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Resumo:

A dissertação tem como objetivo entender a constituição da esfera pública e da
sociedade civil no Brasil a partir do trabalho do filósofo alemão Jürgen Habermas.
Para tanto busca subsídios em três de seus principais trabalhos: ''Mudança Estrutural da
Esfera Pública", "Teoria da Ação Comunicativa" e "Between Facts and N orms".
Assumindo que o tipo de Estado constituído no País impôs sérias dificuldades ao
desenvolvimento tanto da esfera pública quanto da sociedade civil, a dissertação busca
no trabalho de pensadores brasileiros subsídios que corroborem a adoção do referencial
habermasiano para o entendimento do caso brasileiro.
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Introdução

o tema da participação do cidadão tem sido caro às Ciências Política e Social,

embora a intensidade de sua discussão tenha variado ao longo do tempo, seja em função

da predominância de uma ou outra escola de pensamento, seja como reação a

acontecimentos políticos, econômicos e sociais.

É interessante observar que seu debate, ainda que deixe transparecer uma

preocupação comum com o envolvimento do indivíduo na construção do coletivo e sua

responsabilidade pela respublica, engendra discussões de temas variados (embora todos de

relevância inquestionável), tais como a democracia, a cidadania, o espaço público e a

sociedade civil; e reveste-se de argumentos distintos, aponta para preocupações

diferentes e origina orientações intelectuais muitas vezes discordantes.

Como não poderia deixar de ser, o assunto também esteve presente ao longo do

Curso de Mestrado em Administração Pública e Governo; na dissertação que ora

apresentamos optamos pelo tratamento dos temas sociedade civil e espaço público a ---

partir da perspectiva oferecida pela leitura de obras selecionadas do filósofo alemão

Jürgen Habermas.

Geralmente apontado como herdeiro da Escola de Frankfurt, Habermas fez mais

do que dar continuidade ao trabalho iniciado por um grupo de intelectuais marxistas que

fundaram, no início dos anos 20, o Instituto de Pesquisa Social. A "Teoria Crítica" seria

uma das maiores contnbuições da Escola que vem atuando, com maior ou menor

intensidade, ao longo dos últimos 70 anos. Habermas a transforma; aos conceitos de

razão crítica e instrumental adiciona o de razão comunicativa; combina os conceitos de

mundo da vida e a concepção sistêmica; tenta, assim aportar um novo paradigma à

discussão sociológica.
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A despeito da Europa ter sido o ponto de partida das análises propostas pelo

filósofo alemão, da leitura de seu trabalho surgem importantes questões para pensar o

Brasil. Esta Introdução cumpre justamente o papel de destacar um núcleo articulado do

pensamento habermasiano a partir do qual desenvolvemos esta dissertação, explicitando,

desta forma, seus objetivos e os capítulos nos quais estes objetivos se consubstanciam.

Esfera Pública, Sistemas e "Mundo da Vida"

o livro "Mudança Estrutural da Esfera Pública", de 1962, é o primeiro grande

trabalho acadêmico de Habermas; nele transparece a preocupação do autor de derivar um

"tipo ideal" de esfera pública burguesa a partir do contexto histórico da Grã-Bretanha,

França e Alemanha. A ascensão do capitalismo financeiro e comercial, que acompanha o

fim do feudalismo, é o pano de fundo do livro; a esfera pública constituída pela burguesia

aparece como resultado de uma nova ordem social, na qual prevalece uma rede

horizontal de dependências econômicas, e na qual se desenvolvem o Estado e o poder

público.

Esta esfera tem, em seu início, um caráter pouco politizado e concentra-se na

"arte do raciocínio público", herdeira que é de uma sociedade de aristocratas humanistas

(Habermas , 1984, P: 41). Em seu desenvolvimento, ao assumir a dimensão da crítica

contra o poder do Estado, ampliar o espaço de representação de forças sociais que

demandavam maior poder decisório e buscar no público pensante sua legitimidade, esta

esfera reveste-se, então, de um papel político.

Este formato, no entanto, não perdura por muito tempo; a argumentação

habermasiana caminha no sentido de apontar que, paralelamente à constituição desta

esfera pública, que adquire o status de órgão de mediação entre a burguesia e o Estado,

desenvolve-se um corpo de direitos civis e políticos que, lentamente, transforma
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"homens" em "cidadãos". E permite, também, o ingresso de camadas não-burguesas na

esfera pública política; na imprensa; no parlamento.

o Estado assume um papel crescente na resolução dos conflitos que surgem na

esfera do mercado. Segundo Habermas(1984), duas tendências dialeticamente

interrelacionadas, levarão à decadência da dimensão pública: "[esta] penetra esferas cada

vez mais extensas da sociedade e, ao mesmo tempo, perde sua função política, ou seja,

submeter os fatos tomados públicos ao controle de um público crítico" (p. 167). Este

Estado, crescentemente interventor e regulador das várias esferas sociais, desembocará

no modelo de Bem-Estar que passará a predominar no Ocidente, ainda que em formatos

variados, a partir dos anos 40.

