conteudo dos 

valores que devem ser compartilhados ou o significado da domi

nac;ao. Ela s6 pode aspirar definir os meios atraves dos quais a 

comunidade e a autonomia podem ser conquistadas e a natureza 

humana desenvolver-se mais plenamente e ser melhor compreendi

da, embora essas ideias precisem, elas pr6prias, evoluir de acdrdo 

com a dialetica da teoria e da politica. 

E necessario, no entanto, efetuar determinadas escolhas quan

ta ao que frzer e como caracterizar as utiliza96es e os limites do 

poder justificavel. Se a razao te6rica revelar-se um guia inadequa

do, outro metodo deve ser encontrado para seguir alem do ponto 

em que a filosofia para. Terei algo a dizer, mais adiante, sobre 

esse metodo alternativo, sabre um raciocinio prudente e sua relac;ao 

com a filosofia. 

0 argumento apresentado aqui baseia-se em tres postulados 

principais: existe uma natureza human a; o desenvolvimento e a 

manifestac;ao dessa natureza e o bem; a concordancia moral pode 

ser uma indicai;ao, melhor ou pior, do que vem a ser a natureza 

humana e de suas exigencias. 

0 crftico pode come<;ar por atacar a ideia de uma natureza 

humana. Essa ideia nao dependeria do conceito de uma essencia 

de humanidade, a despeito de minha determinac;ao de rejeitar, nes

te ensaio., tudo o que se referisse a essencias? Nao desconhece os 

vinculos entre a conduta humana e as formas hist6ricas de vida 

social? Nao se torna, de qualquer modo, trivial ao reconhecermos 

que o que existe de mais profundo sobre os homens e o que os 

distingue uns dos outros e nao tanto o que eles tern em comum? 

Essas perguntas perdem muito de sua forc;a ao compreendermos 

que meu prop6sito e de nao retornar a ideia classica de uma natu

reza humana essencial, impermeavel ao curso da Hist6ria. 0 esfor-

90 consiste em manter o conceito de uma natureza humana unitaria 

reconhecendo, ao mesmo tempo, que o homem se forma atraves das 

diferentes modalidades de vida social que estabelece. A humanidade 

consiste numa condi<;ao constante e nas especies de rela96es com a 

natureza, com os outros e com elas pr6prias, atraves das quais as 

pessoas respondem a essa condic;ao, e nao num cerne resistente, 
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que permanece imutavel dentro de uma periferia em constante mu

tai;:ao. A visao ahist6rica e historicista, a visao essencialista e rela

cional, ou a visao, orientada pela especie ou pelo individuo, da na

tureza humana combinam-se atraves da doutrina central de univer

sais e particulares. Atraves da perspectiva dessa doutrina nao e

surpreendente que nos deixemos impressionar sobretudo pelas dife

reni;:as entre indivfduos e sociedades. A natureza humana univer

sal encarna-se sempre em personalidades e formas de vida social 

particulares, assim como a luz lani;:ada sabre a humanidade por 

uma grande obra de arte e inseparavel das pessoas ou situai;:oes 

particulares que ela descreve e e, portanto, irreduzivel a uma 

formula. 

0 critico que aceita essa versiio da ideia de uma natureza hu

mana unitaria pode, ainda, objetar a segunda premissa do argu

mento; a identificagiio da natureza humana com o bem. Niio faz 

o mal parte da natureza humana tanto quanto o bem? Na ver

dade, niio devemos admitir. que o pr6prio desejo de dominar cons

titui uma mola permanente da conduta humana? E, se admitirmos

·isso, niio devemo,; reconhecer que a ideia de descobrir a humani

dade, reprimindo a tirania, oculta um paradoxo?

0 defeito deste tipo de critica e sua tendencia a fazer exata

mente aquilo que a objegiio previa pretendia detectar no meu argu

·mento: a reificai;:ao da natureza humana como essencia inalteravel

a qual certas virtudes e vicios se acham permanentemente ligados.

Mas a ,endencia a oprimir e inseparavel da hist6ria da opressiio:

pode ser modificada a medida que a qualidade da experiencia

quotidiana e transformada. Esta e, pelo menos, a hip6tese impli

,cita numa doutrina que acentua o dialogo entre o que os homens

fazem e a maneira pela qual suas sociedades siio ordenadas.

A teoria niio deve permanecer cega ao mal. Ela ve o mal 

como a privagao que consiste na impossibilidade de irmos adiante 

na espiral de domina�iio e comunidade. 0 signo do mal e a acei

ta�ao de uma certa forma de existencia pessoal coma sendo com

pleta em si mesma, ou de uma especie particular de vida social 

.como representando a suprema realizai;:iio da especie. :£ o sacrificio 
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da universalidade a particularidade e a reduc;ao do homem a con

dic;ao animal. 

Este argumento e certamente inconsistente com a noc;ao dn 

mal como sendo uma forc;a positiva e independente que se exerce 

na hist6ria e no corac;ao dos indivfduos, mas que e imune aos esfor

c;os humanos. E e igualmente incompativel com a crern;a de que 

a natureza humana permanece moralmente indiferente, nem boa 

nem ma, por si mesma, mas precisando ser julgada por um criterio 

independente. 0 prindpio que mantem vivo esse ponto de vista e

o de confianc;a na harmonia suprema do ser e na bondade existente,

na natureza humana e no mundo em geral. Quanto a isso, terei

mais a dizer no final dessa sec;ao.

Suponhamos que o crftico aceite a noc;ao de que existe uma 

natureza humana com implicac;6es relativas a sua conduta e que a 

melhor compreensao e realizac;ao desta natureza constitui-se no hem. 

Ele poderia, ainda, negar que nos seja possfvel deduzir de uma 

concordancia moral qualquer coisa, quanto ao conteudo dessa natu

reza. Um numero indefinido de fatores pode fazer as pessoas con

cordarem quanto a certos princfpios morais. Nao e nunca possfvel' 

termos a certeza de que uma determinada convergencia de crenc;as 

ou prindpios reflita uma humanidade comum, ou simplesmente in

dique o efeito de algum outro fator determinante, natural e social, 

sobre as opc;6es realizadas pelos homens. Se essa incerteza fosse 

justificada, a natureza humana seria como o Deus oculto cuja exis

tencia alguem pode afirmar mas cujas feic;oes nao se pode entrever. 

Essa objec;ao baseia-se, novamente, numa ideia falsa e essen

cialista da natureza humana. Sua premissa e a de que existe uma 

natureza humana e, separadamente dela, uma variedade de expe

riencias sociais que podem ser responsaveis pela existencia de con

cordancias. Mas ao concebermos a natureza humana coma alga 

que reside na totalidade das relac;oes que os homens mantem com 

a natureza, com os outros e com eles pr6prios., essa imagem tor

na-se irrelevante. Deve ser afastada juntamente com a noc;ao de 

um ceme estatico de humanidade que existe a parte de pensamentos, 

sentimentos e conduta, ou a crenc;a em que toda a participac;ao na 

vida social envolve um afastamento do que realmente somos. Tudo 
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o que nao decorre da necessidade de dominar e natureza humana;

a dominacao e uma forma de relacionamento social em que o com

portamento humano deixa de expressar a natureza do ser.

Se o critico aceitasse todas essas respostas a seus argumentos 

contra minha interpreta9ao do bem, poderia ainda sentir um certo 

mal-estar quanto ao espfrito que anima essa interpreta9ao. Ela 

nao nos leva a uma fe ou confian9a injustificavel na rela9ao exis

tente entre a realidade que se desvenda do mundo e da Hist6ria e 

a conquista do ideal? Inebriados pelo conceito de uma harmonia, 

podemos facilmente abandonar as salvaguardas destinadas a nos 

proteger do mal tao arduamente construfdas pelo liberalismo. Por

que, se nao existir a natureza humana unitaria que visualize a dimi

nui9ao da domina9ao, pode de fato levar a uma exacerba9ao do 

conflito moral em conseqiiencia da qual as premissas do pensa

mento liberal tornar-se-iam ainda mais validas, e a aceita9ao po

Htica da subjetividade dos valores uma garantia ainda mais indis

pensavel a autonomia individual. 

A ideia do bem apresentada nestas paginas repousa sobre o 

conceito de uma ligacao entre o ser e o bem. Este conceito nao 

e nem arbitrario nem capaz de ser comprovado de maneira con

clusiva. Aceita-lo, e agir a partir dele, e correr um grave risco. 

Trata-se, no entanto, de um risco que um homem avisado pode ter 

raz6es para assumir. 

Uma justificativa do postulado de que existe uma correspon

dencia entre O eu e O bem nao e Valida. Na ausencia de tal vfnculo 

nao haveria altemativa para uma visao subjetiva do valor, cujas 

perniciosas conseqiiencias para as conquistas morais e polfticas ja 

examinamos. Em verdade a descoberta de que a criatura e o bem 

sao opostos, ou nao relacionados., condenaria o homem a perma

necer para sempre em luta consigo pr6prio e o mundo, desmasca

rando sua existencia como um enigma cruel e insoluvel. Quanto 

mais tenebrosa nos parecer esta condi9ao, tanto mais tentaremos 

desesperadamente, escapar a ela, embora admitindo que a ten

tativa possa fracassar, deixando-nos numa situa�ao pior que aquela 

de que partimos. 
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Outro fundamento para a ideia da convertibilidade do ser e 

do bem e um apelo aos enfoques das formas do discurso que se 

encontram alem das fronteiras da filosofia, mas atraves das quais 

o pensamento especulativo pode esperar aprender alguma coisa sem

o sacrificio de sua independencia. Mesmo ao visualizar o mal como

uma forc;a independente que se exercita no cosmos, a religiao parte

da noc;ao de que o dominio dos valores baseia-se, de algum modo,

na realidade das coisas; de que a verdade e o bem sao preceitos.

Essa percepc;ao religiosa constante possui uma contrapartida na in

terpretac;ao primitiva de que e melhor existir que nao existir. Assim,

quando a filosofia opta pelo vinculo entre a criatura e o bem, como

um principio basico, nada mais faz que abrac;ar um conceito que

atravessa toda a experiencia humana.

Essa afirmac;ao poderia, no entanto, ser desmentida. A nao 

ser que se ap6ie na revelac;ao, o pensamento especulativo nao pode 
negar a possfvel existencia de um antagonismo definitivo entre o 
ideal e a realidade, ou entre as inclinac;oes da consciencia e a ver
dade objetiva do mundo. Entretanto, na medida em que considera
mos a esperanc;a uma virtude inseparavel do amor e o amor como 
algo que nao podemos dispensar, podemos, ainda, preferir correr 
o risco de um comprometimento com a ideia de que o ser humano,
e o bem permanecem unidos.

DOMJNACAO E COMUNIDADE 

0 ponto de vista segundo o qual a formulac;ao de um idec\f 

de comunidade constitui-se no mais alto dever da teoria poHtica 

tern uma longa hist6ria. Antes de levarmos adiante nosso projeto, 

podemo!! extrair desta hist6ria algumas advertencias e conselhos. 

Na polftica moderna - a poHtica do estado liberal e p6s-li

beral -, podemos distinguir um cfrculo interno e um cfrculo exter

no. No circulo interno, os principais alvos da luta tern sido a 

busca dos hens materiais e do poder pela nac;ao, e a distribuic;ao 

dos hens particulares e do poder no seio desta. As quest6es prin

cipais sao o imperialismo, o nacionalismo, o capitalismo e o socia-
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lismo. 0 foco de suas preocupa¢es e a dominai,;ao extema ou 
interna; as divisoes entre a rlireita e a esquerda resumem-se nas 
varias perspectivas a partir das quais essa dominai,;ao e considerada. 
A politica do circulo i1nterno e a politioa da realidacle, no es.tr,do 
liberal, porque dirige-se a organizai,;ao de classe na sociedade e as
reivindicai,;oes conflitantes de classe e do papel social. 

Mas na hist6ria do pensamento e da acao na poHtica moderna 
houve sempre um circulo externo de reai,;ao ou utopia. A caracte
ristica desse circulo extemo tern sido a de subordinar o interesse 
pelo sistema de classe e pelo desempenho de papeis sociais a uma 
preocupacao dominante com a comunidade. A divisao entre a di
reita e a esquerda tern consistido em diferentes manei�as dy pefinir 
o ideal da comunidade e, portanto, de relaciona-Jo a ordem, atual
da sociedade. A direita e a esquerda do circulo extemo tern sido,
no entanto, ambas, condenadas a marginalizai,;ao devido a sua inca
pacidade de aceitarem as condii,;oes atuais do estado moderno como
ponto de partida para a acao politica.

Ha duas tradi¢es principais, vagamente definidas, no circulo 
externo da politica moderna. Cada uma delas oferece uma solui,;ao 
diversa ao problema da comunidade. Juntas revelam a dupla fac� 
da solucao comunitaria. Uma e a doutrina conservadora corpora
tivista da comunidade hierarquica; a outra e o conceito socialista, 
ou anarquista, da comunidade igualitaria. 

0 corporativismo conservador busca resolver os conflitos- d'o 
estado liberal � da instituii;ao burocratica atraves da restaurai,;ao 
de uma versao idealizada do princfpio de estamentos. Encara as 
corporacoes da sociedade pre-liberal como modelos para seu ideal 
de comunidade. A ordem social consistiria numa hierarquia le 
grupos, cada um dos quais se acharia representado em associac. es 
de nivel mais alto e, finalmente, no governo central. 0 corporati
vista conservador teria que confiar em dois padroes de associacao 
corporativa. Precisaria empregar o criteria de associac;ao a insti
tuicoes particulares porque as fileiras silo por demais amplas e abs
tratas para servirem de bases adequadas a comunidades de objetivos 
comuns. Mas ver-se-ia tambem fori,;ado a levar em conta a posicao 
ocupada em cada fileira porque os membros de uma determinada 
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instituigao possuem habitm�lmente crern;:as e valores conflitantes, de 
acordo com sua classe e papel desempenhado (par exemplo, ope
rarios e gerentes numa empresa industrial). 0 corporativismo con
servador e, intemamente, inconsistente, incapaz de realizar-se, e 
errado em seus objetivos.2 

Em primeiro Iugar, embora a participagao em instituig6es e · a 
p3:rticipagao nas fileiras sejam criterios indispensaves a associagao 
numa entidade comunitaria, que respeite a estrutura da sociedade 
modema, sao, na realidade, irreconciliaveis porque a maior parte 
das instituigoes consiste em individuos que diferem entre si em 
dasse e papel social. Essa irreconciabilidade revigora a crem;a em 
9.ue so uma transformagao da sociedade pode estabelecer as condi-
1_;:oes necessarias para a organizai;ao da comunidade. Sugere, alem 
disso, que a comunidade emergira provavelmente com maior rapi
dez em grupos cujos membros perteni;am a mesma classe e desem
penhem papeis similares. 

, Em segundo lugar, a doutrina corporativista demonstra uma 
total incompreensao das circunstancias existentes no estado liberal. 
Esquecendo-se da Hist6ria, ela propoe solucionar os problemas da 
burocracia revivendo as pr6prias modalidades de ordem social cuja 
dissolugao criou esses problemas, em primeiro lugar. A consciencia 
da dependencia pessoal, uma vez despertada, ja nao pode ser enco
berta. Se a dominai;ao persistir, coma e fori;oso que acontei;a na 
sociedade hierarquica, qualquer participai;:ao de objetivos terminara 
por ser reconhecida e rejeitada como coerciva, o que e uma con
�eqiiencia da manipulai;iio da elite ou do interesse sectario. 

Em terceiro lugar, porque santifica uma ordem existente de 
dominagao, ou propoe substituf-la por outra, o corporativismo nao 
consegue satisfazer o ideal do eu O elemento individual e o ele
mento social da personalidade permanecem em guerra um com o 
outro, e a solidariedade nao e conquist:ida enquanto os homens fo
rem incapazes de estabelecer relai;:6es nas quais a comunidade de 
prop6sitos nao implique a sujeigao permanente da vontade de al
guns a de outros. 

A segunda posigao preponderante no cfrculo externo da po1i'.
tica moderna e a doutrina ut6pica socialista ou revolucionaria da 
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comunidade igualitaria. A dcspeito da abundancia de correntes, 

dentro dessa doutrina, al3uns ternas comuns persistem. 0 objetivo 

e estabelecer uma forma de assoda<;;ao que va alem dos principios 

de classe e do pape1 social sem restaurar os costumes e as corpo

ra<;;6es da sociedade pre-liberal. A solidariedade deve ser assegu

rada atraves da criai;:ao de comunidades de objetivos comuns basea

da na maior igualdade possfvel de condig6es de poder e participa<;:ao 

na organizai;:ao de objetivos comuns. A universalidade concreta, e 

nao abstrata, seru atingida atraves do confinamento progressivo 

da divisao do trabalho dentro de cada grupo e entre este e os 

outros. Cada grupo deve aproximar-se da condii;:ao de uma socie

dade auto-suficiente, e cada indivfduo da de um exemplo completo 

de sua especie. Assim, o desenvolvimento da pessoa precisa ser 

realizado pela descentralizai;ao da sociedade. E a ordem social pro

curara conquistar a harmonia natural, possibilitando uma liberdade 

maior as necessidades instintivas da personalidade e simplificando 

de tal modo as condi<;6es da vida social que o relacionamento vivi

ficante do homem com a natureza possa sempre reafirmar-se.3 

Por mais sedutor que seja o ideal socialista ut6picc da comu

nidade, possui alguns defeitos quase tao serios quanto os do corpo

rativismo conservador e sens analogos. Primeiramente, a doutrina 

salva-se <la incoerencia grai;:as apenas a uma indefinigao que lhe 

permite significar tudo e nada. Logo que se tente concretiza-la, ha 

que lidar com quest6es relativas ao poder e a liberdade. Mas, a 

esta altura, a visao ut6pica defronta-se com um dilema ao qual nao 

consegue escapar, e que nao pode resolver. Por um lado, imagina 

que o conflito entre a individualidade e a sociabilidade, a autono

mia e a comunidade possa ser resolvido dentro da associai;ao 

ideal. Por outro lado, reconhece que a coesao do grupo pode exigir 

a subordina�ao do elemento individual, na personalidade, ao ele

mento social. 

Uma segunda obje<;:ao a doutrina socialista ut6pica da comuni

dade e a incapacidade que possui, em comum com o corporativis

mo conservador, de levar a serio a burocracia. Em vez de utilizar 

os conflitos internos do estado assistencialista corporativo e solucio
nar suas possiveis implica�5es, prop5e-se inserir uma nova ordem 
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social naquela que ja existe, como um simples apendice, ou trans

formar a sociedade atraves de um simples ato revolucionario. As

sim e que o conceito esquerdista da comunidade apresenta-se, tipi

camente, sob uma de duas formas. A primeira e a comuna ut6pica, 

uma futura ilha de harmonia na ordem burocratica, coexistindo, 

precariamente., ao lado desta, em vez de modifica-Ia de dentro para 

fora. A outra forma e a comuna revolucionaria que surge como 

uma entidade transit6ria, durante o ardor da rev0Iu9ao, s6 para ser 

sacrificada, depois dessa, as exigencias da organiza9ao burocratica 

e do poder centralizado, ou para ser transformada, ela pr6pria, nu

ma nova burocracia. 

A fonte dos argumentos precedentes contra a doutrina ut6pica 

da comunidade surge de uma terceira e mais basica dificuldade. 

Ate que os problemas da domina9ao criados pela hegemonia dos 

prindpios de classe e do papel social sejam solucionados, na socie

dade como um todo, nenhuma alternativa ao prindpio do valor sub

jetivo pode ser encontrada. 0 carater coercivo e contingente de 

toda a partilha de valores for9ara, inevitavelmente, os homens a 

buscarem normas impessoais e a tentarem institucionalizar padroes 

de merito. A conseqiiencia sera a perpetua9ao da experiencia de 

dependencia e a institui9ao de outra forma de domina9ao em que 

a ditadura de classe sera progressivamente substituida pela do ta

lento. A pr6pria comuna ut6pica ficara a merce da sociedade mais 

ampla, correndo sempre o perigo de ser suprimida por ela, sujeita 

sempre aos sentimentos morais que a vida, naquela sociedade, ja 

inculcou aos membros do grupo comunal. S6 a luta simultanea 

pelo poder, no govemo e dentro de cada umas das institui96es 

burocraticas, pode veneer esses obstaculos. 

A comuna ut6pica fornece uma imagem alternativa a ordem 

social dominante e, atraves dela, uma inspira9ao para que se trans

forme. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de nao subverter ou des

truir essa ordem, terminara por ser subvertida e destruida por ela. 

Na sua simultanea hostilidade e submissao ao estado, assemelha-se 

tanto a familia, institui<;;ao cujas virtudes procura imitar de maneira 

mais pura e universal, quanto as formas abstratas do ideal na arte, 

na religiao e no amor. 
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0 corporativismo conservador e o socialismo ut6pico trazem a 

lume os aspectos hierarquicos e igualitarios da ideia de comunidade. 

De modo mais geral, exemplificam a falsa altemativa da idolatria 

e da utopia na compreensao do relacionamento entre o ideal e a 

realidade. Um abrac;a as institui96es da sociedade antiga ou atual 

como personifica96es do ideal. 0 outro pinta uma imagem do ideal 

tao vaga e distante que pode servir como revigora9ao, embora tam

bem como desafio ao Estado. 

Estamos agora em posic;ao de compreender a relac;ao entre o 

drculo intemo e o cfrculo extemo, na politica modema. Ate que 

o problema central do cfrculo intemo, o problema da domina9ao,

seja solucionado, a busca do ideal de comunidade sera condenada

como idolatrica, ou ut6pica, ou ambas ao mesmo tempo. A dimi

nuigao do dominio depende da vit6ria da esquerda sobre a direita,

no cfrculo intemo; do triunfo do programa ao qual se vem dedi

cando, com maior ou menor clareza de visao, ou fidelidade de

prop6sito, desde a Revolu9ao Francesa: o ataque ao imperialism 0,

nas rela96es intemacionais, a subversao do princfpio de classe no

seio da na9ao-estado e o confinamento do principio do papel social,

ou do merito, na democracia intema das institui96es democraticas.

Ha duas importantes qualifica96es para a prioridade da politica 

de domina9ao sobre a politica de comunidade. A primeira e a de 

que a derrubada de um tipo de domina9ao nao deve transformar-se 

na oportunidade para o triunfo de outra. Issa sucedera sempre que 

o carater transit6rio da ordem burocratica for esquecido, seu ideal

de merito glorificado e as exigencias da democracia institucional e

do govemo forem sacrificadas como antiquadas, futuristicas ou se

cundarias.

Uma segunda qua}ifica9fo, mais fundamental, relembra a espi

ral de domina9ao e de comunidade. A diminuigao progressiva do 

poder dominante toma a comunidade possivel; o desenvolvimento 

da comunidade ajuda-nos a compreender e, por conseguinte, a eli

minar a dominagiio. Em momentos diversos, os dais aspectos deste 

processo exigem varios graus de aten9ao. Inicialmente, os obsta

culos opostos pela domina9ao sao preponderantes, e a comunidade 

aparece coma um ideal ainda vago que orienta de longe a pratica 
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poHtica. Com o passar do tempo, essa relac;ao devera ser invertida 

para que o ideal do eu possa ser realizado na sociedade. Ao serem 

abolidas as formas mais rigidas de tirania, os problemas da comu

nidade elevam-se acima dela, e os da dominac;ao permanecem coma 

questoes relativas aos relacionamentos dos grupos entre si e de seus 

membros. S6 a maior universalizac;ao da comunidade, e conse

qiientemente a definic;ao mais precisa do bem, podera resolver esses 

problemas. 

Todos os homens devem lutar pelo dia em que a prioridade 

da luta contra a dominac;ao pelo desenvolvimento da comunidade 

sera revertida. S6 entao, finalmente, terao sido atendidos os apelos 

da polftica modema. 0 circulo intemo sera rompido e escaparemos 

para o cfrculo extemo, ja nao mais condenados a oscilar entre a 

utopia e a idolatria, mas capazes de alcanc;ar o bem que pode ser 

realizado dentro da Historia. 

TEORIA E PRUD£NCIA 

Agora que descrevi a ideia geral de uma visao do bem e indi

quei seu relacionamento com algumas preocupac;oes tradicionais do 

pensamento politico, estamos preparados para por essa ideia em 

funcionamento. A teoria do bem justifica um certo ideal de comu

nidade. 0 estudo desse ideal, e de seu significado para a socie

dade moderna, ocupara as sei;oes posteriores deste capitulo. Ao 

nos voltarmos para as implicac;6es da doutrina da natureza humana 

na sociedade, devemos procurar esclarecer o quanta pode ser espe

rado da filosofia como guia politico. 

A atitude comum para com a teoria oscila entre a suspeita de 

que a filosofia nada pode realizar e a exigencia de que realize tudo. 

0 pensamento especulativo ou c dispensado como um deus mudo, 

incapaz de dirigir-se a nossas preocupac;oes de ordem pratica ou e

adorado, como l!m idolo cujos labios podem pronunciar o segredo 

da redern;ao. Parece, sempre, simples demais para ser verdadeiro 

e por demais complicado para ser util. A vida e fertil; portanto, 

as teorias compreensivas devem ser falsas. A vida e curta; por 

conseguinte, elas devem ser inuteis. 
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Para compreendermos corretamente a importancia da filosofia 

em relac;ao a opc;6es de ordem pratica, precisamos reconhecer a 

diferenc;a entre a teoria e a prudencia ou a pratica e procurarmos 

ver onde esta essa diferenc;a. A prudencia, tal como a considero, 

e o conhecimento dos particulares. ou o raciodnio sobre as opc;6es 

particulares. 0 conceito da intuic;ao tern sido freqiientemente usado 

ao nos referirmos ao aspecto descritivo da prudencia, a apreensao 

direta de coisas singulares e os conceitos do senso comum, ou da 

sabedoria pratica com seu aspecto normativo: a capacidade de for

mannos um juizo correto sobre problemas concretos de opc;ao. 