É importante reter que a orientação da " Mudança Estrutural da Esfera Pública"

concentra-se na crença de que as democracias de massa constituídas enquanto We!fare

Slate só poderiam dar continuidade ao exercício político baseado em esferas públicas se

tentassem arduamente sua construção e manutenção, dando a elas um caráter político. A

questão da democracia subjaz, portanto, a todo o livro; ao seu final Habermas coloca

questionamentos sobre como poderiam os variados interesses que competem nas novas

democracias de massa encontrar um "interesse geral" que sirva como critério; ou ainda

sobre como o público poderia desenvolver um processo crítico de comunicação em um

sistema político de características' cada vez mais representativas e menos participativas.

Seu trabalho seguinte, talvez o mais conhecido e o mais complexo, propõe novos

caminhos através dos quais travar estas discussões; a "Teoria da Ação Comunicativa"

dialoga de maneira direta com a Escola de Frankfurt. É um trabalho de investigação

filosófica e sociológica; debruça-se sobre a razão e a racionalidade; concentra-se no

entendimento da modernidade ocidental a partir dos efeitos que o processo de

racionalização tem sobre os variados atores sociais. E propõe a razão e a praxis

comunicativas como caminhos para a sociedade moderna.
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Segundo Habermas, a sociedade moderna está estruturada a partir de duas lógicas

distintas: a estratégica, que levou à formação dos sistemas econômico e político; e a da

racionalidade comunicativa, que organiza a solidariedade e a identidade social no

interior do mundo da vida. A estrutura sistêmica do mercado corresponde à economia

capitalista, cuja lógica é a do intercâmbio e em cujo interior a comunicação ocorre

através do código positivo da recompensa; já a estrutura sistêmica administrativa

corresponde à administração burocrática moderna, cuja lógica é a do poder e cujo

código comunicativo é negativo, correspondendo à sanção. O mundo da vida é o locus

no qual vigoram valores cognitivos, estéticos, expressivos e morais que são fundamentais

para a construção das formas de identidade, solidariedade, publicidade e associação dos

indivíduos. O capitalismo e a organização estatal são sub-sistemas os quais, através

dos meios dinheiro e poder, respectivamente, se diferenciam do componente social do

mundo da vida.

Há uma constante tensão entre os sistemas político e econômico, ou seja, entre o

Estado e o mercado e entre estes e o mundo da vida. A racionalização que levou à

formação dos sistemas tenta constantemente "colonizar" o mundo da vida e as formas de

organização da solidariedade; e o espaço público é, por excelência, o local desta disputa..

Na esfera pública política há geração de poder legítimo; nela há tentativa de

coordenação sistêmica, mas também há formação de vontade política dos indivíduos.

Para esta esfera convergem os resultados dos fluxos comunicativos, carregados de

questões relevantes para o conjunto da sociedade. A esfera pública é, assim, a instância

intermediadora entre os fluxos comunicativos gerados no mundo da vida e as instituições

que atuam na formação da vontade política.

Foi tentando entender a interação entre estes fluxos e as instituições políticas que

Habermas promoveu a junção de dois dos mais importantes blocos de sua produção

intelectual no livro "Between Facts and Normf'.
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A questão "institucional" vinha sendo um grande desafio para o pensador alemão

que observou que o poder comunicativo detecta problemas, influi, estabelece as

diretrizes, mas que o poder administrativo no sistema político é o único capaz de se

traduzir em ações. É preciso que os processos discursivos que produzem opiniões

revertam em discussões eleitorais e legislativas, o que dá ao espaço público um lugar de

destaque: é preciso que existam esferas autônomas em que prevaleçam procedimentos

democráticos de formação da vontade política.

Se os resultados do processo comunicativo não chegam às esferas de decisão

política, aponta Habermas, então nem mesmo o corpo de leis elaborado terá validade e

legitimidade perante os cidadãos. Sem a democracia não há garantias de liberdades para

os cidadãos; sem ela, agentes comunicativamente competentes não se tomam agentes

portadores de direitos, capazes de acioná-los no espaço público, enquanto cidadãos. Isto

porque:

"direitos privados individuais não podem nem mesmo ser formulados adequadamente e
muito menos implementados politicamente, quando aqueles por ele afetados não se
envolverem previamente em discussões públicas para esclarecer quais traços são
relevantes para tratar casos típicos como semelhantes ou diferentes e em seguida tenham
mobilizado o poder comunicativo para a consideração de suas necessidades recém
interpretadas"(Habermas, 1995).