0 termo pratico coloca a enfase na conduta, e nao tanto na com

preensao refletiva que deve acompanha-la. 

Atraves deste ensaio tenho procurado romper as algemas im

postas pelo contraste liberal entre compreensao e avaliac;ao. Mas, 

mesmo quando este contraste e posto de lado, permanece uma linha 

divis6ria entre a teoria e a prudencia - uma linha com a qua! 

a distinc;ao entre fato-valor e algumas vezes confundida. A teoria 

e a prudencia possuem ambas um aspecto descritivo e um aspecto 

normativo. 

A principal diferenc;a entre elas e o fato de ser, uma, abstrata, 

e a outra, concreta. A teoria progride atingindo uma generalidade 

ainda maior, que por seu turno implica uma crescente abstrac;ao da 

particularidade de objetos e eventos. Examinamos antes algumas 

conseqiiencias desse processo de continua abstrac;ao para nossas 

ideias sobre o conhecimento. Consideremos agora seu significado 

moral e politico. 

Se e verdade que a teoria envolve sempre a generalizac;ao e 

a abstrac;ao, qualquer doutrina polftica permanecera mais ou menos 

remota dos contextos particulares, dentro dos quais decis6es devem 

ser tomadas. Deve existir um ponto, no seu desenvolvimento, a 

partir do qual ela ja nao podera tornar-se mais concreta atraves 

dos instrumentos da razao te6rica. lnferencias diversas podem ser 

entao extraidas da doutrina, a fim de orientarem ou justificarem 

decis6es. Existirao ainda razoes para que algumas dessas inferencias 

sejam preferidas, em vez de outras, mas nao serao da mesma especie 
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que as razoes que nos levam a preferir a doutrina em primeiro 
lugar. 

A prudencia, diversamente da teoria, e inseparavel de instan
cias particulares de opgao ou exemplos de conduta; <?la resiste a

redm;ao a preceitos gerais e procede analogando particulares dire
tamente, entre si, sem depender de prindpios abstratos. Embora 
nossa compreensao da prudencia permanega em estado primitivo, a 
sua pratica e, e sempre foi, um aspecto penetrante da vida moral. 
Voltaremos, dentro em pouco, a questao da natureza do julga
mento prudencial, depois de colocarmos o contraste entre o conhe
cimento abstrato e o conhecimento concreto numa perspectiva his
t6rica, e de indicarmos suas bases. 

A metafisica classica conhecia a distingao entre razao espe
culativa e razao pratica, mas tendia a definir essa diferenga como 
relativa ao objetivo de cada especie de pensamento - contempla
c;ao versus escolha, e nao tanto o contraste entre uma 16gica de 
universais e uma 16gica de particulares.1 Na hist6ria da filosofia 
ocidental a ideia de que o conhecimento abstrato e o conhecimento 
concreto sao descontinuos, embora complementares, foi atacada por 
dois motivos principais. Por um lado, houve a tendencia em alegar 
a posse de uma teoria, ou de um metodo te6rico, que poderia tam
bem tornar-se conhecimento concreto e ensinar as pessoas o que 
fazerem em cada situagao. Essa crenga e exemplificada por certas 
formas de platonismo, de utilitarismo e de marxismo. Por outro 
lado, o ponto de vista liberal de que as opc;oes sao territ6rio da 
vontade arbitraria. 

A noc;lio classica de teoria, como contemplac;ao, e de pruden
cia, como sabedoria pratica, nao leva em consideragao o fato de 
que mesmo uma teoria concernente a conduta certa ou errada e in
capaz de descer a 16gica dos particulares. A pretensao de possuir 
uma doutrina que vence a separagao entre o conhecimento abstrato 
e o conhecimento concreto leva a uma especie de charlatanismo. 
Exagerando as asserg6es da filosofia e pretendendo uma certeza 
relativa a quest6es praticas que nao sao de sua alc;ada, solapa tanto 
a utilidade da teoria quanto a lucidez da pratica. E a afirmac;ao 
liberal de que o que nao for conhecimento abstrato tera que ser 
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uma escolha arbitraria leva-nos de volta aos dilemas do valor sub
jetivo de que estamos procurando libertar-nos. 

Os motivos da verdadeira diferencia<;ao entre o conhecimento 
abstrato e o conhecimento concreto sao metodol6gicos, metafisicos 
e morais. 0 motivo metodol6gico e o relacionamento dialetico en
tre a teoria e a polftica. A teoria nao pode ser nunca totalmente 
concreta porque, a cada momento, sua hist6ria depende da condi
<;ao da sociedade. 0 desenvolvimento de nossas ideias te6ricas de
pende da transforma<;ao da experiencia e contribui para ela. Para 
que a teoria se tornasse conhecimento concreto, a experiencia teria 
que permanecer im6vel por tempo suficiente para que nos fosse 
possivel desvendar todas as implicai;oes praticas das premissas que 
ela possibilitasse. lsso, contudo, nunca acontece. Cada passo, no 
desenvolvimento de uma nova maneira de observar o mundo, mo
difica a experiencia do mundo e nos for<;a a voltar aos principios 
primitivos. 

A mais profunda razao metaffsica para a disjuni;ao da teoria 
e da prudencia e sempre a impossibilidade de vencermos completa
mente o hiato entre os universais e os particulares. 0 estudo da 
natureza humana mostrou-nos que o aspecto universal e o aspecto 
particular da personalidade, 'as exigencias da sociabilidade e da 
individualidade, do eu abstrato e do eu concreto nao podem ser 
nunca plenamente harmonizados. E no curso de nossa crftica do 
pensamento liberal verificamos que uma metaffsica que identifica 
universais e particulares e tao insatisfat6ria quanto aquela que se 
oponha a eles a maneir_a liberal. A busca de um conceito de univer
sais e particulares que solucione as antinomias do pensamento libe
ral pode temperar o extremismo da antitese e mesmo modificar-lhe 
o carater, mas nao pode anular a pr6pria divisao. Assim, na moral,
fica-nos ainda o conflito entre a etica universalista de principios e
conseqtiencias e a etica particularizadora da solidariedade. Na po
Htica, como esclarecerao as sei;oes posteriores deste capitulo, con
frontamos a tensao entre a necessidade, por parte de cada comu
nidade, de tornar-se uma associai;ao universal e sua necessidade
inversa de permanecer particular.
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0 contraste da teoria e da prudencia e simplesmente a con

trapartida cognitiva dessas disritmias morais e politicas. Resulta da 

confluencia de uma caracteristica do mundo e um aspecto da teoria. 

Os objetos e os acontecimentos do mundo possuem uma substan

cia; existem como particularcs, cada qual com sua pr6pria identi

dade. Mas a teoria pressup6e uma tendencia a desconsiderar algu

mas diferem;as entre particulares., para determinados prop6sitos, e 

focalizar outras. Mesmo quando consegue explicar as rela96cs en

tre certas coisas, com uma economia de meios cada vez maior, 

precisa abrir mao de qualquer tentativa de descrever sua particula -

ridade, de maneira a fazer justi9a a riqueza da percep9ao. Tao po

derosa tern sido a influencia desta modalidade de pensamento, que 

nos habituamos a identifica-la com a pr6pria razao. Ao faze-lo, 

esquecemos a existencia da prudencia que se alimenta da analogia 

de particulares, e nao da formula9ao de leis explanat6rias, e ba

seia--se mais no apelo a exemplos concretos de conduta correta que 

nas asser96es de prindpios morais. Uma explana9ao generalizante 

nao pode ser o mesmo que uma percep9ao prndencial, a nao scr 

que vivessemos num outro mundo. 

Existe, contudo, uma forma de conhecimento que atravessa 

precariamente a brecha entre o conhecimento abstrato e o conheci

mento concreto. £ o conhecimento da arte. A visao introspectiva 

estetica tern por endere90 situa96es particulares, ou e inseparavel 

de determinadas formas, mas essas formas e essas situa96es afe

tam-nos como se exemplificasem aspectos que abrangem um vasto 

setor de nossa pr6pria experiencia. No entanto, mesmo nas mani

festa96es mais altas da arte, a 16gica dos universais e dos particula

res leva a dire96es opostas e constantemente amea9a desfazer-se. 

A sfotese estetica nao atinge nunca a transparencia e a estabilidade 

necessarias a construs;ao de uma forma de conhecimento, a um s6 

tempo abstrato e concreto, capaz de ditar um curso de conduta e 

fornecer ao mesmo tempo uma visao do mundo. 

0 terceiro motivo de uma diferencia9ao entre a teoria e a pru

dencia e de ordem moral: refere-se as modalidades de esfor9os 

necessarias aos que buscam um esclarecimento te6rico ou pruden

cial. A teoria consuma-se na filosofia. A prudenda, como a sabe-
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doria pratica, e filha da polftica num sentido mais amplo; ela e

conquistada atraves da pratica da lideram;a e da associac;ao. Mas 
como a teoria e a prudencia atingem seu ponto mais alto na filo
sofia e na polftica, suas exigencias, em termos de tempo, para com 
aqueles que as seguem sao ilimitadas. Embora a filosofia e a poH
tica dependam uma da outra, resistem a combinac;ao de ambas 
numa so existencia. Aqueles que preferem atuar dependem dos 
que se dedicam primordialmente a teorizac;ao, para ajuda-los a 
compreender a verdade e o hem. E os que teorizam precisam da
queles que agem para complementar e criticar seu trabalho 'te6rico, 
no dominio do julgamento concreto. No entanto essa colaborac;ao 
e amaldic;oada pelos riscos da incompreensao e da traic;ao. 

Esse obstaculo, que tern sido a causa de tanta revolta desde 
Platao, seria incompreensivel nao fo<;se o fato de que a teoria e a 
,prudencia se constituem, na verdade, em empreendimentos diversos 
e, portanto. exigem dons e esforc;os diferentes por parte daqueles 
que as exercem. Assim, a tragica dificuldade de ser ao mesmo 
tempo um fil6sofo e um polftico e, em ultima analise, ligada a dis
junc;ao entre universais e particulares. 

Encarada a Iuz da distim;ao entre filosofia e poHtica como 
formas de vida, a descontinuidade entre a teoria e a prudencia 
revela-se intimamente Iigada ao ideal democr:'itico. Se a fifosmia 
fosse um conhecimento concrcto, o melhor fil6sofo seria, na:, ver
dade, o melhor governante. Mas a doutrina democratica deve, tal
vez, depender da convicc;ao de que, embora os homens possam 
divergir enormemente nas suas capacidades te6ricas, possuein todoi, 
ou podem facilmente esperar obter:, uma medida de senso comum 
vagamente comparavel a de seus semelhantes. Assim , sendo, as 
tentativas de anular as barreiras entre o conhecimento especulativo 
e a sabedoria pratica contem o perigo do e!itismo. Quando o pen
sador, que declara possuir a chave da ordem social, junta-se ao 
estadista que justifica suas ac;oes como uma conseqiiencia da ver
dade universal, para onde se voltariio as pessoas comuns quand6 
buscam quern ap6:e suas asser<;oes? Nao podem esperar pelo m� 
mento hipotetico em que a teoria transformar-se-a em algo que 
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pertence as massas, que passarao a alimenta-la como um dos aspec
tos de sua pratica politica. 

Sem perder de vista a diferenciac:;ao entre a teoria e a pruden
cia, examinemos mais de perto o pr6prio raciodnio prudencial e 

sua Iocalizai;ao no desenvolvimento do rneu argumento arrazoado. 
Nao tenho em maos um relato sabre o que venha a ser a prudencia, 

nao por acreditar que ele seja impossivel ou sem importancia, mas 
simplesmente porque nao encontrei nenhum. As ideias que se se

guem sao simples hip6teses em aberto, destinadas mais a esclare

cer os lim.ites da teoria que a retratar o que existe por tras dela. 

Em todas as sociedades, a cada estagio do desdobramento 

da espiral de dominai;ao e de comunidade, podemos encontrar um 

micleo de valores mais ou menos largamente compartilhados cuja 

autorida,de depende da universalidade de seu alcance e durai;ao e 

da relativa autonomia dos indivfduos na sociedade. Esses valores 

representam uma interpretai;ao da natureza da especie humana e, 

por conseguinte, conseqiiente tambem dos usos legftimos do poder, 

a luz dos conceitos adquiridos sobre o bem e as ideias empfricas 

disponiveis sabre a natureza humana e a ordem social. 

Em torno dessa esfera de luminosidade moral encontram-se as 

trevas de novos problemas ou daqueles, ja antigos, que foram reno

vados por circunstancias ineditas. Entre a luz e as trevas existe a 

penumbra do d�bate que se estende, as vezes, a grandes distancias, 

ou volta-se para o centro, criando o lusco-fusco em que nossas 

creni;as relativas ao bem sao revistas e modificadas. Nessa penum

bra, o instrumento mais usado e o da analogia. Comparamos as 

quest6es em relai;ao as quais nos sentimos mais seguros com aque

las que mais nos confundem. A dccisao de comparar uma instan

cia a outra, ou de distingui-las, depende do jufzo sobre quais as 

difereni;as e quais as semelharn;::is de maior significado para os 

prindpios morais em jogo. 

0 processo da comparai;ao anaI6gica pressup6e que os pro

blemas encarados ligam-se uns aos outros como parte de um unico 

universo moral. No entanto, seus vinculos nao sao simultaneamen

te evidentes, nem a apreensao que deles temos permanece estatica. 
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Cada nova conexao realizada nessa trama transforma a compreen
sao das liga<;oes ja descobertas. 

0 raciocinio prudencial do tipo que descrevemos e necessario 

para dar conteudo, em cada situa<;ao social, a um numero de con
ceitos chaves na doutrina do bem. Assim, e mais por prudencia 
que por motivos te6ricos que escolhemos quais os valores que de

vem ser defendidos num dado momento - que decidimos onde 

tra<;ar os limites do conceito de domina<;ao e que escolhemos de 

que maneira lidar com as exigencias conflitantes enfrentadas inevi

tavelmente pela politica comunitaria. Na verdade, grande parte do 

problema da estrategica, na sele<;ao dos meios pelos quais realizar 

o ideal na sociedade, pertence ao dominio do conhecimento con

creto. Por isso, o conhecimento abstrato nao pode fomecer uma

regra geral para a escolha entre a persuasao e a revolu<;ao.

Na medida em que a filosofia e uma medida universal, ela des

creve o quadro dentro do qual, o processo atraves do qual e os 

ideais segundo os quais as decis6es praticas devem ser tomadas. 

Pode apontar os fatores que a op<;ao de ordem pratica deve consi

derar ou precluir certas solu<;6es coma inaceitaveis. Mas nao pode 

afastar a prudencia. Como doutrina normativa, sua tarefa consiste 

em servir de sinal de alerta a politica - e nao em substitui-la. 

Para muitos isso parecera uma conclusao decepcionante. Po

dem argtiir que e precisamente em rela<;ao as quest6es mais urgen

tes e importantes que o pensamento especulativo retrai-se ao silen

cio. E, de certo modo, estarao certos. Nossas preocupa<;6es morais 

comuns sao os problemas da op<;ao pratica. Queremos saber como 

agir aqui e agora; se devemos permitir uma determinada pratica 

social, ou aboli-la; se devemos fazer pouco caso de uma especie 

de diferencia<;ao entre as pessoas e levar outra em conta; se seria 

mais indicado voltarmos nossos esfor<;os para este objetivo ou para 

aquele. Mas, sempre que tentamos especular sabre quest6es seme

lhantes, nosso avan<;o e caracteristicamente lento. Como nao pode

mos resolver os problemas diretamente, precisamos circunda-los e 

tentar determinar as premissas te6ricas sobre as quais e as condi
o<;6es politicas nas quais nossos julgamentos morais poderiam tor-
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nar-se mais seguros. S6 entao haveni a esperan<;a de avam;armos 

rumo a solu<;ao dos enigmas do julgamento pnitico. 

B por isso que meu argumento volta-se para a revisao <la teo

ria e a descri<;ao de um ideal social, e nao tanto para o estudo dos 

problemas concretos da op<;ao. A necessidade dessa pratica e las

timavel. Mas devemos aceita-la porque e a unica maneira de atin

girmos a verdade. 

0 GRUPO ORGANICO 

Conceito geral 

A teoria dos grupos organicos tern dois objetivos. 0 primeiro 

e _definir as implica<;oes politicas da visao do hem que esbocei. 

0 segundo e sugerir como a situa<;ao da sociedade moderna pode 

ser utilizada pana :promover o hem. Se a doutrina pudesse satisfa

zer-se com a defini<;ao de um ideal, cairia na utopia. Se abordasse 

o estudo do presente, ou a predi<;ao do futuro, como um substituto

para a elucida<;ao do prop6sito moral, poderia transformar-se em

idolatria.

0 conceito central da teoria e a ideia da comunidade. Ao 

descobrirmos a deficiencia das manifesta<;oes puramente pessoais do 

ideal do eu, encontramos, tambem, seu complemento politico numa 

certa experiencia da vida em comunidade. A imagem hipotetica de 

uma comunidade universal, cujas praticas revelassem a natureza da 

especie humana, forneceria uma interpreta<;ao da harmonia natu

ral. Numa associa<;ao semelhante, o sentimento da ordem imanente 

harmonizar-se-ia com a capacidade de critica ou transcendencia. 

Uma comunidade universal resolveria, tambem, o paradoxo da so

ciabilidade: como um dominio de objetivos comuns, marcado pelo 

reconhecimento, por parte de cada pessoa, <la individualidade con

creta de seus semelhantes, dissolveria o antagonismo entre o aspec

to individual e o aspecto social da personalidade. Essa comunidade 

tornaria a universalidade concreta acessivel aos seus membros -

cada um podendo desenvolver os seus talentos pessoais, atraves da 
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<livisao do trabalho, na certeza de que seus esfor9os participariam 

do desenvolvimento da natureza humana. 

Ao transformarmos a harmonia natural, a solidariedade e a 

universalidade concreta em conceitos do hem universal e particular, 

verificamos, novamente, que eles s6 podem ser plenamente reali

zados atraves de uma comunidade universal. A natureza da espe

cie e revelada e desenvolvida, na Hist6ria, atraves da espiral de

crescente de domina9ao e crescimento do ideal de comunidade. 

,Gra9as a essa espiral os individuos podem ter a esperan9a de se 

tornarem mais seguros no sentido e na expressao da personalidade. 

0 ideal da comunidade universal, como o ideal do eu de que 

ele deriva, e, no entanto, incapaz de realizar-se completamente na 

Hist6ria. As experiencias da ordem imanente e da transcendencia 

nao podem nunca reconciliar-se totalmente enquanto o homem 

.conservar o dom da consciencia. Nenhum homem pode amar todos 

os outros homens como individuos concretos; nem pode perder 

totalmente a sensa9ao de seu isolamento sem sacrificar sua identi

dade individual. Ele e incapaz de representar totalmente a nature

za da especie no seu trabalho e na sua vida. 

Voltaremos a descobrir essas imperfei96es no pr6prio cerne 

,do problema da comunidade: os di versos elementos do ideal co

munitario entram em conflito em ultima analise. Conseqtiente

mente, a espiral de domimwao e do ideal de comunidade, consti

tuindo sempre uma aventura arriscada, busca um objetivo que e 

·proibido de akan9ar. 0 pensamento especulativo e for9ado a re

conhecer a existencia de uma luta decisiva, amarga e infindave1

,entre o que os homens podem ser e o que eles, eternamente, de

sejariam tomar-se. Se existe uma paz mais alta, alem da Hist6ria,

talvez de algum modo preparada atravcs de1a. a filosofia 6 incapaz

de firmar a 1uz de seus pr6prios conhecimentos.

Por esses motivos, a idcia de uma conunidade universal pre

tende scrvir mais como um ideal normativo que como descri9ao 

,de uma sociedade futura. :e um limite nunca atingido mas capaz 

de forne:::er uma orienta9ao aos que procuram aproximar-se dele. 

A flm de traduzir sua mensagem em termos de possibilidades poli

ticas, precisamos distinguir diferentes aspectos do ideal comunita-
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ro e determinar, entlio, de que mancira, e ate que ponto, cada um 

de seus aspectos pode ser representado numa forma de vida social. 

Precisamos descobrir os principios institucionais capazes de trans

formar um conceito geral numa ordem social. Esses principios, em 

conjunto, descrevem uma especie de comunidade que chamarei de 

grupo organico. 

0 que de mais 6bvio uma doutrina de comunidade procura: 

fazer e determinar em que consistiriam rela96es sociais de solida

riedade e descrever, assim, o equivalente poHtico do amor. Dois 

fa tores se agregam na solidariedade: a comunhao de prop6sitos, 

em virtude da qual cada um ve no outro uma vontade comple

mentar, e nao antagonistica, e o desejo de ver e tratar os outros 

como individuos concretos, e nao coma pessoas que desempenham 

determinados papeis. 0 primeiro principio institucional do grupo 

organico preocupar-se-a com as condi96es sob as quais esses ele

mentos de solidariedade poderlio florescer. 

0 reconhecimento da individualidade concreta e a convergen

cia de objetivos nao sao suficientes. Os valores compartilhados so

lucionam o paradoxo da sociabilidade na medida em que eles me

recem ser interpretados como indfcios de uma natureza humana 

universal da qual participam os membros do grupo. E s6 entao 6 

que eles adquirem o aspecto de dadiva que lbes permita justificar 

a experiencia de ordem imanente, exigida pela harmonia natural, 

e a autoridade necessaria para a orienta9ao de esfor9os individuais 

no espirito da universalidade concreta. Deste modo, o segundo 

princfpio do grupo organico deve encontrar uma contrapartida ins

titucional da espiral de dominac;ao e ideal comunitario, indicando 

as circunstancias sob as quais as op96es se tomariam cada vez mais 

capazes de expressar a humanidade. 

A teoria dos grupos organicos pennaneceria crucialmente in

completa se nao partisse para a descri9ao geral das formas e das 

rela96es de trabalho. A harmonia natural, a solidariedade e a uni

versalidade concreta constituem bens que sao ao mesmo tempo 

particulares e universais: sua expressiio politica deve servir de base 

para o desenvolvimento da individualidade e tambem para o aper

fei9oamento da natureza da especie. 0 objetivo do terceiro prind-
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pio do grupo organico e descrever a especie de organizac;ao de 
trabalho que pode tomar isso possivel. 

Denominarei esses princfpios institucionais de comunidade de 
vida, democracia de objetivos e divisao de trabalho. Nao resultam 
do ideal de comunidade com a mesma premencia que faz com que 
o ideal de comunidade resulte da doutrina da natureza humana .
Exigem categorias muito mais vastas de admissoes emp:i'.ricas e uma
serie muito menos rigorosa de inferencias. No entanto, esses prin
cipios podem ser defi.nidos de uma forma geral e sua generalidade
os mantem dentro do domfnio da teoria. A respeito de cada um
deles, podemos indagar precisamente no que implicam para a or
ganizac;ao das relac;oes sociais, quais as tendencias da sociedade
modema que afetam mais diretamente sua realizac;ao e que espe
cies de obstaculos e objec;oes podem ser previstos para que se
tornem realidade.

0 argumento deve procurar evitar os erros cometidos pelo 
corporativismo conservador e pelo socialismo ut6pico na sua visao 
da comunidade. Deve tambem respeitar as limitac;oes por demais 
prudentes da teoria. Incapaz de oferecer tanto um piano geral da 
ordem social quanto uma prescric;iio para a transformac;ao da so
ciedade, nao Ihe resta outra escolha senao aceitar a tarefa mais 
modesta de apontar para uma imagem que se encontra alem de 
seu pr6prio campo de visao. Lamentavelmente, cada bomem encon
trara nessa imagem pouca coisa capaz de satisfazer seu desejo de 
que lhe digam o que fazer e muita coisa que perturbara sua 
vontade de permanecer tal como e.

A comunidade de vida 

Definif;iio. A comunidade comec;a com a solidariedade. A so
lidarjedade significa que as pessoas se encontram e se conhecem 
umas as outras de maneira que sua sensac;ao de isolamento varia 
numa propon;ao direta, e nao numa proporc;ao inversa ao seu de
sejo de uniao social. Quando a individualidade e a sociabilidade 
SC complementam, OS OUtTOS Sao vistas e tratadOS COfilO pessoas 
unicas, e como parceiros aos quais somos Iigados por prop6sitos 
comuns. 
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0 reconh�cimento da individualidade e a comunhao de obje
tivos nao tern probabilidades de se firmarem, a nao ser que duas 
condic;oes s�jam preencbidas. Cada membro do grupo deve lidar 
com todos os outros me!llbros face a face. E cada um deve con
viver com eles em situac;oes sociais tao diferentes que possa ve-los, 
e agir em relac;ao a eles, como individuos concretos. A coexisten
(,:ia face a face exige que o tamanho do grupo seja limitado. De
vido a importancia da interac;ao entre individuos, num vasto es
copo de situ<!,c;6es sociais, o grupo deve ser palco de muitas 
yspecies de atividade. Uma associac;ao caracterizada pela existencia 
face a face e por uma organizac;ao de multiplos prop6sitos e uma 
comunidade de vida. 0 relacionamento do prindpio institucional 
da comunidade de vida com as condic;oes iniciais de solidariedade 
mutua - o reconhecimento da individualidade e a comunidade de 
prop6sitos - e mais uma hip6tese empfrica que uma inferencia 
I6gica. 

A nao ser que os indivfduos lidem uns com os outros numa 
rnultiplicidade de maneiras, eles nao tern como descobrir a uni
dade organica de suas personalidades. Quando o outro e sempre 
visto como sendo incumbido de um determinado papel, ele tende 
a transfQr�ar-se no papel que exerce, aos seus pr6prios olhos e 
aos olho� de seus companheiros. E a nao ser que exista toda uma 
gama de ac;oes interligadas, nao haveni uma base de experiencia 
comum sobre a qual possam ser desenvolvidos os objetivos com
partilhados. Ou, se isso acontecer, esse desenvolvimento ocorrera 
sob as restri�6es de uma atividade particular especializada e a 
visao que ela impoe. Quanto mais rfgidos se tornarem esses pontos 
de vista, tanto mais restringirao o crescimento da personalidade 
individual e a manifestac.ao da natureza da especie na pratica social. 

Na institui�ao burocratica, os burocratas trabalham juntos, po
rem fazem quase tudo o mais separadamente. Assim e que dis
poem de uma linguagem publica, baseada em experiencias com
partilhadas e convenc;oes, na qual discorrem acerca do trabalho, 
mas nao possuem um idioma comum em que possam discutir so
bre suas vidas fora do grupo. Contudo, quando os mesmos indivi
duos vivenciam juntos experiencias multiplas e diversas, os pontos 
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de vista e interesses que adquirem no trabalho ja nao podem ser 
separados de suas opinioes sobre a organiza1tao e os objetivos do 
trabalho. Deste modo, a diferenga entre o trabalho e o lazer, e 
entre a existencia publica e a vida privada, perde muito de sua 
influencia e a unicidade da pessoa e reafirmada. 

A organiza1tiio de multiplos prop6sitos complementa a intera
�ao de pequenos grupos. Enquanto esta toma as pessoas visiveis 
umas as outras, a primeira expande a diversidade de seus encon
tros. Por meio disso favorece o reconhecimento da individualidade 
e contribui para uma comum experiencia, da qual podem surgir 
,objetivos comuns. 

De inicio, os dois elementos que definem a comunidade de 
vida parecem encaixar um no outro perfeitamente. 0 alargamento 
<Cla vida em grupo multiplica o numero de oportunidades para quc 
os homens sejam levados a unir-se. A intimidade da pequena �s
socia1tao transforma a organiza1tao de prop6sitos multiplos em algo 
que pode aumentar a complexidade dos encontros sociais entre as 
mesmas pessoas, sem acentuar a divisao do trabalho. Quanto mais 
numeroso for o grupo tanto menor e a necessidade de que exista 
uma ligai;ao entre o numero de atividades nele exercidas e o nume
ro de atividades que cada individuo e chamado a executar. 

Ha um conflito oculto por tras desta simetria - um conflito 
que se toma aparente quando lan1tamos o olhar de volta para os 
objetivos que a comunidade de vida deve expressar. 0 reconheci
mento da individualidade e inseparavel do pequeno grupo. Em 
princi'.pio, os outros nao podem ser conhecidos nem tratados coma 
individuos reais, a nao ser que possam ser vistos e tocados. 0 
amor pode atravessar o que nos separa de um estranho ou abrai;ar 
a pessoa cujas metas contradizem as nossas, mas isso s6 acontece 
atraves de um extraordinario e misterioso esfor1to, e nao por uma 
pratica habitual do sentimento. Diversamente do que sucede com 
·o reconhecimento da personalidade, o processo da concordancia
moral toma-se mais perfeito ao tornar-se mais universal. Assim,
a fim de realizar um de seus objetivos essenciais, a comunidade de
vida sofre sempre a tenta1tao de destruir-se, como grupo reduzido,
e transformar-se numa associagao mais universal. Mas, ao faze-lo,
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sacrifica seu outro e igualmente importante objetivo. Esse tragico

conflito reaparecera sob uma variedade de formas e acabara por 

ter graves conseqtiencias para toda a tentativa de organizagao de 

uma politica comunitaria. 

Possibilidades. Agora que o prindpio da vida em comunida

de e sua dialetica interna ja foram definidos, podemos perguntar 

que especie de instituig6es podem servir como pontos de partida 

para sua realizagao e com que tipo de problemas devemos contar 

no esfon;o por alcan<;a-la. 

Uma das instituic;6es que mais se aproximam da comunidade 

de vida, segundo nossa experiencia, e a da familia. Mas existem 

varias raz6es que fazem com que a famflia, tal como existe no 

estado moderno, constitua uma expressao inadequada da comu

nidade. Ela ja tipifica uma fenda entre o trabalho e o lazer e o 

mundo publico e privado. Estabelecida sobre esta fenda, nao ofe

rece uma base suficientemente s6Iida para a afirmac;ao da unidade 

e a realizagao completa da personalidade. Por ser presa aos lagos 

do sangue e do matrimonio, a famflia imp6e limites a livre ex

pressao da solidariedade. E nao existem etapas mediadoras dispo

nfveis entre a burocracia, baseada no papel social, e a familia, fun

dada no parentesco. Por todos esses motivos, a comunidade deve 

ser constituida por um grupo diferente do da famflia. 

Esta permanece, contudo, tanto como uma expressao primi

tiva, embora profunda, dos valores que a comunidade de vida des

tina-se a servir, quanto como algo que limita as tendencias univer

salizantes dos ide�is comunitarios. Porque a familia moderna leva 

os homens de volta a uma associac;ao que compete com a fideli

dade a todos os outros grupos, e proporciona, numa certa medida, 

o reconhecimento individual, atraves do amor, mesmo na ausencia

de valores compartilhados. Por esse motivo, a politica comunitaria

deve tratar a familia, ao mesmo tempo, como uma fonte de ins

pira<;ao e um inimigo a ser controlado e transformado. 0 conflito

entre a familia e a comunidade e apenas outro aspecto da luta

entre tendencias particularfatas e universalistas que se desenvolve

dentro do pr6prio ideal comunitario. Tai como se verifica em re--
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lac;ao a esse conflito, ela pode ser controlada., mas nao pode ser 

eliminada. 

Um ponto de partida mais promissor para a realizac;ao da. 

comunidade de vida e o grupo ocupacional, exemplificado pela ins

tituic;ao burocratica. A prindpio, o grupo ocupacional comum pa

rece ser um candidato ainda mais improvavel que a familia. Uma 

grande fabrica, por exemplo, onde os operarios se reunem, quase · 

exclusivamente, a fim de produzirem um determinado artigo de -

consumo, podera fomecer raras oportunidades para encontros de 

pequenos grupos em diversas circunstancias, sem que uma orga

nizai;:ao de multiplos prop6sitos Ihe oferei;:a qualquer interesse. No -

entanto, o local de trabalho e aquele em que a ordem do mundo , 

publico entra em contato mais demoradamente com o desejo par

ticular de realizac;ao do ideal do eu. E, como ocupa grande parte 

do cenario da vida quotidian a, sua organizai;:ao deve ser de impor- -

tancia capital para qualquer tentativa de atravessar a ·I6gica do quo

tidiano e do extraordinario. 

0 estado assistencialista corporativo e o estado socialista tes-

temunham a preseni;:a de tendencias, na organizai;:ao tecnica do-

trabalho, que podem ser usadas para promover a transformai;:ao 

de grupos ocupacionais em comunidades de vida. Tudo depende -

do tipo de ai;:ao politica que dirige seu curso. A descentralizai;:ao 

pode, na verdade, ser facilitada por desenvolvimentos tecnol6gicos 

que reduzam a necessidade de concentrai;:ao de grandes grupos de -

trabalhadores numa unica empresa ou servii;:o. Tendencias simila

res podem encorajar a continua expansao da instituii;:ao burocratica 

alem dos limites de uma atividade de prop6sito unico. Por um lado, 

o aumento do "tempo de lazer" contribui para a possfvel diversi

dade da vida comunal, mesmo quando a especializai;:ao aumenta

entre os grupos. Por outro Iado, o esfon;o por incrementar a pro

dutividade pode tender a unir mais intimamente os membros do

grupo ocupacional oferecendo-lhes beneffcios comuns de habitai;:ao,

saude, educai;:ao ou recreai;:ao. Por si mesmas, essas tendencias nao ·

sao boas nem mas. Podem servir coma simples instrumentos para

a manipulai;:ao do trabalho que refori;:am o canlter burocratico das .

instituii;:6es por eles afetadas e a distribuii;:ao existente do poder na .
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:sodedade como um todo. Ou podem ser parte de um programa 

mais amplo de politica comunitaria que deseje tornar possivel aos 

homens encontrarem-se uns aos outros coma indivfduos concretos, 

fora do ambiente parcial e privado da familia ou da amizade. 

Problemas. Um aspecto importante da politica comunitaria 

,corresponde a cada um dos problemas impli'.citos no esforc;o par 

atingir a comunidade de vida. A primeira categoria de problema 

tern a ver com a centralizac;ao e a especializac;ao. Tanto a descen

tralizac;ao quanta a atividade de prop6sitos multiplos podem exigir 

·um alto prec;o na produc;ao de mercadorias e servic;os. Ate certo

ponto isso pode ser resolvido por uma politica de compromisso.

A comunidadc, ainda que pequena, podera pertencer a uma hierar

,quia de associac;oes que poss-:.:a muitas das virtudes do centralismo,

sem seu fardo de organizac;:ao burocratica. 0 grupo pode contri

buir para a sociedade maior atraves de uma forma relativamente

especializada de produc;ao e, ainda assim, fornecer um meio am

biente no qual os homens possam trabalhar e divertir-se juntas,

numa variedade de situac;oes. Com esta finalidade, e importante

para os indivfduos viverem em comunidades capazes de incremen

tar interesses e experiencias comuns que se estendam muito alem

do metodo principal de trabalho produtivo no grupo.

Essas medidas introduzem, contudo, dificuldades que lhes siio 

pr6prias, como o estudo posterior das ambigiiidades da polftica 

comunitaria sugerira. A soluc;ao mais aprofundada esta num tipo 

·de polftica que se recuse a reificar o conceito de eficiencia., rejeite

·a crenc;a liberal na separac;ao existente entre os meios e os fins e

proceda baseada no principio de que a forma assumida pelo de

sejo do consumo e do poder nunca e independente da estmtura

da vida social. Solapando a barreira entre o trabalho produtivo pa

ra a sociedade maior e outras atividades humanas, o grupo orga

nico cria um freio capaz de canter a reproduc;:ao desnecessaria de

necessidades e dos meios de satisfaze-bs. As quest6es rclativas as

formas e as Iimita96es do gozo material tornam-se parte do pro

blema mais amplo de como deve ser vivida a vida na comunidade,

e e sob este aspecto que elas serao encaradas. Alem disso, quanto

maior a abundancia de modalidadcs de esforc;o criativo, tanto me-



A TEORL\ DOS GRUPOS 0RGANIC0S 339' 

nos sera necessario fugir ao tedio do trabalho pelo hedonismo 

mortal do consumo. Deste modo, o mesmo processo atraves do 

qual a comunidade de vida e estabelecida pode contribuir para 

moderar os impulsos que interrompem o caminho de sua reali

za<;ao. 

0 segundo obstaculo e o perigo do conservadorismo ut6pico. 

Na medida em que a domina<;ao de classe ainda nao foi destrufda 

na sociedade, como um todo, o surgimento de comunidade de vida 

pode fazer com que ainda se torne mais diffcil enfrentar a domi

na<;ao, deixando que grupos locais se tornem quase impenetraveis 

as iniciativas do governo centralizado. Em conseqliencia disso, a 

comunidade, para que pudesse emergir, seria mais hierarquica que 

igualitaria, e seus prop6sitos comuns representariam pouco mais 

que a conveniencia das elites. Por esses motivos, o esforc;o por 

transformar o local de trabalho deve estabelecer uma alianc;a indis

soluvel com a Iuta pelo poder ao nivel nacional, o que e um 

aspecto particular do jogo entre a politica de comunidade e a do

mina<;ao. 

A terceira dificuldade constitui-se talvez na mais importante 

de todas, e de abordagem mais dificil, porque sua fonte imediata 

e o c'onflito entre o indivfduo e o aspecto social da personalidade. 

0 paradoxo da sociabilidade reaparece, dentro da comunidade de 

vida, coma um paradoxo da coesao de grupo: na medida em que 

a solidariedade, na vida social, exige uma alianc;a com objetivos 

mutuos, ameac;a, ela, destruir a individualidade que deseja prote

ger. Por sua pr6pria natureza, a comunidade esta sempre prestes 

a transformar-se em opressao. 0 consenso geral pode ser confun

dido com a expressao definitiva e total do bem e usado coma 

justificativa para negar a humanidade dos individuos, rejeitando a 

legitimidade dos que dela divirjam. 

Uma politica capaz de resistir a essa ameac;a deve ser aquela 

que acentue a transitoriedade e o carater limitado de todas as for

mas de vida grupal, coma manifesta<;i.'\es da natureza humana. Uma 

politica semelhante comprometer-se-ia com o pluralismo e a diver

sidade dos grupos, respeitando o processo conflitante atraves do 

qual a comunidade e criada e tornada universal, alem e acima <la 
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preservac;ao de uma coletividade especifica. Cada um desses com

:promissos produz, contudo, dilemas aos quais voltaremos depois de 

discutirmos os outros principios do grupo organico. 

A democracia de fins 

Definiriio. Para servir de base a realizac;iio da harmonia na

.tural, da solidariedade e da universalidade concreta, os objetivos 

comuns devem expressar uma natureza humana da qual cada in

,dividuo participe a sua maneira unica. Os valores comuns come

c;am a adquirir essa espccie de autoridade quando as espirais de 

,dominac;iio e de comunidade siio postas em movimento. 0 prin

•cipio da democracia de fins descreve os aspectos da organizac;ao 

de grupo que pode contribuir para isso. 

Quando a distribuigao do poder, de acordo com a classe, for 

·sobrepujada, nas instituigoes do estado moderno, o poder podera

·ser atribufdo meritocratica ou democraticamente. A alternativa me

ritocratica baseia-se na habilidade ou no talento para determinar

,o lugar que cada um ocuparia na divisao do trabalho e o grau

de controle sobre as atividades produtivas do outro, a que ele

1eria direito. :E ela caracteristicamente associada ao principio do

papel social e a racionalidade instrumental. Sua tendencia e definir

as quest6es internas da instituic;ao burocratica como sendo mais

tecnicas que politicas, porque visam mais aos meios que aos fins.

·Os objetivos do trabalho siio simplesmente assegurados e como que

fixados fora da instituic;iio, ou estabelecidos por uma direc;iio que

pertence a divisao meritocratica, permanecendo, ao mesmo tempo,

acima dela. A escolha de meios e delegada, contudo, a homens

cujas capacidades e talentos supostamente os qualificam a julga

mentos mais neutros sobre o emprego de seu tempo ou o . trabalho

dos outros.

Uma organizac;ao e democratica na medida em que defin� 

seus problemas como quest6es polfticas, e procura resolve-los atra

ves de um processo de persuasao reciproca e decisao coletiva em 

que o triunfo depende da capacidade de cada um de conquistar 

mais ades6es que seus rivais. Como base para a distribuic;ao do 
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poder, a democracia partilha do que a comunidade representa co

mo form a geral de relai;.6es sociais: e uma deferencia ao individuo 

fundada apenas na sua individualidade concreta, e nao na sua pos

se de atributos particulares. Assim, quanto mais perfeita torna-se 

uma democracia, tanto maior o alcance de interesses e capacidade 

pessoais arregimentados por seus processos de persuasao e decisao. 

0 principio democratico pode ser encontrado em varios graus 

de pureza. f: apenas vagamente exemplificado por um sistema de 

representagao eleitoral em que as atividades politicas do cidadao 

podem ser confinadas., quase exclusivamente, ao extraordinario epi

s6dio do voto, e as quest6es que a ele se apresentam surgem co

mo que separadas das preocupagoes corriqueiras das instituigoes a 

que pertence. Alem disso, OS metodos democraticos e meritocrati

cos de organizar o poder podem coexistir, e coexistem, em muitos 

niveis. 

A democracia de objetivos no grupo organico consiste na 

substituigao progressiva do poder meritocratico pelo poder demo

cratico nas instituig6es comuns da sociedade e, sobretudo, nos seus 

grupos ocupacionais. Decis6es sobre o que produzir ( quer os pro

dutos sejam artigos de uso pratico, servigos ou conhecimento), para 

que objetivos produzir e como produzir sao, crescentemente, defi

nidas como de ordem politica e submetidas a decisao coletiva. 

0 principio da democracia de objetivos fomece ao grupo or

ganico um mctodo que lhe permita formular os valores comuns 

e assegurar sua preeminencia sobre a vida da comunidade. Expan

dido o alcance da op\!aO polftica, faz desta a atividade principal 

do dia-a-dia e o orgulho e a esperarn;a do homem comum - a 

uniao nele do amor e da inteligencia. Ao mesmo tempo em que 

favcrece o desenvolvimento e a elucida\!ao dos prop6sitos comuns, 

contribui para que a domina\!aO seja superada. Realiza isso, num 

sentido imediato, pela diminui\!ao da importancia dos talentos na

turais na distribui\!ao do poder. E o realiza, de modo mais geral, 

ajudando a criar circunstancias nas quais toda hierarquia pare\!a 

constituir-se, cada vez mais claramente, numa op\!ao politica, e 

nao num dado tecnico. Atraves dessa redu\!iiO da domina\!aO, OS 
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valores comuns podem tornar-se indfcios cada vez mais seguros 

da natureza da especie humana. 

Existe, contudo, um aparente paradoxo na democracia. 0 prin

cfpio democratico e hostil as assen;6es da organizac;ao meritocra

tica do papel social e a racionalidade instrumental, porque, ambas, 

distribuem o poder de maneira nao democratica. Mas, na medida 

em que todos os valores comuns sao considerados como nao tendo 

fundamento, em ultima analise, o julgamento do papel e dos meios 

e fins aparenta situar-se entre as raras garantias de impersonalida

de no exercicio do poder. Prometem limitar, embora imperfeita

mente, o despotismo pessoal nas relac;6es quotidianas de trabalho. 

Assim, o paradoxo da democracia nao pode ser resolvido sem que 

seja encontrada uma soluc;ao para o problema do valor, e isso, 

de acordo com o argumento, depende da transformac;ao de buro

cracias em comunidades, o que representa., por seu turno, mais de

mocracia. S6 o desenvolvimento da democracia institucional pode 

despir o paradoxo democratico de sua forc;a. 

Uma tensao, mais profunda e mais tragica, dentro do ideal 

democratico, e outro aspecto deste mesmo conflito entre o parti

cnlarismo e o universalismo encontrado, antes, na discussao sobrc 

a comunidade de vida. Democracia significa autogoverno; a cone

xao que ela estabelece entre a opc;ao coletiva e a participac;ao indi

vidual deve transformar-se numa experiencia vivida. No entanto, o· 

peso moral dos prop6sitos comuns produzidos pelo processo de

mocratico e, em ultima analise, inseparavel de sua universalidade. 

0 primeiro objetivo leva em direc;ao ao grupo reduzido; o segun

do, rumo a Republica de ambito mundial. 0 problema de recon

cilia-los e, justamente, o problema geral do grau em que, e atraves 

de que metodos, as exigencias do universal e do particular podem 

ser harmonizadas na vida social e na natureza humana. 

Criterios de opfiJ.o. A adoc;:ao da democracia de objetivos 

descreve um processo de escolha, mas nao estabelece os criterios 

atraves dos quais os indivfduos quc participam desse processo de

vem optar. A teoria nao pode estabelecer principios universais de 

opc;ao sem transpassar o domfoio da prudencia, emprestando uma 

autoridade espuria as crenc,as e as pr,:lticas de uma epoca OU de 
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uma sociedade particular. Existe, no entanto, o perigo inverso de 

que, sem uma orienta9ao, por modesta que seja, as delibera96es 

democniticas na comunidade possam reverter a uma aceita<;ao da 

subjetividade dos valores. Na verdade, contudo, a teoria· de grupos 

organicos sugere duas especies de elementos que devem ser to

mados em considera<;ao na pratica da democracia institucional. 

Uma categoria de fatores tern a ver com a experiencia de ou

tros grupos envolvidos no mesmo projeto hist6rico. Se e verdade 

que os prop6sitos comuns indicam a natureza da especie humana 

s6 na medida em que eles sao universalmente compartilhados, o 

grupo organico deve buscar constantemente inspira9ao na expe

riencia e nos compromissos assumidos por outros grupos, enquanto 

desenvolve seus pr6prios objetivos e aperfei<;oa seus pr6prios pontos 

de vista sobre a domina<;ao. 0 aperfei<;oamento de cada comuni

dade e inescapavelmente restringido pelo progresso realizado na 

conquista do ideal por cada sociedade e finalmente por toda a 

humanidade. 

A interdependencia moral das associa96es significa que a base 

inicial da op<;ao, numa democracia de objetivos, e circular. Como 

sucede com o cfrculo de domina<;ao e comunidade, contudo, este 

circuito s6 se completa quando e retirado da dimensao do tempo. 

A genialidade moral e poHtica consiste precisamente na capacida

de de transcender conceitos anteriores do bem e antecipar os que 

estao por vir. Mas sempre que esses atos revolucionarios sao exa

minados mais de perto, verifica-se que se tomaram viaveis atraves 

de uma interpreta<;ao do que foi possfvel aprender-se sobre a na

tureza humana, atraves da experiencia de sua epoca. 

A segunda categoria de considera96es refere-se ao que se po

deria denominar o interesse da comunidade - a continua salva

guarda e melhoria de seus principios institucionais inferida da teo

ria do bem. A fidelidade a esses principios e a condi<;ao necessa

ria a compreensao e a conquista de outros valores. Portanto, nas 

suas delibera<;6es democraticas, cada pessoa deveria ter, permanen

temente diante de seus olhos, o bem da comunidade. Sua preo

cupa<;ao principal seria o efeito de qualquer medida sobre o grupo, 

como institui<;ao caracterizada pela comunidade de vida, a demo-
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cracia de fins e a divisao do trabalho. A implica9ao <lesses prin· 

cipos para praticas particulares variaria, provavelmente, segundo 

as circunstancias materiais e a localiza9ao de cada grupo na es

piral. 

Justi<;a distributiva. Existem, contudo, certas praticas acerca 

das quais mais deve ser dito, de modo geral, porque elas afetam 

diretamente o tra9ado basico das rela96es na comunidade. Essas 

sao as maneiras atraves das quais os beneficios divisiveis da vida 

em grupo sao distribuidos. 

A fim de solucionar as implica96es de uma democracia de 

fins, segundo a justi9a distributiva, pode ser util colocar o proble

ma da distribui9ao contra o pano de fundo de uma visao da his

t6ria das ideias sobre a igualdade. A desigualdade e sempre social, 

isto e, reconhecida e estabelecida na sociedade. No entanto, algu

mas das diferen9as em mimero infinito que existem entre indivf

duos originam-se, em parte, da natureza, embora seja a sociedade 

que estabelece o significado dessas diferen9as para a localiza9ao 

do poder e do dinheiro. Duas dessas distin96es naturais sao par

ticularmente evidentes: a desigualdade da for9a fisica e a desi

gualdade dos talentos uteis a outras pessoas., ou admirados por 

elas. 

A progressao hist6rica das ideias sobre a igualdade consiste 

nisso. De inicio, a desigualdade natural da for9a fisica pode cons

tituir-se numa preocupa9ao social importante de modo que a tarefa 

inicial do estado seja a de compensa-la tornando-se o monopolista 

da violencia. Tornam-se, entao, as desigualdades de uma origem 

estritamente social, exemplificadas pelos estamentos e pelas classes, 

fatores predominantes da vida social e objetos de contendas pol:i

ticas. Mas com a sucessao de estados e classes, as desigualdades 

naturais, sob a forma de diferen9as herdadas de talento e capaci

dade, voltam a ocupar a linha de frente da interpreta9ao da jus

tic;;a. 5 

Devido a essas diferen9as de capacidade, nossos prop6sitos 

politicos sao constantemente amea9ados de derrota pelos caprichos 

da natureza que nos amea9am com um mundo de desigualdades 

irremediaveis e incessante inveja. Nos esfor9os que realizamos para 
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enfrentar esse problema podemos encontrar uma tentativa de so
luc;iio na adveriencia de Goethe de que: "contra os dons superio
res de outra pessoa niio existe outra defesa seniio o amor". 6 

Enquanto os homens forem recompensados segundo suas ca
pacidades de produc;iio, a distribuic;iio dos hens continuara a refle
tir o mesmo ideal inadequado que sublinha o poder meritocratico 
e a associac;iio de acordo com os papeis sociais. Conseqilentemente, 
o problema central da justic;a distributiva, no grupo organico, e a
descoberta de um criteria de distribuic;iio que possa sobrepor-se a
desigualdade natural de talentos, assim coma o prindpio democra
tico desconhece essa desigualdade na atribuic;iio dos poderes funda
mentais de participac;iio.

Uma maneira de abordarmos esse problema e a tentativa de 
compensarmos o elemento de esforc;o, no trabalho, sem premiarmos 
o fator da capacidade natural. Alem da dificuldade e do carater
dubio de qualquer distinc;ao desse tipo existe um motivo mais
basico para que o grau de esforc;o produtor niio se transforme no

criterio definitivo de distribuic;iio. Fica aquem do ideal de solida
riedade cujas implicac;6es sociais a comunidade de vida e a demo
cracia de objetivos comuns descrevem. A solidariedade e atingida
mais completamente quando o trabalho quotidiano do homem e,

ele pr6prio, uma expressao de sua reconciliac;iio com os outros,
tanto em relac;iio aos fins que serve quanta na forma que assume.
Mas isso niio pode ocorrer enquanto o homem for tratado como
um produtor cujo trabalho o capacita a adquirir o que e negado

a seu semelhante.