Com o desenvolvimento de seu trabalho, Habermas tem posto questões

fundamentais para as discussões sociológicas que marcam nosso tempo. Discussões

sobre o papel do Estado; das instituições políticas; dos novos atores sociais; e sobre os

constantes desafios da democracia. E os autores que partem de Habermas têm também

contnbuído com o aporte de novas perspectivas, como apontamos a seguir.

A Questão da Sociedade Civil

Uma questão que tem preocupado os autores pode ser apresentada da seguinte

forma: se é verdade que deve haver uma esfera pública atuante politicamente, enquanto
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instância transmissora, como se sustentaria, agora no nível da sociedade, esta formação

espontânea da vontade? Através da sociedade civil, aponta Costa(1997). Seus atores

assumem um duplo papel, de condensação de "situações-problema" percebidas na vida

cotidiana, preservando e ampliando a infra-estrutura comunicativa do mundo da vida; e

de canalização dos problemas tematizados na vida cotidiana, pressionando os

parlamentos, os judiciários e os governos.

A aproximação dos temas da sociedade civil e do espaço público no contexto de

seu trabalho foi tão intensa que levou Habermas a afirmar:

"The central question in Structural Transformation is nowadays discussed under lhe
rubric 01 the 'rediscovery 01 civil society '... constituted by voluntary unions outside the
realm 01 lhe state and lhe economy and ranging (to give some examples in no particular
order) from churches, cultural associations, and academies, to independent media, sport
and leisure clubs, debating societies, groups 01 concemed citizens, and grass-roots
petitioning drives ali the way to occupational associations, political parties, and
alternative institutions". (1996, p. 453-454).

Esta é a razão pela qual decidimos pela incorporação desta questão na dissertação que

ora apresentamos.

o tema da sociedade civil passou, a partir dos anos 70, por um processo de

"redes coberta" , não apenas de ordem "prática" mas também de ordem acadêmica,

constituindo-se em um projeto intelectual de importância crescente. Os destaques deste

processo foram, sem dúvida, os movimentos sociais ocorridos no Leste europeu, que

demandavam liberdade de imprensa, associação, reunião e participação no poder; porém,

as democracias ocidentais também ocuparam seu espaço com reivindicações a respeito da

incapacidade do Estado keynesiano de reconhecer novos padrões de relacionamento

com a sociedade. (Costa, 1994).

O tema assumiu grande importância, também, para o Brasil; nos países latino-

americanos, que viviam sob regimes ditatoriais, a noção de sociedade civil adquiriu, na
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interpretação de alguns autores, um significado ainda maior, já que, nesses casos, o "civil"

aparecia em oposição ao "militar"(Fernandes, 1994). A experiência autoritária, ao impor

um estrangulamento nos canais de comunicação tradicionais entre a sociedade e o

governo, ou seja, partidos e mídia, reduziu a participação cívica e levou a um tipo de

trabalho voltado para as bases do edificio social: o local, o comunitário. Foi um período

de florescimento de movimentos sociais, envolvendo segmentos heterogêneos da

população, ocupando um espaço espeáfico, diverso daquele nos quais prevaleciam os

partidos e sindicatos, trazendo demandas coletivas oriundas de carências comuns e

desenvolvendo novas formas de participação(Durham, 1984). Foi também um momento

de valorização do trabalho comunitário, do surgimento de associações voluntárias, de

reprodução de atividades como as realizadas pelas Comunidades Eclesiais de Base e

outras organizações de origem religiosa.

Embora a definição do conceito de sociedade civil tenha sempre representado um

desafio grande aos cientistas sociais que trabalham com o tema, o que parece ficar claro é

o delineamento de uma esfera distinta do Estado e do mercado, espaços que, na

maior parte das vezes, marcaram uma análise dicotômica a respeito da atuação e da

interação dos indivíduos.

Um núcleo comum entre as várias interpretações aponta para a tendência de se

pensar a sociedade civil enquanto um conjunto de associações voluntárias,

movimentos sociais e formasvariadasde expressão pública, independentes dos

sistemas econômico e político-administrativo, atuando em contexto onde

prevalecemcertas formasde proteção legal e que ampliariapara a esferapública

os problemas que emergem nas esferas privadas da vida. A questão da

"independência" assume importância considerável; como aponta Costa(1994), "No

'projeto' contemporâneo de sociedade civil, é básica a idéia de que esta (como em

Gramsci) se distingue das esferas do Estado e da economia, buscando-se evitar assim, a

um só tempo, o liberalismo, no qual a integração social se concentra no mercado, e o
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estatismo, onde a sociedade civil aparece subsumida no Estado (como nos países

socialistas)" (p. 41).

Questões para o Brasil

Assim como dissemos anteriormente, a leitura do trabalho de Habermas, a

despeito de ter sido originalmente formulado no contexto europeu, levanta questões

bastante prementes para o Brasil, e que vêm sendo abordadas, ainda que de maneiras

distintas, por pensadores locais.