Sempre que a individualidade e a sociabilidade siio vistas co
mo princfpios antagonisticos, a dependencia de uma pessoa nos 
outros e nos produtos de seu trabalho deve ser encarada como 
mera restric;iio a satisfac;iio de seus desejos. Mas a teoria do eu 

ensina-nos que a interdependencia e parte intrinseca da personali
dade individual; a forma de nossa individualidade e determinada 

pelo carater de nossa sociabilidade. Uma pessoa manifesta sua pr6-

pria natureza pela maneira particular em que necessita dos outros. 

Assim, devem existir necessidades universais e particulares, bem 

como existe uma natureza humana universal e uma natureza hu-
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mana particular. A distribuic;iio dos beneficios so poderia, portanto, 

corresponder plenamente ao ideal de solidariedade se o homem 

fosse tratado como um ser cujas necessidades revelam tanto sua 

individualidade concreta quanta sua humanidade comum. 7 

Existem duas serias dificuldades em relac;ao ao criterio distri

butivo do que e necessario ao homem. Nao existe um conteudo 

obvio; nao possuimos padr6es atraves dos quais possamos esta

belecer uma hierarquia de necessidades. Alem disso, um simples 

principio do que e necessario pode produzir resultados economicos 

desastrosos quando a solidariedade, embora aceita como objetivo, 

ainda nao tiver florescido enquanto sentimento . A comunidade 

pode considera-la uma penalidade intoleravel a ser paga durante 
o perfodo em que a acumulac;ao de bens ainda for necessaria ao

desenvolvimento de seus outros objetivos.

Por essas raz6es, o grupo organico deve comec;ar por com

binar um padriio de merito e outro de necessidade. E ao definir 

quais as necessidades basicas que devem ser satisfeitas, indepen

dentemente da capacidade ou do esforc;o, deve fazer o que faz 

quando comec;a a definir o que representa a dominac;iio: buscar 

as que siio mais tangiveis e mais amplamente reconhecidas. A sa

tisfac;ao dessas necessidades sera entao considerada como um di

reito absoluto. 

Na medida em que o grupo organico progride, seus objetivo'> 

democraticamente escolhidos sao mais capazes de desvendar a na

tureza da especie humana, e as capacidades individuais se realiza

rao de maneira mais completa. Quanta mais compreendemos a 

natureza humana, tanto melhor capacitados estaremos para definir 

as necessidades que lhe sao proprias por ser humana e a relativa 

prioridade dessas necessidades na ordem de sua humanidade. 

Quanto mais a individualidade se desenvolve, tanto mais facil se 

torna estabelecer o que e particularmente necessario aos indivi

duos. Dessa maneira podemos esperar atribuir a ideia da necessi

dade um conteudo cada vez mais concreto e verdadeiro, ao tor

nar-se ela a orientac;ao suprema do poder distributivo no grupo 

organico. 0 problema da distribuic;ao e solucionado segundo o 

mesmo processo atraves do qual o poder meritocratico se trans-
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forma no poder democratico, e a associac;ao dos papeis sociais, 
numa comunidade de vida. 

Possibilidades e problemas. No Capitulo Quatro aludi aos 
movimentos que podem vir a representar os primeiros passos rumo 
a democracia institucional. Um exemplo disso e o interesse pela 
participac;:ao do trabalhador na direc;:iio da industria e, de maneira 
mais geral, na participac;:iio de todos os burocratas nas instituic;oes 
em que trabalham. Tais iniciativas evocam, por seu turno, as trans
formac;:oes mais basicas da burocracia representada pelas experien
cias socialistas com "conselhos de trabalhadores" e outras formas 
comunitarias de organizac;iio de trabalho. No que diz respeito a

justic;:a distributiva, existem as tendencias socialistas e do estado 
assistencialista corporativo a reconhecer o direito a satisfac;iio das 
necessidades minimas, embora isso seja realizado mais no ambito 
nacional que ao nivel institucional. s 

A tarefa da polftica e levar adiante tais tendencias colocan
do-as no contexto mais amplo da proliferac;iio de grupos organicos 
atraves da sociedade e evitando o perigo da individualidade ine
rente a qualquer inclinac;iio no sentido de submeter a totalidade 
da vida ao discurso publico e a opc;iio polftica. A niio ser que se 
tornem parte de um programa rnais amplo, como nos exemplos 
citados, as tendencias a uma democracia institucional podem refor
c;ar a ordem burocratica em vez de solapa-la. Por conseguinte, e 
irnportante esclarecer as principais dificuldades provocadas por ca
da elernento deste programa. 

Inicialmente, temos que determinar ate que ponto deve ser 
levada a transformac;ao de processos meritocraticos em processos 
democraticos. Num sentido, a resposta e imediata. 0 fundamento 
derradeiro de todo poder no grupo organico deve ser a decisiio 
democratica. A simples posse de capacidades niio pode jamais, por 
si pr6pria, justificar vantagens materiais ou o exerdcio do poder. 
No entanto, uma insistencia inexoravel em decisoes coletivas sobre 
todos os assuntos, fosse qual fosse seu significado, mergulharia o 
trabalho num verdadeiro pantano de argumentac;iio politica, atin
gindo a capacidade do grupo de produzir algo mais que queixas, 
exortac;oes e ret6rica. Solaparia a possibilidade de uma divisao de 
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trabalho em que os talentos de cada um pudessem frutificar, por
que a especializa<;iio reparte o poder merit6rio. 

A decisiio sobre que assuntos subordinar diretamente a op<;iio 
democratica, e quais aqueles a serem decididos por individuos se
lecionados segundo suas capacidades espedficas, niio pode ser de
terminada de maneira geral e permanente. Como sucede com as 
questoes relativas ao tamanho e a especializa<;ao da comunidade, 
eles devem ser resolvidos por um julgamento prudencial. 

Nisso, tambem, a prudencia tern criterios a seguir - criterios 
aos quais s6 a compreensiio empirica das circunstancias, e suas 
modifica<;oes, pode emprestar um determinado conteudo. A atribui
<;ao de tarefas deve ser feita de acordo com os valores comuns 
democraticamente determinados, tanto em rela<;ao aos objetivos que 
promovem quanto ao sistema de rela<;oes sociais que estabelece. 
Alem disso, o grau de poder exercido pelos individuos nao deve 
de modo algum tornar-se tao pronunciado que possa subverter a 
igualdade de participa<;iio na democracia de fins. Nao se pode es
perar que homens, cuja experiencia quotidiana tenha sido de sub
missiio ou de predominancia, possam pensar ou agir como se 
fossem iguais., ao passarem a tratar dos assuntos do grupo. Por 
fim, a no<;ao de eficiencia deve ser capaz de determinar, automa
ticamente, os 1imites do poder democratico. S6 a pratica indi
cara de que maneira o conteudo e a tendencia dos desejos seriio 
transformados pela nova experiencia poHtica do grupo. 

Uma segunda categoria de problemas e relativa ao relaciona
mento entre a democracia na institui<;iio e na sociedade. A luta 
pela democratiza<;ao institucional s6 faz sentido quando ela e acom
panhada pela a<;iio polftica na arena mais ampla da sociedade na
cional e supranacional. Ha duas razoes para isso. Cada grupo deve 
procurar instruir-se com os outros, e cada um deles depende de 
uma certa concordancia entre as comunidades. A democracia in
terna desenvolve-se a medida em que a domina<;iio de classe e 
eliminada e as fon;as que ap6iam o poder meritocratico siio der
rotadas, o que niio pode acontecer enquanto o capital, ou uma 
dire<;ao independente, imposta de cima ou de fora, controla as 
quest6es do grupo. 
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A terceira dificuldade - que e, de todas, a maior - tern a 

ver com as limitac;:6es e os perigos da poHtica. 0 principio da 

democracia de fins reconhece que tudo pode ser trazido ao 

ambito do discurso publico. No entanto, embora a fronteira entre 

a vida publica e a particular seja m6vel, seu desaparecimento cor

romperia o grupo. Porque a desconsiderac;iio dos limites da decisao 

coletiva representaria ou uma negac;iio do que separa as exigencias 

da individualidade daquelas que decorrem da sociabilidade ou sa

crificaria a primeira a ultima. Em ambos os casos, isso significaria 

o fim da autonomia.

Em determinadas ocasioes alguns assuntos encontram-se alem

do alcance da poHtica, mas nada permanece fora de seu alcance 

inerentemente ou para sempre. 

Afirmar que a vida publica nunca pode ser completamente 

,absorvida pela vida particular, porque a natureza humana perma

nece dividida entre sua universalidade e sua particularidade, e ou

tra maneira de afirmar que nenhuma categoria de praticas demo

craticas pode ser ou suficientemente universal ou tao particular que 

seja capaz de atender a todas as exigencias dos individuos. As li

mitac;:6es da polftica constituem outra faceta da imperfeic;iio de 

nossos es.forc;os por alcanc;ar o bem e toma-lo presente a alguma 

forma de vida social. Assim, a reac;iio politica apropriada a essas 

limitac;oes e aquela que leva a serio essa imperfeic;iio. A politica 

deve manter-se alheia aos assuntos que, por serem de ordem pri

vada, num determinado momento, podem aumentar a capacidade do 

individuo de transcender a experiencia de sua epoca e de seu 
grupo e provocar experiencias de natureza humanistica. 

A divisiio do trabalho 

Definiriio. A comunidade de vida e a democracia de fins 

descrevem os atributos de associac;oes baseadas na solidariedade 

cujas praticas manifestam a natureza da especie. Mas esses prin

cipios institucionais niio definem o significado, para o grupo, do 

que beneficia particularmente um indivfduo: o aperfeic;oamento de 

suas capacidades e afirmac;iio da consciencia de sua identidade. 

Realizar isso e o objetivo do principio da divisiio do trabalho. 
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0 ideal da universalidade concreta estabelece as formas ge
rais da conquista do bem particular. 0 principio da divisao do 
trabalho e a manifesta9ao politica desse ideal. Afirma que a dis
tribui9ao de tarefas deveria permitir a cada indivfduo o desenvol
vimento de suas habilidades unicas, de maneira a expressar valores 
e praticas cuja legitimidade ele possa reconhecer como indica9oes 
da natureza da especie. Mas atraves de que medidas podera a 
divisao do trabalho, que e a pr6pria mola da ordem burocratica 
e o instrumento predileto da domina9ao, transformar-se, em vez 
disso, na expressao da universalidade concreta? 

A primeira condi9ao e a observancia dos outros p�ncf pios 
institucionais. Se nao houvesse uma comunidade de vida, a divisao 
do trabalho tomaria impo-:sfvel aos homens conhecerem-se e tra
tarem-se, uns aos outros, como indivfduos concretos. Se nao hou
vesse uma democracia de fins, os poderes conferidos pelo trabalho 
especializado constituir-se-iam em formas de domina9ao. Uma se
gunda exigencia e a de que a divisao de trabalho fosse estabelecida 
de maneira a permitir que o indivfduo compreendesse e experi
mentasse a conexao entre seu trabalho particular e as finalidades 
mais universais que lhe emprestam um significado maior. 

Ambas as condi9oes implicam um compromisso em tomar a 
divisao do trabalho menos rigida e reduzir sua influencia sobre a 
existencia individual. A comunidade de vida e a democracia de fins 
limitam a extensiio em que o tempo de que o indivfduo dispoe deva 
ser gasto em tarefas especializadas. Blas pressupoem um processo 
contfnuo de rela9oes sociais e atividades poHticas cuja pr6pria na
tureza consista em dispensar qualquer tipo de especializa9ao, por
que o acesso a elas e da pessoa, e niio do artifice. Alem disso, ao 
tomar-se mais extensa, a divisiio do trabalho produz sua pr6pria 

hierarquia de poder, que solapa o carater comunitario e democra

tico do grupo. 

Conclusoes similares decorrem da necessidade de enfatizar os 

la9os entre a natureza da especie e as tarefas individuais, atraves 

das quais ela e particularizada e desenvolvida. Se o individuo en

carar sempre os ideais que justificam seu trabalho na perspectiva 

de uma s6 tarefa, nao conseguira provavelmente apreender seu al-
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cance nem considerar all contribui96es que lhe podem ser dadas 
por seus semelhantes. E a nao ser que possa experimentar conti
nuamente diferentes formas de vida, pode perder a consciencia de 
sua capacidade de transcender o lugar que ocupa na ordem social 
e de fazer com que seu trabalho expresse tanto o elemento par
ticular quanto o elemento universal que contem em si mesmo. 

Essas exigencias sugerem alguns objetivos de ordem pratica. 0 
grupo organico deveria utilizar varios criterios diferentes de gra
duac;ao. Os individuos que exercessem autoridade, num setor, sujei
tar-se-iam a autoridadc de outrem, num diferente setor. 9 A rota
<;ao de tarefas pode ser usada coma instrumento de moderai;ao. 
E possivel que existam por fim tarefas no grupo cuja realizai;ao 
seja indispensavel, mas que causem uma aversao geral e pouco 
contribuam para o desenvolvimento das capacidades de cada um 
ou estejam distantes demais dos idcais que ele serve para satisfa
zerem as aspira96es do eu abstrato. 0 grupo deve assumir essas 
tarefas coma um fardo comum, ate que o desenvolvimento tecnico 
as torne desnecessarias. 

Embora o principio da divisao do trabalho exija que a espe
cializac;ao seja moderada, nao prescreve que ela seja abolida. Pelo 
contrario, considera a diferenciac;ao entre a vida e o trabalho coma 
parte integral do bem. Na verdade, · quanta mais comunitario tor
na-se o grupo, tanto menos a diferenciac;ao e a comunidade funcio
nam como fori;as antagonisticas. Examinada de mais perto, a tex
tura da comunidade consiste numa serie de la9os de amizade que 
sao como pequenos imas de solidariedade. Quanto maior for a 
ligai;ao entre essas pequenas associac;oes, tanto menos se achara, 
cada uma delas, ameac;ada na sua coesao interna por difereni;as 
entre seus membros. Cada uma se toma, ao mesmo tempo, menos 
importante como refugio contra os conflitos da vida social e me
nos dependente da semelhanc;a entre seus membros, para que estes 
se mantenham unidos num meio hostil. 10 

Existe, no entanto, uma falha crucial no principio da divi�ii.o 
do trabalho que reflete a tensao nao solucionada na realizac;ao da 
universalidade concreta e e paralela as lacunas da democracia de 
fins e da comunidade de vida. Para que fosse perfeita, a divisao 
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do trabalho teria que expressar os objetivos universais de uma 

comunidade universal, porque, s6 entao, poderia satisfazer a ambi

c;:ao do homem de superar sua finitude vivendo para o que e uni

versal. Mas tudo o que na vida pudesse ser universal seria tambem 

remoto, <las preocupa96es de um indivfduo, enquanto ser parti

cular. S6 Deus, se Ele existir, combinaria a universalidade com a 

presen<;a imediata. 

A medida em que a tensao entre o eu abstrato e o eu con

creto atinge o ponto maximo, o individuo perde a capacidade de 

ver sua pr6pria conduta como uma representac;:ao de ideais trans

cendentais. Ao inves, esses ideais parecem ser tarefas que o escra

vizam. Assim., fica dilacerado entre o desejo de pertencer a uma 

divisao de trabalho, cujo quadro seja uma comunidade universal, 

e o de pertencer a outra que continue a ser a do grupo pequeno. 

Essa oposic;:ao surge de sua incapacidade de manifestar plena e 

diretamente a natureza de sua especie no curso da pr6pria vida. 

Assim se apresenta outro aspecto ainda do irreconciliavel conflito 

entre a universalidade e a particularidade. 

Possibilidades e problemas. As tentativas de diminuir a divi

sao do trabalho possuem as mesmas caracterfsticas de uma faca de 

dois gumes que as tendencias a democracia comunitaria OU a de

mocracia institucional. Podem tomar-se ou acomoda96es superfi

ciais dos desejos humanos, que deixam intacta a estrutura do po

der, ou oportunidades para uma politica de grupo organico. 

Semelhante politica levara em conta as alega96es de eficiencia 

na divisao do trabalho, mas esta sera, ao mesmo tempo, constan

temente revista e criticada, a medida em que a experiencia da co

munidade reorientar as necessidades humanas. Reconhecera que s6 

a democracia, dentro e fora da instituic;:ao, pode evitar que o tra

balho especializado se transforme numa forma de opressao. E sera 

sensivel a incapacidade de qualquer divisao de tarefas de satisfazer 

as ambi96es tanto do eu abstrato quanta do eu concreto. f: por 

isso que precisa resistir a todas as tentativas de enaltecer uma di

visao particular do trabalho e apegar-se a todos os atos de desafio 

ou genialidade, de arte ou simples lazer, atraves dos quais a tota-
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lidade da natureza humana larn;a seu brilho sabre o mundo por 

um breve momenta. 

Conclusiio 

Os principios institucionais da comunidade de vida, da demo

cracia de fins e da divisao do trabalho pressupoem e reforc;am 

uns os outros. Todos sofrem as implicai;oes do conflito entre uni

versalismo e particularismo, na relac;ao do homem com o mundo. 

E todos eles exigem uma polftica comunitaria cujos aspectos dis

tintos �ejam a critica da eficiencia, a alianc;a entre a politica, na 

instituic;ao., e a poHtica na sociedade, em geral, e o reconhecimen

to das limita<;oes da pr6pria politica. 

Algumas questoes de grande relevancia para a conquista poli

tica do bem permanecem em aberto. Que poderes devem os grupos 

exercer sobre seus membros? Este e o problema da liberdade. Co

mo devem os grupos ser organizados entre eles? Este e o problema 

do estado. Qual e o relacionamento da solidariedade e da conc6r

dia interna dos grupos e entre a estrutura ideal do grupo e o pro

cesso ideal de seu desenvolvimento? Essa e a problematica dos 

dilemas da politica comunitaria. Qual e o significado da imperfei

<;ao da comunidade? Isso leva ao problema de Deus. 

LIBERDADE 

Muitos dos pensadores liberais dedicaram-se a liberdade, em

bora mantivessem um principio metafisico falso, que quase sempre 

os impedia de apreender sua verdadeira natureza. Mesmo, porem, 

que nao exista outro motivo senao o dessa pr6pria dedicac;ao, fi

guram para sempre como her6is e mestres da rac;a humana, assim 

coma se todos os pecados da Inglaterra lhes fossem perdoados de

vido aos servic;os que prestaram a liberdade. 

Sob a influencia do pensamento liberal, o emprego comum da 

palavra define a liberdade como a nao existencia de uma interfe

rencia externa com a possibilidade de fazermos aquilo que dese

jamos. 0 termo e freqtientemente reduzido a significar a ausencia 
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de uma compulsao humana ou, mesmo, apenas por parte dos go

vernos. A antitese da liberdade e a dominac;ao. 

Uma das objec;6es a esse conceito da liberdade e sua fatal 

imprecisao. 0 eu nao pode ser imaginado fora do contexto social; 

extrair o individuo e seus esfon;:os dos lac;os da associac;ao com os 

outros homens representaria uma tentativa va. A conduta de todos 

impede, facilita ou estimula sua pr6pria conduta de inurneras ma

neiras. 0 problema basico da liberdade e o de distinguir o poder 

legitimo do poder ilegitimo, porque s6 este ultimo representa uma 

dominac;ao. A fim de distinguirmos uma coisa da outra e necessa

rio confiarmos numa visao do que e o bem. Se o bem representa 

a conquista do ideal do eu, esse ideal deve constituir-se no crite

ria a partir do qual a liberdade e definida. 

Outra deficiencia do uso tradicional do conceito da liberdade 

e a aparente congruencia entre sua intenc;ao e suas asserc;6es. A 

hostilidade a toda e qualquer coerc;ao parece resultar do reconhe

cimento de que o que e born para o individuo e o que ele es

colhe para si pr6prio nao sao opc;6es totalmente distintas, embora 

possam nao ser identicas. A dominac;ao e odiosa porque impede 

o homem de ser ele pr6prio. Novamente, portanto, a doutrina da

liberdade s6 faz sentido coma parte de uma visao do eu e do

bem.

Assim, somos levados a redefinir a liberdade como sendo a 

medida da capacidade de um individuo de atingir o bem. Uma pes

soa e livre segundo o aperfeic;oamento dessa capacidade. Mesmo o 

pensamento liberal poderia concordar com essa definic;ao., na me

dida em que o bem fosse concebido coma um desenvolvimento <la 

particularidade do individuo atraves de suas pr6prias opc;6es. 0 an

tiliberal, por seu turno, consideraria apenas o aspecto universal do 

bem e o definiria coma um conjunto de valores objetivos ou co

munais. Conseqtientemente forc;ado a chegar a conclusao, aparen

temente paradoxal, de que qualquer especie de conformidade im

posta para atingir o bem constituir-se-ia em liberdade, a despeito 

dos meios atraves dos quais ela fosse obtida. 

Ambas as interpretac;6es sao inconsistentes com a visao do 

bem apresentada neste ensaio. 0 bem de cada individuo apresenta 
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um aspecto universal e particular ao mesmo tempo, de modo que 

nem a afirma<;iio da individualidade nem a obediencia aos princi

pios ou praticas sao suficientes para caracterizarem a liberdade. Ao 

inves, a liberdade consiste no relacionamento entre o hem parti

cular e o hem universal, e entre a op9ao e o valor, retratados pelas 

teorias da natureza humana e da comunidade. A op9ao individual 

e importante, tanto como manifesta9ao da individualidade quanto 

como indicio da natureza da especie, natureza esta que nunca e 

plenamente representada por qualquer categoria de valores comuns. 

Mas podemos enganar-nos sobre a humanidade ou sabre n6s mes

mos; fazermos escolhas erradas e assim tomarmo-nos nao mais, po

rem menos livres. 0 valor, embora revelado pela op9iio, sempre 

a transcende. 

Conseqilentemente, a condi<;iio da Iiberdade e a mesma espiral 

de domina<;iio e de comunidade, atraves da qual atingimos uma 

compreensao melhor do hem. A liberdade e, portanto, num sentido, 

simplesmente o lado inverse das caracteristicas institucionais do 

grupo organico; cabe mais a visao interior gerada pela experencia 

da comunidade que a filosofia tornar mais concreta a doutrina da 

liberdade. 

Existem, no entanto, certas limita96es externas fixas ao direito 

que cabe a um grupo ou a uma maioria democratica, dentro da 

comunidade, de impor medidas que representem seus objetivos co

muns, a individuos que discordem dessas medidas. 0 argumento 

para a defini<;iio destes limites independentes e simples e resulta 

diretamente da defini<;iio geral da liberdade e da doutrina dos gru

pos organicos. 

A hberdade descreve a capacidade que o individuo possui de 

conquistar o hem. 0 hem, na medida em que e capaz de levar a 

realiza96es sociais, torna-se disponivel ao individuo atraves do es

tabelecimento de grupos organicos. Tais grupos sao definidos pelos 

principios institucionais da comunidade de vida, da democracia de 

fins e da divisao do trabalho. 

Esses principios mostram-se sem sentido ou falhos, a nao ser 

que certas defesas, quase incondicionais, do individuo contra a im

posi<;iio do poder exercido pelo grupo sejam respeitadas. Assim, 
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pela mediac;ao da doutrina de grupos organicos, a liberdade, como 
poder capaz de alcanc;ar o hem, exige liberdades mais particula
res que lhe permitam nao levar em conta decisoes de grupo e 
valores comuns. Essas liberdades correspondem aos tres princfpios 
institucionais do grupo organico: a liberdade de aderir a grupos 
de comunidade de vida e de deixa-los; a liberdade de expressao, 
na democracia de fins; a liberdade de escolher as caracteristicas da 
pr6pria tarefa na divisao no trabalho. 

Uma participac;ao forc;ada na comunidade de vida, ou uma 
proibic;ao de separar-se dela, viola as condic;oes sabre as quais sua 
existencia se baseia. Suponhamos que existam muitos grupos orga
nicos ja cstabelecidos, cada um unido aos outros por conjuntos de 
experiencias comuns e pela comunhao de objetivos inicialmentc 
diversos. 0 individuo deveria poder escolher a quais deles asso
ciar-se ou quais deixar de !ado, tendo em vista suas pr6prias ex
pcriencias e prop6sitos. De outro modo, a distribuic;ao dos indi
viduos em grupos seria fortuita, disso resultando que a unidade de 
crenc;as e ideais nas comunidades poderia tornar-se mais dificil ou 
impossivel. Mas essa unidade c indispensavel ao grupo e constitui 
um pre-requisito para uma conc6rdia posterior mais ampla entre 
os grupos. 

Outro fundamento da liberdade de aderir ou deixar a comu
nidade de vida e a necessidade desta de buscar uma forma de 
existencia social em que a dominac;ao desaparec;a progressivamente. 
Ser compelido a juntar-se a um grupo, ou a permanecer nele con
tra a propria vontade, e estar sujeito a uma especie de domina
c;ao de segunda ordem que corrompe as relac;oes sociais dentro do 
grupo. A sociabilidade nao pode satisfazer o ideal de solidariedade 
se for estabelecida atraves de uma restric;ao imposta a individuali
dade. 

Finalmente, se existir uma relativa especializac;ao do trabalho 
entre os grupos, o indivfduo deve ser capaz de escolher uma co
munidade na qua! suas capacidades peculiares possam fruir. Pri
vada dessa liberdade, a pessoa nao sera capaz de atingir o que 
representa para ela o bem, cuja realizac;ao e uma das bases da 
comunidade de vida. 0 mesmo argumento sugere, embora nao im-
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plique necessariamentc, que o indivfduo deveria ter o direito de 

ser membro de varios grupos. 0 problema da prudencia consisti

ria, entao, em reconciliar as exigencias da comunidade, que abra

cam muitos aspectos da vida, com a possibilidade de uma asso

ciacao pluralista. 