Assim, por exemplo: Como se constituiu a sociedade civil no Brasil? Não foi ela

precedida pelo Estado? Não foi ela muitas vezes cooptada e outras subjugada e, assim,

enfraquecida? Qual o impacto de sua debilidade para o exercício da cidadania? Não ficou

este conceito em choque entre uma cultura fortemente baseada na ética relacional e outra

que, trazida pelo período de modernização, baseava-se na universalidade e na

impessoalidade do sujeito?

Ou ainda: Constituiu-se, de fato, um espaço público de debate e articulação no

país? A inexistência deste espaço para o debate e troca de experiências entre os vários

atores sociais não fez com que o corpo de leis elaborado no país seja algo de legitimidade

e representatividade questionáveis? Seria esta uma explicação plausível para a dissonância

entre uma legislação que, por um lado, regula até mesmo pequenos detalhes da vida dos

cidadãos e, por outro, tem sua desobediência como um traço característico da cultura

nacional? O quanto a continuidade de atuação das organizações sociais que começaram a

se articular em resposta ao regime militar pode contnbuir para a consolidação da

constituição de um espaço público e para a democratização?

Foi a partir deste bloco de reflexões que se produzimos a dissertação que agora

apresentamos. Ela é, desta forma, muito mais um ensaio ampliado do que um trabalho
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nos cânones propostos aos que pretendem iniciar com o mestrado sua vida acadêmica.

Esta "falha de nascença", no entanto, pretendemos ver compensada com a tentativa de

contribuir com um conjunto de reflexões que instiguem o exerácio intelectual, a partir de

abordagens das quais, acreditamos, podemos retirar ricos subsídios para pensar o Brasil.

o objetivo desta dissertação é, assim, tentar aplicar o arcabouço intelectual

produzido pelo filósofo alemão ao estudo do caso brasileiro. Não é, no entanto,

trabalho fácil.

o tipo de estudo proposto por Habermas é amplo; é histórico, na reconstituição

da transformação da esfera pública; é filosófico na análise dos componentes lingüístico e

comunicativos da sociabilidade e na heranças das discussões sobre a razão instrumental e

comunicativa; é sociológico no esforço de compreender a influência da montagem dos

sistemas econômico e político sobre a formação social. É, portanto, um esforço que não

tem como ser reproduzido no espaço de uma só dissertação, não apenas pelo tempo

escasso, mas também pelo tipo de abordagem metodológica que ela comporta.

Por isso, o que pretendemos na dissertação, é uma aproximação do que poderia

ser feito na tentativa de se estudar o caso brasileiro à luz das idéias de Habermas.

o pnmello capítulo - "Ascensão e Queda da Esfera Pública Burguesa" -

apresenta alguns aspectos comuns que surgem ao longo da discussão da democracia,

tema que permeia o trabalho habermasiano. A esfera pública burguesa é vista da

perspectiva da experiência democrática grega, de construção de um espaço público

dialógico, do qual participam homens iguais e que influenciam as grandes decisões

políticas.

Os desdobramentos da construção do Estado Moderno, cujos impactos para a

esfera pública enquanto princípio organizador do sistema político ocidental já são

abordadas neste primeiro momento, são melhor explicitadas no segundo capítulo -
10



"Teoria da Ação Comunicativa - o Processo de Modernização das Sociedades

Ocidentais". O principal objetivo do capítulo é articular o núcleo de idéias desenvolvidas

por Habermas naquele que é, provavelmente, seu trabalho mais conhecido e apresenta,

para tanto, os conceitos e questões ligadas à diferenciação dos sistemas político e

econômico e seus impactos para a reprodução da vida social no "mundo da vida".

O terceiro capítulo, intitulado "Modelo Discursivo de Democracia - os Papéis

do Direito, do Espaço Público e da Sociedade Civil" acompanha o desdobramento do

trabalho habermasiano na incorporação do Direito, no sentido de resolver questões de

ordem institucional que sempre preocuparam o autor. Seu objetivo é, basicamente,

esclarecer o círculo teórico que Habermas constrói para explicar a importância de uma

esfera pública forte para a construção de um corpo de normas legítimas e capazes de

regular o funcionamento da sociedade e, por outro lado, a existência de um conjunto de

direitos mínimos para garantir que o fluxo comunicativo gerado no " mundo da vida"

possa ser canalizado, via espaço público, para os centros decisórios do poder. O capítulo

incorpora, também, o aporte de outros autores que trabalham a temática da sociedade

civil a partir do trabalho de Habermas.

O quarto e último capítulo - "Estado, Sociedade Civil e Esfera Pública no Brasil"

consubstancia o principal objetivo da dissertação e apresenta, desta forma, os principais

desafios para o entendimento do caso brasileiro a partir do referencial habermasiano.

N este capítulo, utilizamos da contribuição de importantes pensadores brasileiros para

desenvolver o argumento de que, no país, a predominância de um Estado que não surgiu

aqui, mas sim veio importado; que não garantiu a formação de uma rede de provisão de

bens e serviços sociais; e que foi dominado, por anos, por regimes de caráter autoritário,

impôs sérias dificuldades à formação de ambos o espaço público e a sociedade civil no

Brasil.
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Podendo ser enquadrada na categoria metodológica de ''Dissertação de Análise

Teórica", proposta pela Fundação Getúlio Vargas, a dissertação apresentada pretende

organizar material bibliográfico relevante a respeito de um tema específico e servir,

posteriormente, como base para a realização de pesquisas empíricas sobre formas de

organização da sociedade civil no Brasil.
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Capítulo L

Ascensão e Queda da Esfera Pública Burguesa

o capítulo tem como principal objetivo contextualizar a discussão habermasiana a respeito da
esfera pública. Inicia mostrando a importância dos ideais democráticos gregos para a ciência
política ocidental, os quais privilegiam a construção de um espaço público, dialógico e de
participação. Embora recupere o trabalho de autores que tratam da evolução histórica do par
público - privado, o capítulo enfatiza o trabalho de Habermas a respeito da construção e do
declínio.da esfera pública burguesa. Trata, também, da evolução do conceito de cidadania, da
construção do Estado de Bem-Estar e do desenho burocrático-corporativista que reduz as
chances de construção de um espaço público político.

A experiência democrática da polis grega (entre V e IV a. C) é referência

recorrente entre os autores preocupados com os caminhos da democracia participativa,

como é o caso, por exemplo, de Sérgio Henrique Abranches. Em artigo de 1985 sobre a

questão da participação do cidadão nos regimes políticos atuais, este cientista político

apontava para o que chamava de "dilema da ordem liberal democrática", ou seja, uma

situação de incompatibilidade entre a "natureza individualista e atomista da cidadania e a

natureza coletiva e organizada das ações políticas indispensáveis ao atendimento das

necessidades e expectativas dos cidadão".

Com a privatização da vida social e a redução drástica do escopo político,

argumentava Abranches, os indivíduos passaram a ter seus direitos garantidos a partir da

atuação de organizações burocraticamente constituídas para tal fim; a participação do

cidadão foi substituída pela representação a qual se toma, cada vez mais setorial,

funcional ou corporativa; essa forma de representação, o corporativismo, a novidade

colocada pelo capitalismo pós-liberal, passa a ser o elo entre o indivíduo e o Estado,

fazendo prevalecer uma forma de interação baseada na política de grupos aos quais a

adesão passa a se tomar compulsória.

Remetendo-se à obra de Rousseau (em especial "O Contrato Social''), Abranches,

assim como outros autores, tenta mostrar o contraste entre o atual formato dessa
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democracia e o exercício público de debate e socialização que caracterizava a polis grega,

cuja democracia foi marcada pela existência de um espaço público e comum,

igualitário e simétrico, no qual a realização da cidadania se dava através da confrontação,

do debate e da argumentação.

Não escapa aos autores que se debruçam sobre a democracia grega que a

cidadania não era um atributo de toda a sociedade, uma vez que mulheres, escravos e

menores de 21 anos não gozavam dos direitos de participação política. O que realça para

esses autores, no entanto, é que o modelo de democracia criado permitia um alto grau de

influência e poder decisório, daqueles considerados cidadãos, sobre a administração da res

publica.

O espaço público é o principal tema de Habermas em seu livro ''Mudança

Estrutural da Esfera Pública". Nessa obra, o autor alemão parte da noção de espaço

público oriunda da experiência democrática grega para então entender o delineamento de

uma esfera pública burguesa que se firmaria com o desenvolvimento do Estado

Moderno. A importância do tema estaria no fato da esfera pública ser, segundo

Habermas, o princípio organizativo do nosso ordenamento político, tendo o modelo

ateniense adquirido uma grande força normativa, não por sua formação social, patriarcal

e escravagista, mas por seu pressuposto ideológico, de participação plena dos indivíduos

considerados cidadãos.

Na polis grega, ensina Habermas, a vida pública (bios politikos) ganhava em

importância da vida privada; enquanto esta última, transcorrendo no espaço confinado da

casa (oikos), ocupava-se da reprodução da vida, das necessidades, do controle do trabalho

escravo e feminino, a primeira realizava-se em um espaço mais amplo e significativo,

através da conversação (lexis) e da prática comunitária (praxis), entre os cidadãos, homens

iguais, para os quais a esfera pública aparecia "como um reino da liberdade e da

continuidade". Nas palavras de Habermas(1984):
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"SÓ à luz da esfera pública é que aquilo que é consegue aparecer, tudo se toma visível a
todos ...Assim como nos limites do oikos a necessidade de subsistência e a manutenção do
exigido à vida são escondidos com pudor, a polis oferece campo livre para a distinção
honorífica; ainda que os cidadãos transitem como iguais (homoioz), cada um procura, no
entanto, destacar-se (aristoein). As virtudes, cujo catálogo Aristóteles codifica, [se] mantém
apenas na esfera pública; lá é que elas encontram seu reconhecimento" (p. 16).