A segunda liberdade que o grupo nao deve violar e a liberda

de de expressar ideias. Essa liberdade e exigida pela democracia 

de fins. 0 principio democratico estabelece um processo para o 

desenvolvimento de objetivos comuns. Estes sao validos na medida 

em que revelam tanto as naturezas individuais daqueles que cola

boraram para sua realizacao quanta a natureza da especie humana. 

A opcao nao podera demonstrar nem a natureza do individuo nem 

a natureza da especie, a nao ser que exista liberdade de expres

sao no grupo. 

A discussao sobre o eu e os outros demonstrou de que modo 

e s6 atraves da comunicacao, na sociedade, que a individualidade 

pode desenvolver-se e revelar-se. Alem disso, a natureza da espe

cie, da qual todos os individuos participam, e oculta. Para desco

bri-la e expressa-la nos prop6sitos comuns da vida social, os ho

mens devem poder comparar seus pontos de vista individuais e 

discutir as bases <lesses pontos de vista. 

A base definitiva da liberdade de expressao e a relatividade 

da visao que qualquer conjunto de objetivos e crencas comuns nos 

pode oferecer quanta a essencia e ao ideal da humanidade. Esses 

objetivos sao indicios do bem - e nao o pr6prio bem. Por isso 

permanecem aquem de uma conc6rdia totalmente universal e de 

uma realizacao definitiva do ideal na Hist6ria. :E por esse motivo 

que existe sempre a possibilidade de que os princf pios que tenham 

triunfado na sociedade de grupos organicos possam divergir daquilo 

que deveriam ser. 

Existe, realmente, o perigo de que todo o conceito sobre o 

qual se fundou uma sociedade semelhante seja falso e nocivo como 

tera de admitir quern tiver apreendido a maneira pela qual a anti

nomia entre a teoria e o fato toma qualquer conhecimento im

pe.rfeito. 0 interesse na verdade e supremo, porque a primeira exi

gencia para o progresso rumo ao bem e a de conhecer o bem. 
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Portanto, uma associac;ao que busque aproximar seus objetivos co
muns cada vez mais do ideal deve proteger e encorajar a liber
dade de expressao, por pressentir que um unico indivfduo, orgu
lhoso e rebelde, pode mostrar aos seus companheiros ou a sua 
posteridade que o ideal verdadeiro c totalmente oposto aquilo que 
eles imaginavam ser. 

A terceira liberdade que decorre diretamente dos aspectos ins
titucionais do grupo organico c a liberdade do trabalho. :E um re
quisito do prindpio da divisao do trabalho. A liberdade do trn
balho permite ao individuo determinar quais de suas capacidades 
deve desenvolver e se elas devem ser desenvolvidas dentro das 
formas estabelecidas da divisao do trabalho, ou fora delas. 

A divisao do trabalho c justificada como sendo uma atuali
zac;ao da universalidadc concreta. :E, por conseguinte, outra manei
ra atraves da qual o bem universal e particular do homem pode 
ser realizado mais plenamente. Para que isso acontec;a, os esforc;os 
pessoais de um indivfduo dentro do grupo devem expressar as 
capacidades nas quais ele pr6prio reconhece a marca de seu ser 
individual e de suas aspirac;oes. A garantia fundamental da possi
bilidade de semelhante reconhecimento e a liberdade de escolher 
o tipo de trabalho que faremos. t: atraves da liberdade de traba
Jho que a diversidade dos talentos individuais e da maneira de
realiza-Ios pode continuamente desenvolver e aperfeic;oar a natu
reza da especie.

As liberdades de participac;ao no grupo, de expressao e de 
trabalho representam uma especie de carta constitucional da liber
dade. Esta carta e baseada na pr6pria estrutura do grupo organico 
e no conceito generico da liberdade como sendo o poder dado ao 
indivfduo para que ele conquiste o bem. E certo que nem a dou
trina da liberdade pode dispensar os julgamentos prudenciais que 
dao conte(1do concreto aos seus comandos abstratos, ou especifi
cam seu significado e estabelecem seus limites. As liberdades po
dem sempre entrar em conflito umas com as outras, ou com a 
sobrevivencia das condi96es institucionais que as tornam possfveis. 
No entanto, essas liberdades sao tao importantes para o grupo or
ganico e o ideal que representam que nunca devem ser interpre-
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tadas sem a reverencia que lhes e devida, nem podemos restringi
las sem que estremec;amos. 

0 ESTADO 

0 grupo organico s6 pode assumir existencia no quadro de 
uma sociedade emergente de grupos organicos, assim como a bu
rocracia e parte de todo um contexto de existcncia social. A co
munidade de vida, a democracia de fins e a divisao do trabalho 
restringem a dimensao das coletividades em que os homens sao 
destinados a passar grande parte de suas vidas quotidianas. No en
tanto, cada uma delas exige, par seu turno, uma associac;ao uni
versal capaz de expressar uma humanidade universal. A tarefa da 
doutrina do estado e examinar o sentido em que o conflito entre 
a ideia do pequeno grupo e a da republica universal possa ser so-
1 ucionado. Sua premissa e a da pluralidade dos grupos; seu desejo 
c o de que a sociedade que esses grupos constituem possa, ela 
pr6pria, adquirir as caracteri'sticas de comunidade; seu receio e o 
de que esta esperanc;a venha a ser, na melhor das hip6teses, ape
nas parcialmente realizada. 

Iniciemos com o fato da pluralidade. };; um bem e uma da
diva: cada grupo deve confiar na pratica e na experiencia dos ou
tros para orientar sua propria busca do ideal. Mas, uma vez asse
gurada a pluralidacle, dir-se-ia que todos os problemas do pensa
mento liberal voltam a surgir, com a diferenc;a de que se aplicam 
as relac;5es entre membros de diferentes comunidades e nao a 
cada' encontro entre indivfduos. 0 que impedira os grupos de se 
destruirem uns aos outros se eles se acham separados pelo lugar 
que ocupam na divisao social do trabalho e, conseqi.ientemente, 
pela experiencia que fornecem a seus membros? Qual o criteria 
atraves do qual o poder pode ser exercido sabre esses grupos? De
vem as relac;5es intergrupais apresentar todos os aspectos da so
ciedade liberal? 

Se concebermos a sociedade coma uma hierarquia de associa
c;5es, deixando de lado, par enquanto, a questao de ser, ela, tam-
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bem, uma hierarquia de comunidades, o estado e a associa9ao de 

nfvel mais alto. Seu primeiro objetivo e manter-se acima dos gru

pos organicos e estabelecer a paz entre eles. Para realizar isto e

necessario que ja tenha subvertido a domiina9ao pela classe e pelo 

merito. Enquanto esta persistir, a espiral de domina9ao e do ideal 

de comunidade nao pode desdobrar-se, disso resultando nao haver 

base para uma participa9ao eficaz de objetivos entre grupos. 

0 segundo objetivo do estado e a liberdade individual. As li

berdades basicas de associa9ao, expressao e trabalho requerem 

a prote9ao de uma entidade outra que nao aquela mesma cujos 

poderes elas restringem. Ao mesmo tempo em que o estado garante 

a seguram;a do individuo no grupo, o grupo serve de cal90 entre 

o indivfduo e o Estado, protegendo o primeiro das usurpac;oes

deste. 11 

Os objetivos da paz e da liberdade sao, contudo, insufidentes 

para distinguir uma sociedade semelhante do estado liberal, ou para 

fornecer criterios a soluc;ao dos conflitos de grupo. Permanece o 
risco de que o relacionamento entre associac;oes venha simplesmente 

repetir o antagonismo entre indivfduos descrito pela doutrina polf

tica liberal. 0 terceiro objetivo do estado deve ser, portanto, o de 

desenvolver instituic;oes que imitem, nas re1ac;6es entre grupos, o 

que a comunidade de vida, a demo::racia de fins e a divisao do 

trabalho realizam dentro do grupo organico. 

Existe a necessidade de um tipo de associac;ao capaz de subs

tituir a comunidade de vida, como base para o desenvolvimento 

gradativo de prop6sitos morais comuns entre os grupos. Por este 

motivo, deveria ser permitido ;:io,;; individuos pertencerem a vario'> 

grupos, na medida em que isso for consistente com a organizac;ao 

interna de cada um deles. As comunidades cuja divisao de 1raba

lho for semelhante deveriam ser reunidas em coletividades maio

res, essas, por seu turno, colocadas dentro de associac;6es ainda 

mais abrangentes. Em cada degrau dessa escada, as associar,;6es 

de ordem superior tornar-se-iam responsuveis pela coordenac;ao das 

atividades daquelas que lhes fossem inferiores e pela realizac;ao de 

tarefas que elas fossem incapazes de executar sozinhas. Veremos, 

mais tarde, que, embora a associac;ao pluralista e a hierarquia as-
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sociativa fomec;am oportunidades para a elaborac;ao de prop6sitos 

comuns e o reconhecimento da individualidade concreta, cobram 

um prec;o potencialmente intoleravel. 

A conquista de uma democracia de fins, na esfera das rela

c;oes de grupo, constr6i-se sobre a ideia de uma hierarquia de 

comunidades. Cada degrau mais alto de organizac;ao deve refletir 

a mesma preeminencia do poder democratico sobre o poder meri

tocratico que prevalece dentro do grupo organico. De outro modo, 

as atividades dessas instituic;6es que se iriam sobrepondo umas as 

outras representariam, elas pr6prias, uma especie de dominac;ao. A 

fim de construir a cadeia de grupos que culminaria no estado, a 

tecnica de representac;ao ocupacional e territorial parece inevitavel, 

a dcspeito de seus vfcios. 12 

A preocupac;ao principal das entidades representativas deveria 

ser o confinamento das equipes tecnicas a func;oes auxiliares e a 

subordinac;ao da racionalidade instrumental a opc;ao politica. 0 

principal problema e a necessidade de reconciliar uma ampla me

dida de poder autonomo, nos grupos organicos, com a existencia 

de associac;oes maiores e do estado. Sem as primeiras, os grupos 

perderiam uma fundac;ao indispensavel a comunidade, e sua· demo

cracia intema perclcria o significado. Sem o segundo, nao haveria 

base para a paz e uma compreensao mais perfeita, nem a realiza

t;ao do bem. 

A responsabilidade do estado na divisao do trabalho e dupla. 

Por um lado, deve coordenar as atividades dos grupos organicos, 

de modo que possa haver uma divisao do trabalho entre eles. A 

especializac;ao das tarefas do grupo parece necessaria ao alarga

mento da variedade de empregos na sociedade; para que cada gru

po seja um microcosmo de toda a ordem social, sua diferenciac;ao 

interna deve permanecer severamente limitada. Por outro lado, o 

estado deve constituir-se no cenario em que os ideais que transcen

clem a experiencia de qualquer grupo organico possam ser expres

sados e desenvolvidos. Deste modo., fomenta a universalidade con

creta, ajudando a Jocalizar as tarefas mais expressivas para a na

tureza da especie dentro de cada comunidade: A busca do universal 

imp6e ao estado a obrigac;ao especial de propagar os trabalhos do 
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gemo, porque a hist6ria de suas obras e a hist6ria da pr6pria na

tureza humana tornada explfcita e permanente. Nao sera surpre

endente descobrirmos que tanto a especializac;ao das tarefas da 

comunidade quanto a difusao da cultura universal ameac;am, ao 

mesmo tempo em que revigoram, o grupo organico. 

Com que entidade pode o estado que descrevi coincidir? En

quanto continuar a ser o equivalente da nac;ao-estado moderna re

presentara, ainda, uma associaqiio parcial e, neste sentido, um 

cenario inadequado para a descoberta da natureza da especie. Alem 

disso, a tarefa de modelar relacionamentos entre coletividades nos 

relacionamentos entre individuos, dentro do grupo organico, per

maneceria incompleta na esfera internacional. Conseqtientemente, 

haveria um obstaculo insuperavel a melhor compreensao do ideal 

e a melhoria de vida no grupo. S6 quando o estado transformar-se 

num estado universal e sua paz numa paz universal podera o bcm 

tornar-se tao plenamente presente a todos n6s quanta o perrnitirem 

as Iimitac;0es da politica. 

OS Dll.JEMAS DAS POUTICAS COMUNITARIAS 

Ao desenvolvermos urn conceito do ideal social e seu relacio

namento com a presente condic;ao da sociedade, existe sempre o 

risco de que tentemos encobrir, aos nossos pr6prios olhos, os peri

gos e as dificuldades que acompanham o nascimento de uma nova 

forma de vida .. Passa-se, com a maior facilidade., de uma violencia 

implacavel na critica do passado a uma ingenuidade infantil na 

antecipac;ao do futuro . Estimula-se, assim, a ilusao de que o ideal 
possa ser plenamente realizado no decorrer da Hist6ria. 

0 erro oposto consistiria em supormos que as dificeis opc;oes 

enfrentadas por uma sociedade de grupos organicos sejam realmente 

as mesmas que as da sociedade que esta procura substituir. Os 

dilemas da politica comunitaria podem ser de dificil solm;ao. Ma: 

desviam o enfoque da luta politica de modo a destacar os conflitos 

decisivos entre os diferentes aspectos do ideal social. Esses confli

tos revelam e fixam as limitac;6es externas de nossa capacidade de 

atingirmos os fins que a filosofia nos prescreve. 
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0 primeiro dilema e ligado as rela�6es entre grupos. 0 segun

do aos relacionamentos entre entidades comunais e as organiza<;oes 

de mais alto nfvel que as coordenam, ou, mais concretamente, ao 

ligamento entre a comunidade e o estado. 0 terceiro dilema tern 

a ver com as disputas entre as comunidades estabelecidas e as co

munidades emergentes. 0 quarto preocupa-se com a coloca<;lio 

recfproca dos valores de grupo e da cultura universal e, portanto, 

com o lugar ocupado pela filosofia na polftica. 

Duas imagens, que representam dois p6los opostos, podem 

de£crever as rela<;oes entre grupos organicos. Cada uma dessas ima

gens possui importantes atrativos e deficiencias fatais. A primeira 

e o modelo da integra<;iio vertical. Cada grupo e visto como uma 

comunidade relativamente auto-suficiente e compacta, uma comu

na muito diferente das organiza<;oes oc:upacionais que existem atual

mente. Isso significa que poderia haver pouca divisiio de trabalho 

entre diferentes grupos, mas muita no interior de cada um deles. 

0 polo alternativo e o modelo de integrac;ao horizontal segundo o 

qual cada associac;iio realizaria um numero limitado de atividades, 

mas estas se interligam constantemente as de outras comunida

des. Conseqiientemente, haveria pouca . divisao de trabalho dentro 

dos grupos, mas muita entre eles. 0 modelo de integra<;ao hori

zontal poderia focalizar os grupos ocupacionais existentes como 

pontos de partida para a ac;ao polftica. 

A polftica de integra<;ao vertical nao parece consistente com 

os compromissos exigidos pela civilizac;ao industrial porque ela opoe 

uma s6Iida barreira as dimensoes do trabalho em colaborac;ao. Alem 

disso, a integrac;ao vertical representa uma ameac;a a autonomia in

dividual: tudo indica que um sistema de comunidades verticalmente 

integradas s6 poderia funcionar se existissem severas restri<;oes a

liberdade de aderir a elas ou de abandona-las. Ao mesmo tempo, 

a integrac;ao vertical impede-nos de solucionar o problema do eu e 

dos outros no nosso relacionamento com as pessoas, a nao ser 

aquelas que pertencessem ao mesmo grupo a que pertencessemos. 

Como cor0Ilri0 nao haveria contexto para uma experiencia moral 

universal sobre a qual pudessem ser baseados valores universal

mente compartilhados . E a extrema diversidade de experiencia 
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poderia encorajar um antagonismo destruidor entre os grupos, ne

gando-lhes um criterio de escolha entre ideais competitivos. 

Os perigos da integra<;ao horizontal parecem igualmente serios. 

Se houver uma divisao marcante de trabalho entre os grupos, a 

associa<;ao a cada grupo exigiria o domfnio de capacidades ou 

talento especializados e a execu9ao de tarefas particulares. 0 grupo 

nao correria o risco de transformar-se numa associa9ao de exe

cutantes de papeis em vez de uma comunidade de prop6sitos co

muns? E sua especializaGao, bem como seu isolamento nao pro

duziriam, for9osamente, conflitos morais favoraveis a guerra? 

Outro dilema surge quando procuramos pensar numa hierar

quia ou numa pluralidade de associa<;6es. Ha duas maneiras extre

mas de concebermos o relacionamento entre os grupos e o estado, 

ou, mais genericamente, entre os grupos e as institui96es de nfvel 

mais alto. De um ponto de vista, estas se constituem simplesmente 

em instrumentos de coordena9ao que possuem pouca vida pr6pria, 

enquanto comunidades; o estado e apenas a ordem constitucional 

dos grupos organicos. Do ponto de vista oposto, as institui96es 

superiores sao grupos reais por seus pr6prios meritos; o estado e 

uma comunidade de comunidades. 

Uma obje9ao a ideia do estado como sendo a ordem consti

tucional dos grupos organicos e a de que o enfraquecimento <las 

institui96es de alto nfvel tornaria dificil evitar a erup<;ao de con

flitos entre as coletividades de base. Esta dificuldade e apenas o 

sintoma de um problem a mais profundo: a nao ser que o ideal de 

comunidade assuma existencia em associa96es cada vez mais abran

gentes que o grupo reduzido, a espiral pode nao apenas deixar de 

crescer, mas desfazer-se. Uma das bases da autoridade exercida 

pelas cren9as ou princfpios comunais e pela atribui9ao do poder e

a corrobora9ao ou revisao progressiva dos mesmos a luz do con

senso emergente de uma comunidade mais universal. Sem seme

lhante atrativc o grupo organico transforma-se-ia num universo 

moral baseado num solipsismo, prisioneiro da armadilha do valor 

subjetivo. 

Essas dificuldades podem levar-nos a tenta<;ao de sustentarmos 

a ideia oposta do estado como constituindo-se, ele pr6prio, numa 
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comunidade. Mas, quando as agencias de alto nfvel transformam-se 

em mais que instrumentos de coordena9ao, amea9am sugar a vitali

dade dos grupos organicos. Uma comunidade exige que seus mem
bros lhe dediquem seu tempo; ela nao pode sobreviver sem que 
eles se envolvam, constantemente, com sua politica e sejam assim 
irresistivelmente afastados das preocupa9oes dos grupos que a origi

naram. A escassez de tempo e a primazia das questoes de ordem 
polftica na vida comunal conspiram contra a divisao de compro

missos em que implica uma hierarquia de comunidades. Mais in

quietante ainda e a possibilidade de que o estado possa ser incapaz 

de transformar-se numa verdadeira comunidade, mesmo que assim 

o desejassemos. Sendo, por hip6tese, uma associa9ao de estranhos,

nao pode confiar na coexistencia face a face e na experiencia co

mum capazes de estimular um prop6sito cornurn e o reconhecimento

da individualidade concreta.

0 terceiro dilema decorre das exigencias divergentes feitas pe

las antigas e pelas novas comunidades. Cada comunidade imprime 

sua marca ao rneio social; organiza as atividades de seus membros 

e suas rela9oes com os mernbros de outros grupos. 

Se todos pudessern penetrar no territ6rio de outra associa9ao 

estabelecida e exercer outras influencias sobre ele, a ruptura da 

experiencia cornunal poderia tomar-se tao freqiiente, e de tal alcan

ce, que acabaria por arnea9ar a existencia da comunidade. Cada 

grupo organico seria ca,paiZ de pronunciar uma senten9a de morte 

para as outras sirnplesmente por imiscuir-se nas suas formas inter

nas de vida. 

No entanto, a espiral de domina9ao e do ideal de comunidade 

progride atraves de constantes experiencias de associac;ao. A nao 

ser que os grupos emergentes possam desenvolver-se Iivremente, e 

nao se encontrem numa posic;ao desvantajosa em rela9ao aqueles 

que ja existem, surge o perigo de que uma visao parcial do bem 
tome-se petrificada e o desenvolvimento da espiral seja detido. 
Transforrna<;oes fundarnentais da visao moral podem ser de reali
z�ao mais diffcil nas comunidades ja estabelecidas que nas mais 

novas. :E:, na verdade, provavel que a amea9a de deixar uma comu-
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idade e associar-se a outra, ou cria-la, represente um fator para que 

o grupo se tome mais sensfvel a crftica e capaz de transformar-sern 

A quarta tensao principal opoe as exigencias da coesao do 

grupo ao ideal de uma forma�ao crftica baseada nos princfpios e 

nas cria�oes passadas e presentes da humanidade e em sua rica e 

plena diversidade. A comunidade requer coesao: ela s6 pode so

breviver numa atmosfera de concordancia moral profundamente 

sentida, embora relativa e mutavel. Ao mesmo tempo, contudo, os 

indivfduos devem ter acesso a uma cultura que transcende o que 

qualquer grupo possa perceber ou realizar por sua pr6pria delibera-

9ao. As diferentes tradi�oes de pensamento ou trabalho constituem 

o cabedal da natureza da especie na Hist6ria. Por esse motivo, elas

representam, a despeito de suas distor96es, resultantes dos vfcios de

domina�ao, parte dos elementos bons e indispensaveis a suas reali

za96es maiores. Alem disso, sem uma base para a crftica dos valo

res comuns, surgira a tendencia a sacrificar a autonomia a uniao

moral e a transcendencia a imanencia.

A despeito de sua indispensabilidade, uma educa9ao crftica 

pode exercer um efeito permanentemente subversivo sobre a coesao 

de qualquer grupo. Tendo permanentemente diante de sens olhos a 

diversidade e a excelencia dos ideais da cultura, os membros do 

grupo podem sentir-se constantemente separados uns dos outros e 

da polftica de sua comunidade. E assim, perdendo a esperarn;a num 

bem comum, cada qual podera partir em busca da ilusao de uma 

visao e de uma salva9ao peculiar. 

Os quatro dilemas que descrevi apresentam problemas simila

res para uma polftica de comunidade. Em cada caso, ambas as vi

soes polarizadas, levadas ao extremo, destruiriam o ideal comuni

tario. Em nenhum dos casos, contudo, parece haver um criterio 

te6rico capaz de determinar onde e como encontrar o equilibria. 

Nern podemos, na verdade, estar certos de que esse equilfbrio exis,. 

ta; pode acontecer que nenhuma mistura dos dois polos seja consis

tente com os aspectos caracterfsticos do ideal social, porque este 

ideal exige mais que a metade do que cada um desses modelos 

equivalentes oferece. Neste caso terfamos que rejeitar a ideia de 

uma sociedade de grupos organicos como ut6pica e rever nossas 
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nor;6es te6ricas a luz dessa nova experiencia. Segundo e mais pro

vavel, a pratica politica forneceria uma combinai;ao mutavel na 

qual a predominancia temporaria de um lado do espectro cederia 

lugar, periodicamente, a hegemonia do outro. Poderfamos ate espe

rar que este ciclo, ele pr6prio, viesse a transformar-se numa espiral, 

e cada nova oscilai;ao conseguisse comMnar de maneira mais per

feita as virtudes das tendencias contrastantes. 

A teoria pode definir as tensoes e sugerir os fatores que deve

riam ser levados em conta ao lidarmos com eles. Mas s6 a pruden

cia pode ensinar-nos o que fazer em relar;ao a eles a cada momenta. 

E s6 a pratica pode fornecer a visao mais profunda que nos permi

tira corrigir as decisoes tomadas. 

A razao pela qual os dilemas criam dificuldades semelhantes 

e o fato de que provem do mesmo conflito subjacente. Os dois 

primeiros problemas apresentam a situar;ao ideal aparente, dentro 

da comunidade, e a forma desejavel de relacionamento entre as 

comunidades. A integrar;ao vertical e o confinamento do estado a 

um papel de coordenar;ao podem parecer mais indicados para o 

grupo organico como entidade isolada. Mas tomam impossfvel um 

relacionamento satisfat6rio entre os grupos e, conseqilentemente, 

corrompem, em ultima analise, a vida intema do grupo, pondo em 

perigo sua sobrevivencia e roubando-lhe uma fonte indispensavel 

de orientar;ao moral. Por outro lado, a integrai;ao horizontal e a 

hierarquia comunal podem parecer mais indicadas para os interesses 

extemos dos grupos organicos, mas tendem a apagar o carater co

munitario das associar;oes que pretendem unir. 

0 segundo par de dilemas representa o conflito entre o que 

parece mais importante para a perpetuar;ao de uma sociedade de 

grupos organicos e o que parece indispensavel ao seu progresso. 

A proter;ao das comunidades estabelecidas e da coesao do grupo 

sao, aparentemente, exigencias da pr6pria estrutura de uma socie

dade comunitaria. Mas podem constituir-se em obstaculos ao pro

cesso atraves do qual as comunidades sao formadas e aperfeir;oadas. 

A enfase na renovar;ao do espfrito associativo e na educar;ao critica 

pode ser basica para o desenvolvimento de uma polftica comuni

taria, mas amea<;a destruir, por um lado, o que criou pelo outro. 



integra�ao vertical 

v. horizontal 

rela�oes no 

QUADRO 2 

OS DILEMAS DAS POLlTICAS COMUNITARIAS 

o eslado coma 

coordena�ao v. 

o estado como 

comunidade 

comunidades 

estabelecidas 

v. comunidades 

emergent es 

coesii.o do grupo 

V. educa�iio critica. 

grupo .v. relar;oes 
entre grupos 

estrutura da 

.sociedade V. processo 
politico 

l 
l 

politica de particularismo 

J 

v. politica de universalismo 

ul 

°' 
00 

g 
z 
:i: 
!Tl 
n 

!Tl 
z 
..-i 
0 

!Tl 

""O 
0 
I""' 
>-<, 



A TEORIA DOS GRUPOS 0RGANIC0S 369 

A tensao entre o que e melhor para o grupo e o que e me

lhor para a sociedade de grupos, e entre a estrutura dessa sodedade 

e o processo de seu crescimento, expressa uma luta ainda mais 

profunda e geral entre a polftica do particularismo e a polf tica do 

universalismo. A integrac;:ao vertical, a descentralizac;:ao, a enfase 

em grupos estabelecidos e a defesa do consenso apontam rumo a

manutenc;:ao da particularidade de cada associac;:iio. A integrac;:iio 

horizontal, a hierarquia comunal, a inventiva institucional e a com

preensiio critica voltam-se para o ideal da transcendencia das coleti

vidades existentes atraves de associa96es cada vez mais universais. 