A identificação social e atuação dos cidadãos são alguns dos principais

aspectos que os cientistas políticos preocupados com a questão da participação tentam

recuperar no fenômeno da polis grega. Na experiência ateniense, assembléias permitiam a

participação dos cidadãos - homens livres, não estrangeiros, com mais de 21 anos - no

processo decisório a respeito das "políticas" que regeriam a cidade. Eram assembléias

soberanas, abertas a todos os cidadãos e que se reuniam um mínimo de 40 vezes por ano,

como em um comício ao ar livre. Nessas reuniões todos tinham direito à palavra - a

isegoria garantia o direito universal de se falar na assembléia, de se discutir e de se chegar à

decisão pelo voto da maioria simples (Finley,1988). Esse elemento de participação direta

conciliava-se com aquele da representação através da Boulé, "o órgão essencial da

democracia ateniense"(l\1ossé, 1982), que reunia 500 pessoas sorteadas entre as dez tnbos

nas quais Atenas estava dividida e o qual, entre outras atividades, preparava as sessões das

Assembléias dos cidadãos e redigia os decretos. Com uma função plenária, a Boulé redigia

o documento (proboulema) sobre o qual se pronunciariam os milhares de cidadãos

reunidos na colina de Pnix.

Após o século IV a. C. a democracia grega passa a enfrentar sua decadência com a

perda progressiva da força de seu principal órgão. O poder real desdobra-se em

magistraturas que se tomam cada vez mais especializadas; como aponta Mossé (1982)

passa a haver uma especialização de funções que, ao traduzir a evolução do estado

ateniense no século IV a.c., deixa claro como este não mais se confunde com a

comunidade de cidadãos, mas sim toma-se um Estado no sentido próprio, cujos

magistrados desempenham o papel de um corpo de funcionários(p. 111).
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Se o formato clássico da democracia grega começa a dar sinais de esgotamento

antes mesmo do início da era cristã, a tradição romana só fará cristalizar uma situação de

inversão de valores do par público/privado, quando a cidadania abandona seu caráter

eminentemente coletivo, de discussão política, e passa a estar mais próxima da noção

moderna - embora não exclua o aspecto político, ela passa a estar bem mais relacionada a

direitos econômicos, sociais, privados e familiares. Em contraste com a polis grega, na

Civitas romana as esferas privada e pública da vida não apenas se diferenciaram

crescentemente, como também tomaram-se igualmente significativas em Si mesmas,

seja na teoria ou na prática. Como indica Abranches(1985):

"A lei romana regulamentou tanto a res publica como a res priuata como atividades
independentes, com um significado próprio real. As atividades individuais, econômicas e
políticas, foram assim, devidamente separadas e codificadas. Havia um ius civi/e, que alguns
até chamam de direito dos cidadãos que prescrevia deveres e direitos de caráter inteiramente
privado.... e havia ainda os direitos políticos, o ius bonorum, o direito de ser eleito e o ius
st1fragii, o direito de votar, ambos acompanhados de certas garantias políticas contra as
autoridades govemamentais"(p.9).

A construção do Estado Moderno

Um espaço de tempo de quase dois milênios separa a experiência grega do

renascimento dos ideais democráticos, que se deu após a fundação do Estado moderno.

Durante o longo período pelo qual se estendeu o feudalismo, alguns fatos contribuíram

para que o homem não pudesse ser visto como o cidadão vivendo em uma comunidade

política. Entre eles estão a tradição e a predominância do poder religioso sobre o

secular(como sugere Held[sem data]), passamos do homo politicus para o homo credens) e a

forma da propriedade da terra que sujeitava os indivíduos a uma rígida hierarquia de

posições. Na Idade Média, as relações de poder, assim como a organização do trabalho

social, tinham como centro a casa do senhor; nesse sentido, uma possível separação entre

esferas poderia ser vista em aspectos como o "comum", o poço, a praça do mercado,

locais publicamente acessíveis, em contraposição ao "particular", relativo a interesses

privados e privilégios.
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Foi dessa própria estruturação da vida feudal que surgiram os pressupostos de sua

transformação; camponeses se rebelaram contra o peso dos impostos, abandonaram suas

terras e começaram a formar as cidades nas quais as relações sociais seriam bastante

diversas das que existiam até então - os homens poderiam aprender um oficio e adquirir

alguma independência; expandiram-se as relações de comércio e de mercado; floresceu a

cultura renascentista e seu "classicismo", o qual constantemente remetia aos ideais

gregos; e as lutas religiosas apareceram com grande força. Nestes embates, pensadores

como Lutero e Calvino, ao conceberem as pessoas enquanto "indivíduos" e liberarem os

fiéis de sua relação obrigatória com a Igreja, contribuíram para a idéia do homem

forjador de seu destino, uma concepção que desempenharia um importante papel na

ciência política a partir de então.

Ao associar o surgimento da esfera pública burguesa às condições proporcionadas

pelo desenvolvimento da economia capitalista e do Estado moderno, o trabalho de

Habennas ressalta, de início, as ttansfonnações econômicas e seus efeitos sobre o

desenho urbano, político e social, a partir do fim do feudalismo.

Entre os séculos XII e XVI os primeiros arranjos capitalistas foram dando origem

a transformações na ordem social - ocorriam grandes feiras, trocavam-se muitas

mercadorias, começavam a funcionar as Bolsas e os correios, a imprensa atuava com

freqüência cada vez maior, tudo isso fazendo com que as relações verticais de

dependência que caracterizavam o período feudal se tomassem estreitas para o exercício

de todas essas atividades. O Estado Moderno, com suas instituições burocráticas e seu

sistema de coleta de impostos, surgia como um resultado dessa cadeia de mudanças;

ocupando espaços cada vez maiores, o Estado era requisitado, inicialmente, pelos

mercantilistas que expandiam seu comércio para além das fronteiras nacionais,

demandando esforços políticos e atuação militar para a manutenção das áreas

conquistadas. Foi a partir da constituição desse corpo estatal que surgiram as bases para a

construção de uma esfera de poder público; como aponta Habennas(1984):
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"Nesse sentido estrito, 'público' torna-se sinônimo de estatal; o atributo não se refere mais à
'corte' representativa, com uma pessoa revestida de autoridade, mas antes ao funcionamento
regulamentado de acordo com competências de um aparelho munido do monopólio da
utilização legítima da força"(p. 32).

Mas essa esfera de poder público que se constituiu a partir da formação de um

Estado interventor encontrou contrapartida no conjunto social, ou, pelo menos, em um

segmento dele - a burguesia. Como contrapeso à autoridade estatal que se

configurava, desenhou-se a sociedade civil burguesa, a qual passava a atuar em

resposta a um poder público que, através de atos administrativos, construía uma

zona de relacionamento com pessoas privadas.

Esta sena, então, a semente da esfera pública burguesa: um grupo de pessoas

privadas, reunidas em público, que reivindica um espaço para discussão com a

autoridade, de temas como as leis gerais da troca, do intercâmbio, do trabalho social,

assuntos da esfera fundamentalmente privada, mas de incontestável relevância pública. A

imprensa assumia, assim, papel preponderante; a autoridade dirigia sua comunicação ao

público, atingindo a camada culta de funcionários da administração, médicos, pastores,

oficiais e professores, entre outros, camada essa que seria o sustentáculo do público -

desde do início, um público que lia. Essa é a razão pela qual Habermas aponta a esfera

pública literária como origem da esfera pública política.

Um aspecto interessante levantado pelo autor diz respeito à ocorrência, dentro da

sociedade, de um processo similar ao de polarização que opõe Estado e sociedade. Na

esfera íntima surgiu também uma esfera privada, onde o "dono de mercadorias", o

proprietário, era simplesmente o pai de família, o homem. O "público" era o lugar onde

ele podia dialogar com outras pessoas privadas sobre suas experiências pessoais, e que

acabava sendo lugares como os cofee-boases, os salons e as sociedades comensais. Fica claro,

assim, a importância que a ordenação fisica da comunidade enquanto cidade adquiria.
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Embora diferissem entre si, esses centros de discussão de pessoas privadas tinham

como principal característica a oportunidade do diálogo, da constituição de uma crítica

que se iniciara como literária e que tomava contornos políticos quando o seu tema

principal havia passado a ser a oposição a uma esfera pública controlada pelo poder

vigente. Dentro dessa intelectualidade burguesa reunida, destaca Habermas, existia uma

sociabilidade que pressupunha algo como a "igualdade de status", que adquiriu um

aspecto importante no que diz respeito ao caráter ideológico daquilo que era produzido

nesse espaço público; à questão da "igualdade" somou-se outra ainda mais relevante, e

que surgia do círculo familiar.