0 estudo dos princfpios institucionais do grupo organico ja nos 

mostrou que existe uma verdade insubstituivel em ambas as tenden

cias. A comunidade precisa permanecer um grupo particular, mas 

deve, ao mesmo tempo, tomar-se universal. Assim redescobrimos, 

na tela mais ampla da politica, a mesma condic;:iio de uma univer

salidade, ao mesmo tempo desejada e proibida, que e tao caracte

ristica do amor humano - a mesma irreconciabilidade do universal 

e do particular que mantem o pensamento e a vida humana na 

sua miio de ferro. :£ essa desarmonia, abrandada, porem nunca des

feita, que toma a politica incapaz de corrigir totalmente as imper

feic;:6es da existencia, atingindo o ideal na Hist6ria. 

As teorias de comunidade sofreram, tradicionalmente, de uma 

mistura de sabor ut6pico e insinuac;:6es totalitarias devido a sua 

incapacidade de reconhecer a forc;:a <lesses dilemas. Focalizando 

grupos estaticos e isolados, colocaram de lado as questoes concer

nentes as relac;:oes entre os grupos e a construc;:iio politica da comu

nidade no correr do tempo. Mas essas questoes encontram-se, de 

fato, no pr6prio cerne da politica comunitaria e lhe emprestam 

profundidade e forc;:a, ligando-a aos problemas basicos da existencia 

humana. (Veja quadro 2, pag. 368.) 

DEUS 

A virtude da politica consiste em fazer do ideal do eu uma 

forma de vida social. A doutrina dos grupos organico� descreve a 
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constru9ao de uma sociedade em que o ideal ja nao permane9a 

confinado aos sonhos e aos entretenimentos da vida privada, mas 

penetre, ao inves, na vida do trabalho quotidiano e modifique o 

carater das rela96es sociais. 

Ha, no entanto, limita96es a capacidade do homem de con

quistar o bem atraves da Hist6ria. A polftica pode afastar essas 

limita96es mas nao pode supera-las. A consciencia do homem ne

ga-lhe a experiencia plena da harmonia natural. A brecha que 

separa sua individualidade de sua sociabilidade impede-o de atin

gi-la. A oposi9ao entre suas aspira96es infinitas e a finitude da vida 

humana rouba-lhe a universalidade concreta. Sua busca individual 

do bem desagua na amarga consciencia do conflito entre a tenta

tiva de alcanc;ar uma visao extraordinaria e a qualidade da vida 

quotidiana. Sua luta publica em prol da comunidade choca-se con

tra a necessidade de o grupo organico manter as caracterfstic:is de 

uma associac;ao particular e de tornar-se, ao mesmo tempo, uma 

organizac;ao universal. Seus grandes empreendimentos neste mundo 

estao todos condenados a imperfeic;lio. 

0 que acontece a conduta volta a acontecer no que diz 

respeito a compreensao. A visao interior que o homem tern do 

mundo permanece dividida entre o conhecimento abstrato e o co

nhecimento concreto. Falta, sempre, a teoria a concretitude da 

prudencia, e a prudencia a transparencia da teoria. 

As imperfei96es da polftica e do conhecimento possuem uma 

fonte comum no problema que e a tematica central deste ensaio. 

Sob seu aspecto metaffsico, trata-se da questlio do universal e do 

particular: de que modo podemos conceber o universal e o parti

cular como sendo tanto unidos como diversos? Sob seu aspecto 

religio1;0, defronta-nos o enigma da imanencia e da transcendencia. 

Em que consiste a uniao <la imanencia e da transcendencia? Se essa 

uniao e o hem, como podemos atingi-la? 

A questao metaffsica e a questao religiosa equivalem-se. O que 

a filosofia descreve como sendo a uniao do universal e do parti

cular a religiao denomina transcendencia. 

A elucidac;lio deste problema e o requisito indispensavel a

crftica total da doutrina liberal. Soluciona-lo, na teoria e na polftica, 
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ainda que parcialmente, e a base imprescindivel a qualquer tentativa 

de avan�armos alem do pensamento liberal e do estado modemo. 

0 ideal do eu s6 poderia ser totalmente realizado no mundo 

se fosse possivel obtermos, na Hist6ria, a conjun�ao da imanencia 

e da transcendencia: aquela circunstancia em que o eu seria uno 

com a natureza, o outro e seu pr6prio ser concreto, e ao mesmo 

tempo permaneceria separado deles. Do mesmo modo, a brecha 

entre o conhecimento abstrato e o conhecimento concreto s6 seria 

vencida se o universal e o particular mantivessem o relacionamento 

de identidade e separa�ao simultanea que corresponde a uniao da 

itranencia e da transcendencia. 

Para o homem que tivesse conqui�tado ta! conhecimento, o 

mundo ja nao teria segredos. Aos seus olhos, o universal, trans

cendendo o particular, manteria nele sua plena imanencia. Pode

ria, assim, esperar que a especie humana viesse a adquirir, no 

curso de sua hist6ria, uma compreensao completa e perfeita da 

realidade. 

:e a qualidade do mundo e do lugar que o homem ocupa nele, 

e nao tanto alguma falha remediavel da capacidade humana, que 

toma a reconcilia�ao da imanencia e da transcendencia necessaria e 

permanentemente impossivel. Essa impossibilidade e confirmada pe

la contradi�ao existente na pr6pria ideia de semelhante uniao. Se 

for verdade que unir a imanencia a transcendencia representa o bem, 

sua completa realiza�ao na Hist6ria transformaria o mundo na pr6-

pria encarna�ao da bondade . Mas a base da transcendencia e a 

no<;ao de um bem que permanece afastado do mundo. Se o mundo 
e o ideal fossem uma s6 coisa, a transcendencia nao seria nem dese

javel nem possivel. Nada haveria acima ou alem dos fenomenos da 

natureza, da associa<;ao com os outros, ou da realidade concreta de 

nossa vida posi�ao e trabalho. Assim, pertence a natureza da uniao 

da 1manencia e da transcendencia sua capacidade de mainifestar-se 

de maneira completa no mundo. 

A mesma conclusao aplica-se ao problema do universal e do 

particular. Os particulares tern um prolongamento e uma dura<;iio. 

Mas tudo aquilo que se prolonga ou que perdura no mundo possui 

uma individualidade; difere de todo o resto. Portanto, se um uni-
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versal fosse composto por muitos particulares, cada um <lesses par
ticulares teria que se distinguir dos universais que representa. De 
outra maneira, os particulares nao poderiam se diferern;ar entre si. 

A ideia de uma uniao da imanencia e da transcendencia, OU de 
um ser universal que conhec,:a e determine todos os particulares, 
sem destruir sua particularidade, 6 a ideia de Deus. Quatro quest6es 
principais surge_m em relac,:ao ao conceito de Deus: se o mesmo 
0nte supremo e contido nas diversas interpreta96es dadas ao nome 
de Deus, que atributos teria Deus, se existisse; se Ele existe, ou nao 
e de que maneira sua perfeic,:ao poderia responder a imperfeic,:ao do 
homem. 

Os homens nem sempre conceberam Deus da mallleira sugerida 
por minha definic,:ao. Mas suas seitas rcligiosas costumam, freqilen
temente, visualiza-lo como uma forc,:a sagrada que existe no mundo 
e que o penetra. E nas suas teorias metafisicas definiram Deus, 
por vezes, de modo analogo, como sendo a totalidade do mundo, 
embora essa totalidade pudesse ser distinta da soma de suas partes, 
segundo o principio da totalidade.14 De acordo com essa doutrina, 
faltaria sempre um fundamento seguro a individualidade das coisas 
no mundo, porque elas nao poderiam ser definidas independente
mente dos todos de que seriam partes. 

Em outros casos, porem, a religiao tern apresentado Deus como 
uma pessoa transcendente posta em contraste com o mundo. De 
modo parecido, metafi'.sicos descreveram Deus como um ser uni
versal, que, como causa derradeira de todas as coisas particulares, 
e, no entanto, diverso delas de tal maneira que estas poclcm scr 
percebidas como estando separadas d'Ele. 

0 argumento do meu ensaio sugere que essas duas categorias 
de crenc,:as metaffsicas e reUgiosas sao igualmente inadequadas, mas 
representam concep96es de uma s6 coisa vista de varias perspectivas. 
Sao conceitos do ideal do eu, do bem supremo, ou da perfeic,:ao do 
ser, o que c o unico sentido que a filosofia pode atribuir a ideia 
de Deus. Sua unidade de referencia baseia-se na unidade da condi-
9ao humana no mundo. As imperfei96es do homem determinam 
o que o ser perfeito pode representar para ele. Mas, porque a natu�
reza humana 6 construfda na Hist6ria, este ser supremo sera visto
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sob uma luz diferente, na medida em que a experiencia hist6rica se 

modifica. 

0 pensamento especulativo estabelece ou define os aspectos 

deste ideal, ou hem, ou perfei<;ao, refletindo sobre o homem. So

mente o homem, por ser consciente, pode perguntar a si pr6prio 

qual sera a natureza do ser perfeito, e e em rela<;ifo a sua pr6pria 

existencia, e dentro dos limites impastos pela sua mente, que devera 

responder a pergunta. Podemos inferir a natureza do ideal a partir 

das caracteristicas do eu e da manifesta<;ao de suas qualidades sob 

a forma da vida social. Na verdade, para que tanto nossa visao 

do eu coma nosso entendimento de sociedade fa<;am sentido temos 

que recorrer ao conceito deste ideal. 

Mas par que devera a filosofia discutir sobre Deus em vez 

de contentar-sc com as no<;6es do ideal, do bem ou do ser perfeito? 

A reconciliric;ao da imanencia e da transcendencia e a afirmac;ao reli

giosa de um.1 visao do eu, assim coma a sfntese <las duas doutrinas 

de universais e particulares e a expressao metaffsica deste ponto de 

vista. :e a ncc;ao do eu coma um ser que e uno com a natureza, os 

outros e sua pr6pria vida, sendo, ao mesmo tempo, independente 

deles. Um ser que tenha essas caracteristicas possui os atributos 

da personalidade. Par conseguinte, Deus, que e a perfeic;ao de se

melhante ser, deve ser tambem uma pessoa, se existir. A virtude do 

conceito filos6fico de Deus consiste em enfatizar o prindpio de que 

s6 uma pessoa poderia realizar plenamente o ideal e que esta pes

soa nao pode ser o homem na Hist6ria. 

Assim, Deus foi definido coma a pessoa que, ao mesmo 

tempo, se revela na natureza e se sobrep6e a ordem natural como 

autor do mundo e a origem de sua gl6ria. Aqueles que dizem que 

Deus e amor insinuam que o problema do eu e dos outros e solu

cionado na Sua personalidade. Ele mantem todos os homens no 

seu amor universal sem destruir sua separa<;ao d'Ele. Quando os 

fil6sofos declaram que a essencia de Deus e identica a sua existen

cia, significarn que Seu ser possivel ou ideal, diversamente do do 

homem, realiza-se plenamente nas suas obras concretas. Ele solu

ciona tao completamente o problema do eu abstrato e do eu con

creto que 6, eternamente, tudo o que poderia ou deveria ser. 
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Estabelecendo analogtas com nos mesmos, a filosofia pode de

finir os atributos da pessoa que seria um ser perfeito. E pode mos

trar como a imagem desta pessoa se acha implfcita na natureza 

humana e na Hist6ria como uma busca daquilo que somos incapa

zes de ser. Mas ai se detem o poder do pensamento especulativo. 

Ele nao pode nos mostrar nem que Deus de fato existe nem de 

que modo sua existencia poderia remediar nossas falhas. 

A existencia de Deus e a salva<;ao dos homens sao ideias cuja 

verdade s6 poderiam demonstrar-se, caso pudessem se-lo, por Deus, 

atravcs de sua revela<;ao direta na Hist6ria. Como pessoa que per

manece acima do mundo e a parte do pensamento, Ele nao pode 

ser conhecido, exceto na medida em que se fizer presente a n6s no 

mundo; prccisamos vcr sua transcendencia atraves de sua imanen

cia. :£ ele quern deve revelar esse ser imanente e nos c que deve

mos orar para que o revele. So Ele pode apontar-nos o caminho 

da salva<;ao. A revela<;ao poderia indicar-nos de que modo, atra

ves d'Ele, num mundo que nao podemos descrever nem cons.t:ruir 

totalmente, a oposi<;ao entre a natureza e a humanidade seria ven

cida; como, buscando imitar seu amor universal, segundo a medida 

Iimitada de nossa humanidade, podemos prefigurar a circunstancia 

em que o ccnflito entrc o eu e os outros se resolvcria sem o sacri

ffcio da, individualidade; e como nossa participa<;ao n'Ele pode tra

zer-nos a esperan<;a de que nos tambem, num outro mundo, pode

remos unir, finalmente, a essencia a existencia e o eu abstrato ao 

eu concreto. 

A filosofia e um territ6rio cujas fronteiras sao, de um lado, a 

politica, e, do outro, a religiao. Logo que tenta atravessar esses 

limites e tomar o lugar do julgamento politico ou da visao religiosa, 

ela se desintegra. A priitica da politica exige a prudencia, a percep

<;ao dos particulares e a cscolha entre estas. Mas a prudencia nao 

pode jamais ser alcan<;ada por uma metafisica que permanece com

prometida com a linguagem do universal. 

0 relacionamento entre a filosofia e a religiao Ieva a conclu

s6es semelhantes. Como resposta a uma experiencia imediata da 

verdade, a resposta da fe ao acontecimento da revela<;ao - trata-se 

nao tanto de uma forma de argumento quanto de uma maneira 
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de v1sao. Como a prudencia, embora de modo diverso, ela reco

nhece a presem;a de um dado imediato e resiste, por isso, a exigen

cia do fil6sofo de argiiir e provar. De fato, se minha doutrina filo

s6fica for correta, quanto mais a religiao avanc;ar rumo a sua 

verdadeira finalidade, tanto menos tornar-se-a capaz de ser imitada 

ou substituida pela filosofia, porque, quanto mais pr6xima estiver 

daquele objetivo. tanto mais dira respeito a um dominio do ser em 

'lue a imanencia e a transcendencia se unem e se confundem, e o 

universal e o particular permanecem, a um s6 tempo, separados e 

unidos. Mas a uniao final da imanencia e da transcendencia e es

tr anha a vida terrena de que nos fala a filosofia, e o conceito de 

uma unidade simultanea e diversa do universal e do particular que

bra a estrutura do discurso racional de que depende a filosofia. 

A politica e a religiao, quando levadas ao auge, entraram fre

qilentemente em guerra aberta ou nao declarada. Ambas tentaram, 

alem disso, dominar e escravizar a filosofia. E a filosofia, que e a 

menos amada e mais vulneravel das tres rivais, reagiu por vezes 

violentamente, pretendendo ser dona da politica e sucessora da reli

giao. Sempre que uma dessas modalidades de discurso e formas 

de existencia invade o dominio das outras, corrompe-se a si mesma 

e a suas v{timas. Por este motivo, deve firmar-se um tratado de 

paz entre as tres rivais atraves do qual cada uma garanta a outra 

um certo grau de autonomia, reconhecendo a importancia que pos

sui para seus pr6prios dilemas. 

No territ6rio que ocupa, a filosofia e soberana. Mas trata-se 

de um territ6rio limitado, e a pr6pria experiencia de esbarrar de 

encontro a estes limites e indispensavel ao conhecimento que delc 

temos. Aguele que analisa os problemas filos6ficos em toda a sua 

extensao chega finalmente as fronteiras externas da politica e da 

religiao, onde se joga por terra o orgulho do fil6sofo e outras 

formas de busca vem a tona. 

Quando a filosofia conquista a verdade que e capaz de alcan

c;ar, passa a polftica e a orac;ao - a politica atraves de que se 

transforma o mundo, e a orac;ao pela qual os homens pedem a Deus 

que complete a transformac;ao do mundo, levando-os a Sua pre-
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sen�a e dando-lhes aquilo que, entregues a si mesmos, sempre lhes 

fara falta. 

Desejosos de fe, tocados pela esperam;a, e movidos pelo amor, 

os homens procuram Deus sem parar. Esta busca prossegue mesmo, 

e sobretudo, ali onde o pensamento se detem e a a1tiio fracassa. Na 

sua visao d' Aguele que buscam encontram o com�o e o fim de seu 

conhecimento do mundo e de seu amor pelo outro. E, ass.im, a medi

ta1tiio sobre Deus representa a uniiio suprema do pensamento e do 

amor - do amor que e o pensamento esvaziado da linguagem e 

devolvido a sua fonte. 

Mas nossos dias passarn e ainda nao Te conhecemos plena

mente. Por que, entao, Te calas? Fala-nos, Deus. 
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1. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Worstellung,
prefacio a 1• ed., Samtliche Werke, ed. P. Deussen (Munich,
Piper, 1911)., v. I, p. XXVII.

2. Extrai o termo "estrutura profunda" (deep sctructure)
de Noam Chomsky, em cujo trabalho, no entanto, tern
urn significado diferente do que aqui e dado. V. Aspects
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s. Duas vantagens da irnitaclio da ana.lise 16gica slio dernons
tradas pela critica de Descartes na Secundae Objectiones:
"Seria melhor cornpletar suas proposicoes com defini
coes, postulados e axiomas que possarn servir corno pre
rnissas ,das quais se possarn extrair conclusoes de acordo
com o metodo geometrico. . . Cada lei tor estaria, entlio,
habilitado a apreender o argurnento a primeira vista e
seria completado pelo reconhecimento de Deus." V. Oeuvrse
de Descartes, eds. C. Adam e P. Tannery (Paris, Vrin,
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tiincia, mais sera dito adiante.

4. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, prefa
cio, Samtliche Werke, v. VII, p. 37.

5. V. Diderot, Le Neveu de Rameau.

CAP1TVLO 1 - Psicologia Liberal 

Pagina 39. 1. (A) Para o enunciado autorizado da odoutrina das es
sencias inteligiveis, urna doutrina que pode ser enten
dida como uma revisao da teoria das ideias de Platlio,
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v. Aristoteles, Metafisica, I. 7., cap. 4, § 1 030a. A es
sencia e a forma que, por tornar-se corporificada em
materia, empresta a cada ser sua identidadc disti:Jta.
Para o descnvolvimento do ponto de vista aristotelico,
v. Christian Wolff, Phi/owphia Prima sive Ontologia,
§ 143, ed. J. Ecole, Gesarnmelte Werke, eds. J. Ecole c
H. Arndt (Hildshcim, Olms, 1962), v. III, p. 120.121.
Nesta tradi,;ao, define-sc essencia por contraste a aci
dente, por um laido, e a existencia, por outro. Essencia
e tanto TO n' rw dva, como OUULa As duas defini,;oes 
siio conexas porque a existencia c acidcntal. Arist6tcles, 
Categorias, cap. 2, § lb,11 6-7). apesar da filosofia 
posterior fazer uma exce,;iio a Deus. A doutrina cl:is
sica de essencias inteligiveis foi rea\'ivada na fenomeno
logia de Brentano e Husserl. 

(B) A metafisica modcrna adota uma <las abordagens
ao problema das essencias A primeira e rejeitar a
doutrina classica comp!ctamentc ao dcscnvolva uma
concep,;ao nominalista das essencias. (V nota 2.) A se
gunda e tentar acomodar algumas versoes das essen
sencias inteligiveis. Ha duas principais vana,;ocs desta
ultima tcndencia. Para al guns, a essencia significa qual
quer coisa que e necessaria par:1 fazcr algo possivcl
e intelirrfvel: ela nao descreve nada no mundo empi
rico. V. Kant, Metapflysisc!ze Anfangsgriinde der Na
turwissenschaf t, prefacio, Kants Werke; eel. Academia
Prussiana (Berlin, Bruyter, 1968), v. IV, p. 467. Para os
racionalistas, no entanto, a essencia que torna a com
preensao possivel tambem faz a cxistencia nccess:iria
porque as ordens de ideias e de acontccimcntcis sao as
mesmas. V. Spinoza, Etliieca, pt. 2, def. 2 Spinoza Opera,
ed. C. Gebhardt (Heidelberg, Winter, i972), v. 11, p. 84.

(C) A aceita,;iio e a rejei,;ao da doutrina das essencias
inteligiveis, no pensamento moderno corresponde a duas
maneiras caracteristicas de tratar o quc eu chamo
de atinomia entre tcoria e fato. Se aceitamos a
doutrina com o prop6sito de garantir ou elplicar a
possibilidade do conhecimento, seremos for,;ados a cer
tas conclusocs politicas morais incompativeis. (V. a
discussiio no Capftulo Dois a respeito do principio
de normas e valores.) Alem do mais, cairemos no que
o pr6prio Kant estigmatizava como dogmatisrno filo
s6fico, porque presumismo a coincidencia das categorias
da mente e <las relac;oes entre acontecirnentos no mun
do. Se, ao contrario, rejeitarmos a doutrina inteira
mente, o conhecimento e deixado pendurado no ar. V.
o reouesito do argumento nesta se,;ao.

(D) Ao prosseguirmos ficani demonstrado que ha uma
estreita conexao entre o problema <las essencias e 6 
tema .dos universais. 
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6. V. Kant, Kritik der reinen Vemunft, 2• ed., Werke, v. III,
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c Locke, An Essay Concerning Human Understanding,
1. 2, cap. 1, The Works of Lohn Locke, 11• ed. (London,
1812), v. I, p. 77-128.
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o primeiro, coma centro da "estetica transcendental" de
Kant, e o segundo, coma o resultado de sua "16gica trans
cendental".

11. Hobbes, Leviathan, cap. 8, p. 57.
12. (A) Hobbes adota o principio da raziio c do desejo quan

do cla distingue o raciocinio da paixiio e argui a su
bordinac;ao do primeiro ao segundo, Leviathan, cap. 5,
p. 32. Locke afirma o principio como a distin9ao entre
os dais "podercs", compreensiio e vontade. Essay, 1. 2,
cap. 6, § 2, e 1. 2, cap. 21, §§ 5-6, Works, v. 1, p.
104-105, 223-224. V. tambem Berkeley, The Principles of
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Human Knowledge, pt. 1. § 27 (London, Tonson, 1734), 
p. 57-58. 0 contraste entre compreensiio e paixoes predo
mina no piano do Tr:i.ado de Hume. Alem disso, ele
assevera a impotencia da raziio em face das afeic;oes. A

Treatise on Human Nature, 1. 2, pt. 3, § 3, e l, 3, pt. 1,
§ 1, ed. Selby-Bigge (Oxford, Claredon, 1968), p. 413-418,
458 supra. De maneira identica, Spinoza diferencia o
estudo da mente do <las emoc;oes e afirma que "desejo
( cupiditas) e a propria essencia do homem", Ethica, pt.
3, definic;oes de desejos, n" I, Spinoza Opera, v .. II,
p. 190. Kant aceita o principio da raziio e do desejo
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ate mesmo conhecimcnto de si pr6prio. V. Einleiltmg

in die Metaphysik der Sitten, Werke, v. VI, p. 211-212.

(B) Os pontos de vista precedentes niio devem scr
identificados com distinc;oes anteriores entre intelecto e
desejo, cuja influencia persistente pode, no entanto, ser
detectada nos escritos dos pensadores liberais. Assim,
dentro da categoria dos desejos, opetic: (cupitas),

Arist6teles distingue vontade, {3ouXr,aLC: (voluntas) de 
concupiscencia, tmOuµ,'a (vo/uptas). V. De Anima, 1. 3, 
cap. 7, § 431b, c I. 3, cap, 9, § 432b. Vontadc c ao 
mesmo tempo a afirmac;iio de vcrdade pelo intelecto es
peculativo e a afirmac;iio do bcm pelo intelecto pratico, 
considerando concupiscencia como a inclinac;iio cega do 
prazer. A enfase esta no contraste entre desejo racional 
c irracional mais que na oposic;ao entre razao e desejo. 
A concepc;iio cl:issica da razao pratica sobrevive na pru
.Zentia escolastica. Santo Tomas de Aquino, Summa 
Theologica, partcs II-II, questoes 47-51. 

(C) A tendencia dos modcrnos e abolir a noc;ao da ra
zao pratica e, com cla, a divisao entrc volmztas e
vo/11ptas. Ambas siio absorvidas em uma mais geral:
cupiditas. Conccpc;oes modernas da razao pratica como
a de Kant confirmam o principio da razao c do desejo
ao inves de sobrcpuja-las, pois esta nova razao pnitica
nao tern relac;ao com o conceito de desejo. V. Kritik

der praktischen Vernunft, Werke, v. V, p. 21.

Pagina 49. 13. Para um tratamento do vinculo cntre o principio da
razao e do desejo c a validade pratica da dicotomia. v.
Hume, Treatise, 1. 3, partc 1., § I, p. 459-463.

Pagina 49. 14. V. ainda Hobbes, Leviathan, cap. 8, p. 56-57.
Pagina 49. 13, V. Locke, Essay, I. 4, cap. 13, § 3, Works, v. III, p. 84-85,

Descartes, Discours de la Met1lode, parte 1. 
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l'Essence), cap. 3, ed. Capelle (Vrin, 1947), p. 39.

Pagina 51. 17. V., por cxemplo, Cliford Geertz, Islam Observed (New
Haven, Yale, 1968), p. 97.

Pagina 52. 1s. (A) Talvez a mais convincente afirmativa do principio 
do desejo arbitrario e encontrada em Hume, Treatise, 
1. 3, parte I, § 1, p. 455-470. Para uma formulaciio mais
recente do principio acompanhaida de um ataque a dou
trina dos fins objetivos, v. Mori ts Schlick, Fragen der
Ethik (Vienna, Springer, 1930), p. 74-87.
(.3) Ha uma tendencia repetida na hist6ria do pensa
mcnto liberal em tcntar escapar do prindpio do desejo
arbitrario pela volta a doutrina das esscncias morais in
teligfveis. Locke, Essay, 1. 3. Cap. 11, § 16, Works, v. II,
p. 278-279. Os advogados des ta reversiio caracteristica
mente tentam perpetuar a doutrina sem aceitar suas
bases em ideias mais gerais sobre pensamento e !ingua
gem. Alem disso querem admitir algumas de suas
consequencias e rejeitar outras. Caem, por isto, em um
um ecletismo incoerente.

(C) Diversos movimentos na filosofia moderna rejei
tam mais ou menos completamente o principio do dese
jo arbitrario e a validade do contraste. Entre as quais:
(1) l!tica fenomenol6gica, v. g.: Max Scheler, Der For
maiismus in der Ethik und die materiale Wertethik (Ber
lin e Munich, Franck, 1966), p. 270-275; e Nicolai
Hartmann, Ethik (Berlin, Cruyter, 1962), p. 183-185, (2)
Pragmatismo americano, v. g.: William James, Prag
matism, Lecture 2 (London, Longmans, 1922), p.
75-77; e John Dewey, Experience and Nature (La Salle,
Open Court, 1971), p. 341-354. Estes pontos de vista re
presentam uma critica parcial ao pensamento liberal, de
diferentes perspectivas.

Pagina 52. lll. Descartes, Les Passions de l'Ame, cap. 6 do Leviathan
de Hobbes e 1.2 do Tratado de Hume, cada qua! re
presentan,do tentativas de estabelecer uma ciencia do
desejo, cujo produto e a psicologia empirica moderna.

Pagina 53. 20. V. a observacao em Kritik der Praktischen Vernunft,
§ J, Werke, v. V, p. 19-20.

Pagina 54. 21. Acerca das qualificacoes do principio do desejo sub-
jetivo, os quais caem em uma das tres categorias que
mencionei, v. Hume, Treatise, 1. 3, parte 1. § 1. p. 459-
460, e J. D. Mabbot, "Reason and Desire", Philosophy
(1953), v. XXVIII, p. 113.

Pagina 55. 22. Arist6teles define substancia como algo que: "pode exis-
tir a parte". Metafisica, 1. 12, cap. 5, § 1071a, 1.1. Esta
definiciio classica e tranportada para a filosofia moderna
por Descartes quando e!e descreve substancia, no Prin
cipia Philosophiae, pt. 1, § 51, como "uma coisa que
existe e que niio necessita de outra para existir", Oeuvres
de Descartes, eds. C. Adam e P. Tannery (Paris, Vrln,
1973), v. VIII-I, p 24. 0 conceito de substancia implica
individualidade auto-suficiente. Falamos vagamente de
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P.:igina 57. 

Pagina 58. 

Pagina 58. 

I'agina 61. 

ragina 61. 

Pagina 63. 

Pagina 65. 

Pagina 66. 

Pagina 66. 

Pagina 67. 

Pagina 67. 
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substanda dos desejos ou de outro fen6meno natural 
quando queremos enfatizar a individualidade dos par
ticulares, uma individualidade que a razao formal nao 
deve considerar no seu esfon;:o para generalizar. 

�3. (A) O principio da analise e expresso por Hobbes, Le
viathan, cap. 5, p. 32, e Elementorum Philosophiae, cap. 
1, § 2, Opera Philosophica (London, Bohn, 1889), v. l, 
p. 2-3; e por Locke, Essay, 1. 2, cap. 12, § 8, Works, v.
I, p. 146. Hume os secunda no Treatise·, 1. 1, partc l,
§ 6, p. 16-17; 1. 1, parte 4, § 2, p. 207.
(B) Uma conscqtiencia do principio de analise e que o
infinito dcvc scr conccbido como series infinitas de panes
tinitas. V. Hobbes, Leviathan, cap. 3, p. 23; Locke, Essay,
1. 2, cap. 17, §§3-6, Works, vol. I, p. 195-197. Por isso,
ambas as tcorias dos numeros infinitos e a tentativa de
afirmar mctafisicamentc os atributos de um Deus infinito
e transccndentc pressup6em o abandono do principio.

24 Epinoza faz do principio da sintese a pedra angular de 
sua filosofia. A cste respeito, ele afasta-se radicalmcntc 
dos fil6sofos liberais, mas falha em demonstrar as im
plica!;'.6es politicas de seu afastamento. A rela\;ao no
mimalista cntrc as partes e o todo e discutida nos dialo
gos de Korte Verlwncleling van Goel, Opera, v. I, p. 
28-34.

25. Assim, universalidade c somente na nomenclatura. Hobbes,
Leviathan, cap. 4, p. 26; Locke, Essay, 1. 3, cap. 3, § 11,
Works, v. II, p. 159-160; Hume, Treatise, 1. 1, parte 1,
§ 6, p. 16.

26. Para afirmativas acerca da moralidade do descjo, V.

�1. 

28 

�o. 

30. 

:n 

n,, 
'-'-• 

3\, 

Hobbes, Leviathan, cap. 6, p. 48; Locke, Essay, 1. 2, cap.
20, § 6, Works, v. I, p. 217; Jeremy Benthan, An Introduc
tion to the Principles of Morals and Legislation, cap. 1,
§ 1, eds. J.H. Burns and H.L. Mart (London Athalone,
1970), p. l; e Henry Sidgwick, The Methods of Ethics
(London, Macmillan, 1907), p. 405-407.
V. nota 12.

A moralidade da razao e exemplificada pcla primeira for
mula\;ao do impcrativo categ6rico. Kant, Gruncllegung zur
Metaphysik cler Si/ten, parte 2, Werlce, v. IV, p. 421.
Sobre o incessante carater do desejo, v. Hobbes, Levia
than, cap 11, p. 75; e Hegel, Gruncllinien der Philosophie
des Rechts, §§189-195, Sdmtliche Werke, ed. H. Glockner
(Stuttgart, Fromman, 1928), p. 270-276.
Este e o conceito de Hegel de "mal infinito". V. sua
Wissenschaft cler Logik, Samtliche Werke, v. IV, p. 160-161.

V.F.H. Bradley, Pleasure for Pleasures Sake em Ethical
Studies, 2'.' ed. (London, Oxford, 1970), p. 97-100.
Para uma critica da moralidade <la razao, v. Max Scheler,
Der Formalismus in cler Ethik, p. 65-126.

Este ponto c levantado e descnvolvido nas observac,;6es
de Hegel sabre o Sermao da Montanha. Hegels Theolo-
gische Jugenclschriften, ed. H. Nahl (TUbingen, Mohr,
1907). p. 264-266.
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Pagina 70. 64. Acerca da tentativa em basear a identidade individual
na continuidade do corpo, v. Hume, Treatise parte 4, 1.
1, § 2, p. 187-192; e Sydney Shoemaker, Self-Knowledge
and Self-Identity (Ithaca, Cornell, 1963),, p. 1-40.

Pagina 70. 35. (A) Para um argumento similar no contexto da critica
ao utilitarismo, v. John Rawls, A Theory of Justice (Cam
bridge, Harvard, 1971), p. 560-567.
(B) Porque o pensamento liberal nao pode provar um
conceito de personalidaide, deve tratar o conceito da
pessoa de modo primitivo, v. P. F. Strawson, Individuals
(London, Methuen, 1959), p. 87-116. Para alguma difi
culdades subseqiientes, v. A. J. Ayer, The Concept of a
Person (New York, St. Martin, 1963), p. 82-128; e Ber
nard Williams, Strawson on Individuals em Problems of
the Self (Cambridge, Cambri,dge, 1973), p. 101-126.

Pagina 72. 36. V. o estudo da desintegrac;;ao da consciencia e de sua re-
lac;;ao com o problema de personalidade em Eugen Bleu
Ier, Dementia Praecox (Leipzig, Deuticke, 1911), p. 289-
·297; e Silvano Arieti, lnterpretadon of Schizophrenia
(New York, Brunner, 1955), especialmente p. 314-318.

Pagina 72. 37. A distinc;;ao entre humanidade universal e particular esta
implicita no contraste de Kant de uma von�ade obe
diente a razao, que e universal, e a vontade determi
nada pela inclinac;;ao individual, que e particulaJ;'.
Grundlegund zur Metaphysik der Sitten, pt. 2, Werke, �
IV, p. 425.

Pagina 72. 38. V. a distinc;;ao entre o conceito biol6gico do homem e o
conceito juridico de personalidade em Hans Kelsen,
General Theory of Law and State, trans. Anders Wed
berg (New York, Russell, 1961), p. 94.

Pagina 74. 89. V. Emile Durkheim, Le9ans de Sociologie: Physique de�
Moeurs et du Droit, lic;;oes 4 e 5 (Paris, Presses Uni
versitaires, 1950), p. 68-78.

CAP:l'.TULO 2 - Teoria Politica Liberal 

Pagina 78. 

Pagina 83. 
Pagina 83. 

Pagina 84. 

1. A visao da sociedade descrita nesta sec;;ao e afirmada de
certa maneira que, para meus prop6sitos, e fundamental
mente similar a de Hobbes em Leviathan (Oxforo, Cla
redon, 1967), especialmente cap. 13 e 27, p. 94-98, 128-132, 
e Locke, Two Treatises of Government, especialmente 1. 2, 
cap. 2 e 3, H 4-21, The Works of John Locke (Londun, 
1&23), v. V. p. 339-350. A discussao de Montesqui.;,u so
bre monarquia apresenta um relato mais parcial, mas 
analogo. De ['Esprit des Lais, pt. l, 1. 3, caps. 5-7, Oeu
vres Completes, ed. R. Caillois (Pleiade, 1966), p. 255-257, 
288-292.

2. V. Hobbes, Leviathan, cap. 6, p. 41.
3. Para um desenvolvimento moderno desta ideia, v. Mancur

Olson, The Logic of Collective Action (Cambridge, Har
vard, 1973), p. 11.

•. V. Georg Henrik von Wright, Norm and Action (London, 
Routledge, 1963), p. 6-16. 
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Pagina 84. 

Pagina 84. 

Pagina 8.5. 

Pagina 86. 

Pagina 87. 

Pagina 87. 

J.>agina 88. 

Pagina 91. 

Pagina 93. 
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11. A concepcao de normas constitutivas e desenvolvida por
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (New
York, Macmillan, 1969), §§ 80-91, 197-241, p. 3842, 80-88.

6. Acerca da concep1,lio de normas instrumentais, v. John
Rawls, "Two Concepts of Rules", Philisophical Review
(1956), v. LXIV, p. 18-29.

7. A concepcao constitutiva de normas, feita na base de
teoria social do direito, podle servir como instrumento
de uma critica comunitaria da teoria politica e juridica
liberal. (V. cap. 6, nota 7.) A visao instrumental de
normas e cria da teoria juridica utilitaria.

s. V. Hobbes, Leviathan, cap. 18, p. 133-141; e Hegel,
Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 4, 205, 275-286,
Sarntliche Werke, ed. H. Glockner (Stuttgart, Fromman,
1928),, V. VII. p. 377-395.

9. Hobbes desenvolve o direito natural e a concepcao posi
tivista no pensamento politico liberal. Disto flui muitos
dos paradoxos, assim como muito ,d!a grandeza de seu
pensamento. V. Leviathan, caps. 14-15, p. 99-123. V. tam
bem Locke, Two Treatise, especialmente 1 2, cap. 11, §§ 
134-142, v. v., p. 416424.

10. Hobbes reconhece o problema em Leviathan, cap. 15,
p. 111-112.

11. Kant, Metaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslebre, § 44,
Kants Werke, ed. Prussian Academy (Berlin, Gruyter,
1968), v. V. 6 § 44, p. 312-313.

12. Franz Neumann, "Der Funktionswandel des Gesetzes im
Recht der bilrgerlichen Gesellschaft," Zeitschrift fur
Sazialforschung (1937), v. VI, p. 542-596.

13. A descobcrta de uma conexlio entre o apelo , f!O terror
e a visao artificial da sociedade desempenhou uma par
te importante na critica ao pensamento liberal. 0 acon
tecimento decisivo muito particular foi a Revolucao Fran
cesa. Ambos, o tema de uma ausencia de comunidade
entre a Republica e seus inimigos e o de subordinacao
da sociedade a vontade, ja estlio implicitos na justifi
caclio original do "Reinado do Terror". V. Maximilien
Robespierre, Rapport sur des Principes du Governernent
Revolutiormaire, em Discours et Rapports de Robespierre,
ed. C. Vellay (Paris, Charpentier, 1908), p. 332-333. A ideia
de que a desintegracao da comunidade faz sentir a su
prema limitacao social repete-se na hist6ria do ataque
conservador ao liberalismo. V. Edmund Burke, Reflec
tions on the Revolution in France, Works of Edmund
Burke (London, Rivington, 1801), v. V. p. 202. 0 rela
cionamento do voluntarismo ao terror e de novo evi
denciado por observacoes de Hegel sobre "liberdade abso
luta e terror", V. Phanornenolagie des Geistes, SarntJiohe
Werke, ed. H. Glockner (Stuttgart, Fromman, 1927), v. II,
p. 449459. Um argumento analogo e desenvolvido por
Marx e por alguns de seus seguidores. V. , por exem
plo, artigo de Marx em Varwii,arts de 7 de agosto de
1844, Marx-Engels Werke (Berlin, Dietz, 1957), v. I, p 392;
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Pagina 102. 
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e Lenin, The Proletarian Revolution and Kautsk the Re

negade, in Collected Work (Moscow, Progresso, 1965),, v. 
XXVIII, p. 227-325. Outra perspectiva, airuda a respeito 
da materia, e oferecida pelo desenvolvimento na teoria 
social do ponto de vista de que nas sociodades "pre-mo
dernas", e estabelecida uma linha clara entre o que e imu
tavel na ordem social e o que fica sob o poder discricio
nario dos governantes, enquanto que nos Estados modernos 
cada aspecto da vida social fica sujeito, em principio, 
a vonta,de politica. V. Henry Maine, Lectures on the 
Early History of Institutions (London, Murray, 1897), p. 
373-386, e Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, ed.
J. Winckerlmann (Tiibingen, Mohr, 1972), cap. 3, § 6,
p. 130. Em um contexto diferente, a relac;ao entre lega-
1ismo e terrorismo e reali;:ado pelas doutrinas dos "le
galistas" chineses. V. The Complete Works of Han Fei
Tzii, 2 vs., trad. W. Liao (London, Probsthain, 1939; e
The Book of Lord Shang, trad. J. Duvyvendak (London
Probsthain, 1928).

14. V. Hobbes, Leviathan, cap. 6 ("boa e ma aparencia"),
p. 48. V. nota 18 ao meu cap. l.

15. Note a preocupai;:ao de Hobbes de que a doutrina das
essencias inteligiveis implicaria uma limitai;:iio ao poder
do Estaido. Leviathan, cap. 46, p. 526-527.

16. A respeito da teoria lingiiistica e sua importancia poli
tica, v. Hobbes, Leviathan, cap. 4, p. 23-32

17. (A) Para um enunciado do principio do individualismo,
v. Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles
of Morals and Legislation, cap. 1, § 4, eds. J. H. Burns e
H. L. A. Hart (London, Athlone, 1970)., p. 12. Ha pen
sadores, no entanto, liberais em outros aspectos, que
ardentemente se opoem ao principio do individualismo.
Rousseau, Du Contract Social, 1. 2, cap. 2. Oeuvres
Completes de Jean-Jacques Rousseau, eds. B. Gagnebin
e M. Raymond (Paris, Pleiade, 1966), v. III, p. 369.
(B) Para uma interpretac;ao formal ,do principio do in
dividualismo, v. K. Arrow, Social Choice and Individual
Values (New York, Wiley, 1963), p. 61-62; e A. Sen,
Collective Choice and Social Welfare (San Francisco,
Heldon-Day, 1970), p. 87-88.

1s. Este e o espirito das considerai;:oes de J. S. Mill sobre 
o carater basico de "as leis da mente" nas ciencias
morais. A System of Logic, 1. 6, cap. 4, § 1 (Toron
to, 1974), p. 849. Ate o alegado papel da "etiologia"
em situar-se entre a psicologia e a "ciencia do homern
na sociedade" nao retira a anterior de sua supremacia.

19. Para um tratamento hist6rico destas teorias conflitantes
dos grupos, v. Otto von Gierke, Das deutsche Genossen
schaft.srecht (Berlin, Weidmann, 1913), v. IV.

20. A teoria formal de liberdade ja esta implicita na afir
mativa de Kant do "principio universal do direito". V.
Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre, Kants

Werke, v. VI, p. 230-231.
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Pagina 106. 

Pagina 106. 

Pagina 106. 

Pagina 108. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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Sup6e-se que a medida de prazer e dor supre o legis
lador com este metodo. V. Bentham, An Introduction 
to the Principles of Morals and Legislation, cap. 4, p. 
38-41.
V. Lock, Two Treatises of Government, 1.2, caps. 7-9,
Work� v. V. p. 383-415.
V John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Harvard,
1971), especialmente cap. 3.
Uma demonstra<;:ao formal da insolubi!i,dade do proble
ma da escolha social, dados o individualismo e certas
presun<;:6es relacionadas e apresentada em K. Arrow,
Social Choice and Individual Vales, p. 46-60; e discutida
em A. Sen, Collective Choice and Social Welfare, p. 3740.

Pagina 108. 2."i. A conce<;:ao de Durkheim de "consciencia coletiva" refe-
re-se precisamente a comunhao de valores e a compre
ensao como bases da ordem social. V. Les Formes 
Slementaires de la Vie Religieuse (Paris, Presses Uni
versi taires, 1968), p . 605 . 

Pagina 109. 26. V. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Werke,
v. IV, p. 422-433, e /dee zu einer allgemeinen Geschichte,
Werke, v. VIII, p. 18-22; Wilhelm von Humboldt, Vher
die Gesetze der Entwicklung der menschlichen Kriifte,
Gesammelte Schriften, ed. Academia Prussiana (Berlin,
Beht, 1903)., v. I, p. 86-96, e Ideen zu einem Versuch, die
Griinzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen,
Gesammelte Schriften, v. I, p. 106-111; John Stuart Mill,
On Liberty, 2� ed. (Boston, Ticknor, 1863), especialmente
cap. 3, p. 114; T. H. Green, Lecture on Liberal Legislation
and Freedom of Contract, Works of Thomas Hill Green,
ed. R. Nettleship (London, Longmans, 1888), v. III, p.
370-372.

Pagina 110. 27. V. Montesquieu, De l'Esprit des Lois, 1. 6, cap. 3,
Oeuvres Completes, v. II, p. 311.

Pagina 113. 28. 0 contraste de Weber entre racionalidade I6gica e subs-
tantiva em direito e entre justi<;:a formal e substantiva
enfatiza o grau de autonomia das normas juridicas das
outras especies de normas, mais que a distin<;:ao entre
instrumentais e prescritivas. V. Wirtschaft und Gesellschaft,
cap. 7, §§ 1, 8, p. 395-506.

Pagina 114. 29. V. Montesquieu, De ['Esprit des Lois, l. 11, cap. 6,
Oeuvres Completes, 396-407; a interven<;:ao de Robespierre
nos Archives Parlementaires, 1� serie (1790), v. XX, p.
516.

Pagina 114. 30. V. S. Agostinho, Confessiom, 1. 1, cap 8 (Cambridge,
Harvard, 1968), v. I, p. 24-26.

Pagina 114. 31. Acerca do exemplo do cirurgiii.o, v. Nicolas Everard, 
Topicorum seu de locis legalibus Liber, locus ab absurdo 
(Louvain, Martin, 1516), p. 21-22; e Samuel Puffendorf, 
De Jure Naturae et Gentium, 1. 5, cap. 12, § 8 (London, 
Junghaus, 1672)., p. 717-718. 

Pagina 117. 32. Uma alternativa ao formalismo nao discutida no texto
e a a,diantada par Hans Kelsen em Reine Rechtslebre,
cap. 6, § 36 (Leizping, Deutick, 1934), p. 94-96. A tese
de Kelsen e que a norma opera como uma "estrutura"·
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dentro da qual diferentes interpretacoes siio possiveis. A 
ciencia juridica escolhe a norma aplicavel a um caso, 
mas niio tern poder para determinar qual das decisoes 
permissivefs sob a norma deve ser preferida. Esta prefe
rencia e controlada por fatores "politicos" e, por conse
guinte, "subjetivos". Uma objecao a doutrina e que ela 
e ilus6ria ao rdistinguir entre escolher uma norma a apli
car e decidir como deve ser interpretada num caso par
ticular. A interpretacao das normas consiste precisamente 
na escolha das situacoes atraves das quais elas se guiariio. 
Outra critica e a de que o contraste entre a escolha 
racional da norma e a escolha intencional das inter
pretacoes das normas pressupoe a veracida'de ldo fol'ma
lismo com respeito a anterior e a impossibilidade de 
limitar o poder judiciario no interesse da Iiberdade, 
com respeito ao ultimo. 

Pagina 117. 38. Para duas versoes da teoria finalista, v. Ronald Dworkin,
The Model of Rules in Law, Reason and Justice, ed.
Graham Hughes (New York, N.Y.U., 1969), p. 3-43; e
Josef Esser, Vorverstandis und Methodenwahl in der
Rechtsfindung (Frankfurt, Athenaeum, 1970), especialmen
te p. 159-168.

Pagina 124. 34. Para pontos de vista diferentes da import!ncia politica
da antinomia entre normas e valores, v. o debate sobre
"planejamento e a ordem juridica": Friedrich Hayek,
The Road to Serfdom (Chicago, Chicago, 1944), p. 72-87;
Lon Fuller, The Morality of Law (New Haven, Yale,
1964), p. 170-177: Charles Reich, "The Law of the Planned
Society", Yale Law Journal (1966), v. LXXV, p. 1.227-1.270;
0. S. Joffe, "Plan and Contract under the Conditions of
the Economic Reform", Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo
(1967).. v. VIII, p. 47, republicado em The Soviet Legal
System, ed. J. Hazard (Dobbs Ferry, Oceana, 1969),
p. 267.

Pagina 124. 3l'l. Para o ataque te6rico a justica formal pela justica 
substantiva socialista, v. E. B. Pashukanis, The Soviet Sta
te and, the Revolution in Law, em Soviet Legal Philosophy, 
trans. H. Babb (Cambridge, Harvard, 1951), p. 279; e 
S. A. Golunskii. "On the Question of the Concept of 
Legal Norms in the Theory of Socialist Law", Sovetskoe 
Gosudarstvo i Pravo (,1964), v. IV, p. 21-26, traduzido em 
carater privado por H. Berman. 

Pagina 125. so. A teoria de Cf. Wittgenstein's sobre normas e sua rela-
!;iio as normas de vida social. V. nota 5. 

CAP1TULO 3 - A Unidade do Pensamento Liberal 

Pagina 133. 

Pagina 135. 

1. Arist6teles, Stica de Nicomaco, 1. 1, cap. 3, § 1 094G,
11. 12-14.

2. Para outras versoes deste conhecido assunto, v. Max
Weber, Uber einige Kategorien der verstehenden Soziologie,
em Gesammelte Aufssiitze zur Wissenchaftslehre, ed. F.
Winckelmann (Ti.ibingen, Mohn, 1968), p. 427-431; Willhem
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Pagina 136. 

Pagina 139. 

Pagina 140. 

Pagina 142. 

Pagina 143. 

Pagina 149. 

Pagina 153. 
Pagina 153. 

Pagina 155. 

Pagina 157. 
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Dilthey, Der Aufbau der Geschichtlichen Welt in den:
Geisteswissenschaften, Gesammelte Schriften (Gottingen, 
Vandenhoek, 1965), v. VII, p. 225-227; Peter Winch, The
Idea of a Social Science (London, Routledge, 1970), 
p. 121-128. Para uma visao semelhante num contexto mais
limitado, v. H. L. A. Hart, The Concest of Law (Oxford,.
Clarendon, 1967), p. 55-56.

3. Sabre o problema dos tipos, v. Max Weber, Roscher
und Knies und die logischen Probleme der historischen
Nationalokonomie, em Gesammelte Aufsatze zur Wissen
schaftstehre, p. 190-212. Weber falha em compreender o
relacionamento entre o aspccto metodologico dos tipos
e o problema metafisico da ordem das ideais e dos
acontecimentos, e, assim, nao leva em conta a conexao

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

6bvia entre os elementos do tipo.
Francis Bacon, Novum Organum, § 58, ed. T. Fowler
(Oxford, Clarendon, 1878), p. 283-284.
A "gramatica universal" dos racionalistas e, neste sen
tido, lingiiistica.
Para um enunciado classico desta tese em aplica<;ao ao
estudo da sociedade, v. Emile Durkheim, Les Regles de
la Methode Sociologiqu� (Paris, Presses Universitaires,
1968), p. 3-14.
Em sua teoria dos tipos de a<;ao social, Weber adota
e classifica este procedimento. Wirschaft und Gesellschaft,
cap. 1, § 11, ed. J. Winckelmann (Tiibingen, Mohr, 1972),
p. 9-11.
Otto Neurath, "Protokollsatze, Erkenntis (1932), v. III,
p. 206.
V. nota 18.
V. Gottfried Semper, Entwicklung eines Systems der
vergleichenden Stillebre, em Kleine Schriften (Berlin,
Premann, 1884), p. 259-291; Alois Riegel, Kunstgeschichte
und Universalgeschichte, Gesammelte Aufsiitze (Augsburg,
Filser, 1929), p. 3-9; Heinrich Vo'lfflin, Kunstgeschicht
liche Grundibegriffe (Munich, Brockmann, 1923), p. 1-19;
Erwin Panofsky, Vber das Verhiiltnis der Kunstgeschichte
zur Kunstheorie, "Zeitschrift fiir Aesthetik" (1920), v.
XIV, p. 330-331; e Studies in lconology (New York,
Harper, 1967)., p. 3-31; Arnold Hauser, The Philosophy of
Art History (Cleveland, World, 1969), p. 119-276; Walter
Bockelmann, Die Grundbegriffe der Junstretrachtung bei
Wolfflin und Dvorak (Dresden, Baensch, 1938); e Lorenz
Dittmann, Sty[, Syl Symbol, Struktur (Munich, Kinf,
1967), p. 13-83.

11. Sohre sujeitos coletivos, v. Karl Marx, Das
D:etz, 1962), v. 

Kapital, 
XXIII,P. Marx-Engels Werke (Berlin, 

181-182.
12. 0 principio da totalidade e formulado por Spinoza. V.

nota 24 do cap. 1. Alguns dos modernos e melhores
enunciados encontram-se nos escritos dos discipulos de
Marx. V. Georg Lukacs, Rosa Luxemburg als Marxist, in
Geschichte und Klassenbewusstsein (Neuwied, Luchter-
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hand, 1968), p. 94-97; Lucien Goldmann, Introduction a 
la Philosophie de Kant (Gallimard, 1967), p. 60-70; Louis 
Althusser and J!tienne Balibar, Lire le Capital (Paris, 
Maspero, 1970), v. I, p. 46-50; Karel Kosik, Die Dialektik 
des Konkreten (Suhrkamp, 1967), p. 34-59; Oskar Lange, 
Ganzheit und Entwicklung in Kybernetischer sicht (Ber
lin, Akademie, 1967), V. tambem Kant, Rqlexionen zut 
Metaphysik, § 3789, Gesammelte Schriften, ed. Academia 
Pruss1ana (Berlin, Gruyter, 1926), v. XVII, p. 293; Hegel, 
Wissenschaft der Logik, Samtliche Werke, ed. H. Glock
ner (Stuttgart, Froman, 1928), v. IV, p. 641-645; e Scho
penhauer, Die Welt as Wille un Vorstellong, Samtliche 
Werke, ed. P. Deussen (Munich, Piper, 1911); v. I, p. 587-
-590.

Pagina 157. 1s. V. Wolfgang Kohler. Gestalt Psychowgy (New York, Li-
veringht, 1947), p. 173-205; Kurt Koffka, Principles of Ges
talt Psychology (New York, Harcourt, Harcourt, 1935); 
p. 26, 175-176.

Pagina 157. 14. Noam Chomsky, Language and Mind (New York, Har-
court Brace, 1972), p. 155-160. Para um exemplo da cri
tica detalhada ido ponto de vista analitico em linqii.fstica� 
v. Roman Jakobson, "Beitrag zur Allgemeinen Kasusleh
re", Trauvaux du Cercle Linguistique de Prague (1936),
V. VI, p. 240.288.

Pagina 158. 111. Clauide Levi-Strauss, Les Structures �lementaires de la
Parente (Paris, Presses Universitaires, 1949), cap. 3. p. 
35-52.

Pagina 158. 16. Para a discussao das dificuldades na defini1;ao do prin-
cfpio da totalidade, v. Moritz Schlick, Vber den Gegriff deT
Ganzheit, Gesammelte Aufsatze (Wien, Gerald, 1938), p.
252-266; e Ernest Nagel, Wholes Sums, and Organic Uni
ties, em Parts and Wholes, ed. D. Lerner (New York,
Free Press, 1963),, p. 135-152.

Pagina 159. 11. V. a carta de Leibniz a Remond de Montmort (:1715):,
" . . . cada monarca 15 um espelho vivo !Clo universo segun
do seu ponto de vista." Gottfried Wilhelm Leibniz, Opert,f
Philosophica, ed. J. E. Erdmann (Berlin, Eichler, 1840). p.
725.

Pagina 160. 1s. Mas para ciencia deste problema, v. Jean Piaget, Le 
Structuralisme (Paris, Presses Universitaires, 1972, p. 
117-125).

Pagina 162. 19. Por esta razao, os estruturalistas comparam-se aqueles 
•charlatoes do Jap io" dos quais Rousseau fala asperamen
te em Du Contract Social, 1. 2, cap. 2, Oeuvres Completes,
eds. B. Gagnebin e M. Raymond (Paris, Pleiade, 1964),
v. III, p. 369.

Pagina 162. 20. Sobre o casamento do ceticismo com o conservadorismo, 
c. a nota sobre Hume em John Stuart Mill, Bentham, em
Essays on Ethics, Religion and Society, ed. J. M. Robson
(Toronto, Toronto, 1969), p. 80.

Pagina 167. 21, Para discussoes classicas da realidade dos universais, v: 
Platao, Republic, 1. 10, § 569, Parmenides, § 131; Arist6te
les, Posterior Analytics, 1. 2, cap. 19. Para o desenvolvi-
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ragina 175. 

Pagina 181. 
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Pagina 189. 

,Pagina 190 

Pagina 192. 
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mento da teoria dos nominais universais no pensamento 
liberal, v. Hobbes, Elementorum Philosophiae, cap. 2, §11; 
Leviathan, cap. 4; Locke, Essay Concerning Human Un
derstanding, 1. 2, cap. 11, 1. 3, cap. 3; Berkeley, Principles 
of Human Knowledge, Introduction, § § 6-25; cap. 1, 
§ § 1-8; Hume, Treatise on Human Nature, 1.1. pt. 1
§ 7; Thomas Reid, Essays on the Intellectual Powers
of Man, 1. 5, cap. 6. Para duas tentativas em escapar
desta tradic;:ao, v. Bertrand Russell, "On the Relation of
Universals and Particulars", Proceedings of the Aristote
lian Society (1911-1912), v. XII, p. 1-24, desenvolv1do em
The Problems of Philosophy, caps. 9-10; Ludwig Wittgens
tein, Philosophical Investigations, § § 65-77.

22. V. a discussao sobre a "Falacia da Concretitude Pe11dida"
em Alfred North Whitehead, Science and the Modern
World (New York, Macmillan, 1925), p. 72-79.

23. Sohre a concep<;ao de "vontade sagrada", v. Kant, Die
Religion innerhalb der Grenzen dcr blossen Vernunft,
Kants Werke, ed. Academia Prussiana (Berlin, Hruyter,
1968), v. VI, p. 62-63.

24. Sou grande devedor a discussao de Hegel sobre universal
e particular, que se coloca como a maior realizac;:ao de
sua filosofia. V. Wissenschaft der Logik, Samtliche Werke,
v. V, p. 35-65. A origem sobre a abordagem idos universais
e particulares que eu esquematizo e, talvez, a doutrina
de Arist6teles da determinac;:ao da materia pela forma
e a ideia correlata da mudarn;a de potencialidade para
atualidade. 0 ser particular e forma ou essncia corporifi
cada na r:1ateria. Apesar de a forma nao poder existir
a parte d:a materia, e capaz de assumir diferentes corpo
rificac;:6es. V. Physics, 1. 1, cap. 7, § 189b, 1. 30, § 191a,
1.22; e 1. 2, cap. 2, § 194b, JI. 10-15; Metaphysics, 1.13,
cap. 9, § 1006a, cap. 10, § 1087a.

A Teoria do Estado Assistencialista Corporativo 

1. Sobre a analogia entre ordem e consc1encia, v. f'.mile
Durkheim e Marcel Mauss, "De quelques formes primiti
ves de classification", § 5, L' Annee Sociologique (1901-
-1092), v. V, p. 67. Note que, diferentemente deste auto
res, rejeito o ponto de vista de que a ordem determina
a consciencia. Nao se podera afirmar este ponto de
vista a manter, ao mesmo tempo, que a relac;:ao entre os
elementos de uma ordem social e a de significado comum.
Para um argumento semelhante as diferentes intenc;:6es,
v. Claude Levis-Strauss, Le Totemisme Aujourd'hui (Pa
ris, Presses Universaitaires, 1962), p. 131-139.

2. Para o preludio do Estado liberal no seculo dezessete,
v. E. J. Hobsbawn, The Crisis of the Seventeenth Century,
em Crisis in Europe, 1560-1660, ed. T. Aston (Garden City,
Anchor, 1967),, p. 5-62.

s. Sohre o relaciouamento entre tipos de consciencia domi
nante e antagonistico, particularmente com respeito a

classe trabalhadora, v. geralmente Raymond Williams,
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Culture ande Society, 1780-1950 (New York, Harper, 1966); 
E. P. Thompson, The Making of the English Working 
Classes (New York, Vintage, 1963), p. 401447; Perry An
derson, Origins of the Present Crisis, em Towards So
cialism, eds. P. Anderson e R. Blackburn (Ithaca, Cornell, 
1966), p. 11-52; Lous Chevalier, Classes Laborieuses et 
Classes Dangereuses a Paris pendant la premiere moitie 
du XIX siacle (1Plon, 1958); e W. C. McWilliams, Tre Idea 
of Fraternity in America (Berkeley, California, 1973). 

Pagina 193. 4. Para discussoes da relai;ao entre as creni;as em ordem
c6smica e em hierarquia social em dois contextos dife
rentes, v. Joseph Needham, Science and Civilisation in
China (Cambridge, Cambridge, 1969), v. II, p. 530-543;
Louis Dumont, Homo Hierarchichus (Gallimard, 1966). V.
tambem Samuel Eisenstadt, "Religious Organizations and
Political Process in Centralized Empires", Journal of Asian
Studies 1962h v. XXI, p. 271-294.

Pagina 194. 5. Para o enunciado classico da concepi;ao de racionalidade
instrumental, v. Max Weber, Wirtchaft und Gesellschaft,
cap. 1, § 2, ed. J. Winckelmann (Tubingen, Mohr, 1972),
p. 13. V. tambem Max Horkheimer, Eclipse of Reason
New York, Seabury, 1974), p. 3-57.

Pagina 195. 6. Ha um acentuado elo entre esta concepi;iio de individua-
lismo e o ponto de vista de Durkheim da "divisao ano
mica do trabalhon. V. De La Division du Travail Social,
1.3, cap. 1 (Paris, Alcan, 1922), p. 343-365.

Pagina 197. 7, V. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, V. II, § 
369, ed. P. Deussen, Samtliche Werke (Munich, Piper, 
1913), v. V, p. 717. 

Pagina 197. s. Para uma ideia mais restrita da divisao do trabalho,
v. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1. 1, cap. 1 (Lon
don, Strahan, 1784), p.6-19. Para uma visao mais ampla,
v. :emile Durkheim, De la Division du travail Social, Intro
duction, p. 2.

Pagina 197. 9. V. Karl Marx, (Jkonomisch-Philosophische Manuskripte,
n• 1, Marx- Engels Werk (Berlin, Dietz, 1968), Erganzungs
band, pt. 1, p. 510-523.

Pagina 199. 10. Sobre a concepi;ao de transcendencia, v. Martin Heidegger,
Sein und Zeit Theology (Chicago, Chicago, 1967), v. I,
p. 236; e Gordon Kaufrr.an, "Transcendence without My
thology", Harvard Theological Review (1966)., v. LIX, p.
105-132.

Pagina 199. 11. V. :e.mile Durkheim, prefacio a L'Annee Sociologique
1899), v. II, p. iv-v.

Pagina 199. 12. V. Werner Jaeger, Die Theologie der friiben griechischen
Denker (Stuttgart, Kohlhammer, 1953).

Pagina 200. 1s. Sobre a polaridade da imanencia e transcendencia como 
um eixo na hist6ria da filosofia religiosa, v. Harry Wol
fson, Philo (Cambridge, Harvard, 1968), v. II, p. 439-460, 
e Spinoza and the Religion of the Past, em Religious Phi
losophy (Cambridge, Harvard, 1961), p. 246-269. Sobre a 
importancia da polaridade para a hist6ria da religiiio, v. 
Robert Bellah, Reler.ious Evolution, em Beyond Belief 
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(New York, Harper, 1970), p. 20-50. Sobre a relac;ao diale
tica entre imanencia e tnmscendencia, v. Bernard Loner
gan, Method in Theology (New York, Herder, 1972), p. 
110-112. V. tambem Theodor Adorno, Negative Dialektik
(Frankfurt, Suhakamp, 1970), p. 102-112.

Pagina 200. 14. (A) Sobre a concepc;ao do sagrado e do profano, v. Emi-
le Durkheim, Les Formes Elementaires de la Vie Religieu
se, cap. l, § 3 (Paris, Presses Universitaires, 1968), p.
50-56. E um grande defeito da teoria de Durkheim sobre
religiao reduzir toda a religiosidade ao tipo iroanente,
confundindo, 2.ssiu, a cJr.sciencia religiosa por m�a de
suas partes e equivocando a parte por c:ausa de sua
falha em ver seu lugar no todo. (B) Sobi.e a manifesta
c;ao mais antiga do problema da transcendencia, v. God
frey Lienhardt, Divinity and Experience. The Religio,i of
the Dinka (Oxford, Clarendon, 1970), p . .'.!8-55.

Pagina 201. 15. A relac;ao entre transcendencia e instrumentalismo e um
destacac.o tema em Weber's Die protestantische Ethik und
der Geist des Kapitalismus. V. particularmente Gesam
melt Aufsatze zur Religionssoziologie (Tiibingen, Mohr,
1963), v. I, p. 84-163.

Pagina 201. 16. Para uma alternativa e um levantamento mais detalhado
da relac;ao entre individualismo e transcendencia, v. Guy
E. Swanson, Religion and Regime (Ann Arbor, Michigan,
1967).

Pagina 203. 17. V. Karl Marx, Zur Judenfrage, Werke, v. 1, p. 347-377,
487.

Pagina 203. 18. V. Emile Durkheim, "Le dualisme de la nature humaine
et ses conditions sociales", Scientia (1914), v. XV, p.
206.221.

Pagina 208. 19. Para a concepc;ao de estamentos, v. a discussao em Marc
Bloc, La Societe Feodale (Paris, 1939-1940), especialmente
v. IV, pt. 6; e Otto Hintze, Feudalismus, Kapitalismus,
ed. A. Oestreich (Gottingen, Vandenhoek, 1970). Note que
a Encyclopedie e a Grundlinien der Philosophie des Re
chets, § 301, de Hegel, seguem uma tradic;ao estabelecida 
quando eles usam o conceito de estamento somente para 
descrever grupos organizados com representac;ao politica. 

Pagina 208. 20. A concepc;ao de classe com a qual eu estou trabalhando
e similar a desenvolvida por Weber em Wirtschaft und
Gesellschaft, pt. 1, cap. 4, p. 177. E no entanto mais res
trita que a visao alternativa de classe como um grupo
em conflito "gerado por distribuic;ao diferenciada de au
toridade" que Ralf Dahrendorf sugere em Class and Clas
ses Conflict in Industrial Society (Stanford, Stanford,
1969)., p. 204. Sua relac;ao com a teoria marxista de classe
e mais dificil de determinar. Os seguintes pontos deve
riam resguardar na mente.
(A) Participac;ao em uma classe requer consciencia tanto
quanto um relacionamento objetivo com a distribuic;ao
da riqueza e poder. Para o desenvolvimento desta visao,
veja o inacabado cap. 52 de Das Kapital; e Der Achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte, Werke, v. VIII, p. 198;
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Antonio Gramsci, Cuaderni del Carcere, pt. 1 (Rome, Riun
ti, 1971), v. I, p. 46-47. Sobre o carater polemico do, 
conceito de classe, v. Asa Briggs, The Language of "Class" 
in Early Nineteenth-Century England, em Essays in
Labor History, eds. A. Briggs e J. Saville (London, Mac
millan, 1967), p. 43-73. 
(B) Eu nego que o principio de classe tenha sempre sido
o principio preeminente e organizador de sociedades his
t6ricas; que ate seus aspectos "objetivos" podem ser
adequadamente definidos pelo relacionamento de indivi
duos com os "meios de produ<;iio", e que sua posi<;ao na
sociedade liberal pode ser entendida sem referenda ao
contraste principio de papel social.
(C) Ate que a critica ao pnsamento liberal niio seja
levada as suas ultimas conclus6es, sera impossivel cla
rear o elo entre reflexiio e existencia, consciencia e ordem,
e isto e tao verdadeiro na teoria de classes quanto em
outras areas de estUJdo. Por isso, Marx e incapaz de
evitar a ambigiiidade que mancha sua visiio de classe·
e reaparece em uma escala mais ampla atraves de toda
a sua doutrina. Deverfa a relac;iio entre os elementos de
uma ordem social, entr� classes e entre individuos de
uma classe ser concebida em uma maneira causal-deter
minista ou em outra (dialetica, "estrutural"), E qual e
a conexao entre as duas especies de considerac;:6es Este
tema, a face metolodol6gica do problema metafisico de
ordem de ideias e or,dem de acontecimentos, chega ate
o pensamento social moderno. Reaparece, por exemplo,
no trabalho de Freud como um dualismo entre uma vi
sao causal-determinista e uma simb6Iica ou "hermeneu
tica" acerca do modo pelo qual acontecimentos fisicos
sao Iigados entre si. V. Paul Ricouer, De /'Interpretation.

Essai sur Freud (Paris, Seuil, 1965), p. 79-119, and Jlir
gen Habermas, Erkenntnis und lnteresse (Frankurt,
Suhrkamp, 1971), p, 332-264. Uma vez mais, a dificuldade
e dupla: determinar a rela<;iio entre um tipo causal de
explicac;iio e um modo alternativo; e definir precisa
mente o que e o alternativo. Temos muitas metaforas
para descrever o ultimo, mas nao uma considerac;ao
real.

21. (A) £ basico ao principio dos papeis sociais que cada
individuo seja visto e tratado como um "feixe de qua
lidades que sejam apropriadas ao desempenho de deter
minados objetivos. C. S. F. Nadel, The Theory of Socinl

Structure (London, Cohen, 1969), p. 20-25; e Robert Mer
ton, Social Theory and Social Structure Glencoe, Free
Press (1959), p. 368-380.
(B) Ha uma importante conexao entre a teoria liberal
classica, segundo a qua! o mundo niio possui estrutura,
exceto a que assim denominamos e o ponto de vista
segundo o qual rela<;6es sociais e personalidaide sao am
bas definidas pela designac;iio dos papeis sociais. A
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Pagina 211. 

Pagina 212. 

Pagina 214. 

Pagina 215. 

Pagina 216. 
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ideia da conexao esta implicita no tratamento que Pa
reto <la ao uso de designa96es simb6licas pelas elites. V. 
Trattato di Sociologia Generale, § § 2035-2037 (Milan, Co
munita, 1964), v. II, p. 531-533. 
(C) O papel social e definido pelas expectativas dos
outros, que a conduta prediz e exige. :e., entretanto, es
tranho a distin9ao entre singularidades factuais da con
duta e normas que prescrevem como alguem deve com
portar-se. Esta distin9ao significaria submissao ao con
traste feito -pelo liberalismo entre fato e valor, e falha
ria em fazer justi9a a uma importante caracteristica ao
dominio da mente.

22. (A) V. Norman Birnbaum, The Crisis of Industrial So
ciety (New York, Oxford, 1969), p. 3-40; Peter Blau e
Otis Duncan, The American Occupational Structure (New
York, Wiley, 1967), p. 401-441; Lucien Goldman, Reflections
on "History and Class Consciousness", em Aspects of
History and Consciousness, ed. I. Mezaros (London,
Routledge, 1971). p. 79-84; Stalisnaw Ossowski, Class
Structure in the Social Conciousness, trans. S. Patterson
(New York, Free Press, 1963), p. 100-118; e Anthony Gid
dens, The Class Structure of the Advanced Societies (New
York, Harper, 1973), p. 282-294.

23. 

24, 

25. 

26, 

27. 

28. 

(B) Sobre o debate a respeito da erosao atual do
principio de classe nos Estados Unidos, v. Simon Kuz
nets, Shares of Upper Income Groups in Income and
Savings (New York, National Bureau of Economic Re
search, 1953); e Gabriel Kolko, Wealth and Power in
America (New York, Praeger, 1962).
( C} A ideia de uma classe definida pela ocupa9ao dos
mesmos papeis ou similares possui alguma analogia a
concep9ao de Weber sobre o "grupo estabelecido". V. o
apendice a John Goldthorpe e David Lockwood, "Af
fluence and the British Class Structure", Sociological
Review (1963), v. II, p. 133-163.
V. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen
Ok,onomie (Frankfurt, Europaische Verlagsanstalt), p.
75-76.'
Para a concepc;ao classica do despotismo como a negati
va da impersonalidade das normas, v. Montesquieu, De

!'Esprit des Lois, 1. 3, cap. 9, Oeuvres Completes, ed. 
R. Caillois (Pleiade, 1966), v. II, p. 258-259.
V. Alvin W. Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy
(New York, Free Press, 1964), p. 164-66.
V. Mall Wel>er, Wirtschaft und Gesellschaft, pt. 2. cap. 9,
§ 2, especialmente p. 551-556.
V. Michel Crozier. Le Phenomene Bureaucratique (Paris,
Seuil, 1963), p. 247-250.
Para um exemplo deste desenvolvimento, v. Eckart Kehr,
Zur Genesis der preussischen Burokratie und des Re-
chtstaats, em Moderne deutsche Sozial geschichte, ed.
H.U. Wehler (Cologne, Kiepenheuer, 1973), p. 37-54; e
Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy and Autocra
cy (Boston, Beacon, 1968).
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Pagina 217. 29. V. Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesen in der·
modernen Demokratie (,Leipzig, Klinkhardt, 1911), p.
362381.

Pagina 221. 30. A concep�iio de um segundo estagio da sociedade capi-
talista liberal com caracteristicas que clamam pela re
visiio da teoria social classica tem sido corrente atraves.
dos escritos de duas principais categorias de autores:
(A) Os estudiosos neoliberais da sociedade "p6sliberal"
ou "tecnol6gica" mais ou menos ansiosos em demons
trar que Marx foi ultrapassado pelos acontecimentos.
(p. ex., Aron, Bell, Boulding, Brzezinski, Ellul, Gal
braith, Touraine, etc.).
(B) Os te6ricos neomarxistas que procuram rever as
doutrinas de Marx a luz dos alegados desenvolvimentos,
tais como a crescente interpreta�iio da "superestrutu
ra" c da "base", o lugar ocupado no Estado moderno·
pela producao de conhecimentos e o apareciamento de
novas classes de trabalhadores, de servicos e de pro-
fessores (p. ex., Horkheimer, Adorno, Habermas, Well
mer, etc.). Ambos os grupos tendem a uma certa uni-·
dade de perspectiva, a qual e intimamente ligada ao
carater do servico burocratico que descrevo posterior
mente.' Sao os te6ricos da "classe universal" de Hegel.

Pagina 224. 31. V. Martin Sklar, "On the Proletarian Revolution and the
End of Political-Economic Society", Radical America
(1969), v. III, p. 1-41.

Pagina 235. 32. Para uma linha diferente, embora paralela, v. Virrorio•
Foa, "I socialisti e il sindicato", Problemi del Socialismo
(marco, 1963), v. VI, p. 718-730; e Andre Gorz, Strategie
Ouvriere et Neocapitalisme (Paris, Seuil, 1964), p. 44-54.

Pagina 236. ss. V. John Dawson, "Economic Duress", Michigan Law Re-
view (1946-1947),, v. XLV, p. 253-290. 

Pagina 236. M, Sohre a concepc;iio e o significado politico de justica· 
substantiva, v. Max Weber, Wirtchaft und Gesellschaft, 
pt. 2, cap. 7, § 8, p. 505-509; gmile Durkheim, Let;ons 
de Sociologie: Physique des Moeurs et du Droit, lesson· 
18 (Paris, Presses Universitaires, 1950), p. 244-258; e 
Rudolph von lherine:. Geist des romischen Rechts, § 29 
(Basel, Schwabe, 1954), v. II-1, p. 88-97. 

Pagina 237. 35. Sohre o fascismo como um exemplo extremo da imanen
cia pura com comunidade hierarquica, v. Ernest Nolte,
Der Faschismus in seiner Epoche (Munich, Piper, 1963)
p. 515-521.

CAPtTULO 5 A Teoria do Eu 

Pagina 243. l. Jean-Jacques Rousseau, Lettres Ecrites de la Montagne,
prefacio, Oeuvres Compl.etes, eds. B. Gagnebin and M
Raymond (Gallimard, 1964), v. III, p. 686.

Pagina 245. 2. Para a moderna versiio de conflito entre a vislio ahis-
t6rica e hist6rica da natureza humana, v. Robert Redfield,.
"The Anthropological Understanding of Man", Anthropo
logical Quartely v. XXXI, n• 1 (1959), p. 3-21; e Clif-
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ford Geetz, The Impact of the Concept of Culture on 
the Concept of Man, em The Interpretation of Cultu
res (New York, Basic Books, 1973), p. 33-54. 

"· Para o enunciado da teoria do eu, encontrei uma orien
tac;:ao especial no Simp6sio, de Platao, Etica de Nico
maco, de Arist6teles, Summa Theologica, de Tomas de 
Aquino (pt. 1, questoes 75-102 e pt. I-II, questeos 1-70), 
Les Passions de l'A.me, de Descartes, Ethica, de Spino
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