A família via-se como livre das coações sociais (embora não estivesse), como o

"reino da pura humanidade", uma esfera onde se cultivavam a liberdade, o caráter, o

amor. Foram essas idéias, surgidas na intimidade da pequena família que, segundo

Habermas, influenciaram a noção burguesa de humanidade e de sociedade e que teve

influência sobre a estruturação de uma nova concepção de ordenamento político. Se na

esfera pública antiga, diz o autor, as tarefas eram políticas, realizadas por uma

comunidade de cidadãos decidindo sobre questões internas e externas, a tarefa da esfera

pública burguesa era a regulamentação da sociedade civil.

o que Habermas parece pretender deixar claro, é que, em oposição ao poder

estatal, constituiu-se uma sociedade civil burguesa que, em sua vida privada, vivenciava

questões publicamente relevantes e que passavam a ser discutidas no contexto de uma

esfera pública, na qual se observava uma "igualdade de status" e na qual a concepção de

humanidade, que influenciaria o ideário político, provinha de sua experiência familiar

íntima.
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o declínio da esfera pública burguesa

A passagem da esfera pública literária para uma que funcionava politicamente

ocorreu primeiramente na Inglaterra, quando as forças que então desejavam influenciar

as decisões do Estado apelavam justamente para o público como forma de obter apoio.

Os partidos levavam os conflitos políticos à esfera pública e a discussão desses conflitos

chegava a atingir até a população que ainda não tinha direito ao voto. Ao criticar e

comentar os atos governamentais, a imprensa também assumia um papel de destaque,

pois chamava, dessa forma, o poder ao fórum. público - a atuação dessas instituições

deixa clara a razão pela qual a esfera pública é apontada como o princípio organizativo do

sistema político: a "publicidade", o tomar de conhecimento geral, o levar ao público,

fazia a conexão entre os eleitores e seus representantes.

Mas, a constituição de um corpo de direitos básicos é, sem dúvida, um ponto de

destaque e de grande recorrência na obra habermasiana e dos autores que dela derivam

seus estudos. As grandes codificações do direito burguês vieram no sentido de

institucionalizar as esferas do público e do privado, de garantir o funcionamento de

instituições como partidos, imprensa, família e propriedade e assegurar as funções

políticas e econômicas dos cidadãos.

Habermas menciona três grupos de direitos fundamentais:

1) Referentes à esfera do público pensante e à função política das pessoas privadas

na esfera pública: liberdade de opinião, de expressão, de imprensa, de reunião e de

associação; direito eleitoral e de voto igualitário.

2) Referentes ao status de liberdade do indivíduo, fundado na esfera íntima da

pequena família patriarcal: liberdade pessoal e inviolabilidade de residência, entre outros.
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3) Referentes ao intercâmbio dos proprietários privados: igualdade perante a lei e

garantia da propriedade privada, entre outros.

A ênfase dada por Habermas à questão ideológica da formação do conceito de

"humanidade" é entendida quando o autor se detém sobre os aspectos relativos ao

esfacelamento da esfera pública burguesa assim como originahnente formada. Segundo a

idéia de humanidade que o burguês havia constnúdo na esfera íntima de sua família, a

esfera pública deveria ser acessível a todos os homens; mas, a formação cultural e a

propriedade acabaram por se tomar critério para admissão nessa esfera pública ao

longo do processo de transformação de esfera literária para política. Esses aspectos

coadunavam-se com os pressupostos da Economia clássica que influenciavam o modelo

liberal de realidade e segundo os quais, com "esforço" e sorte, as pessoas obteriam as

qualificações para a participação na esfera pública.

Mas, a partir do século XIX, alguns fatores levaram a mudanças nesse quadro

ideológico e, como não poderia deixar de ser, tiveram influência decisiva sobre o sistema

político. Primeiramente, os grupos que não dispunham de propriedade penetraram na

esfera pública através da imprensa, dos partidos e do Parlamento, questionando

justamente os pressupostos que orientavam a esfera pública em sua concepção burguesa.

Assim como diz Habermas(1984):

"O regime de livre-concorrência já não pode mais atender com suficiente credibilidade à sua
promessa de que com a pretensa igualdade de chances em obter propriedade privada também
permitia o livre-acesso à esfera pública política. Ao invés disso, o seu princípio reclama a
admissão imediata das classes dos trabalhadores manuais, das massas sem propriedade e não
educadas - exatamente através da ampliação de igualdades, de direitos políticos"(p. 159).

Além disso, a série de conflitos de interesses que passavam a ocorrer já não

podiam mais ser simplesmente levados da esfera privada para o âmbito político - a

intervenção do Estado era, assim, cada vez mais requerida. Os mais fracos passavam a

poder contrapor-se aos que eram superiores graças às posições no mercado através de
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meios políticos havendo, assim, a possibilidade formal de participação política. Não

apenas os antagonismos econômicos passavam, agora, a se traduzir em conflitos

políticos, como também o Estado assumiria cada vez mais atividades de caráter

compensatório.

Os conceitos de espaço público, cidadania e democracia, como não poderia

deixar de ser, acompanharam essas transformações. O trabalho do sociólogo inglês T. H.

Marshall serve de fio condutor no traçado de algumas dessas mudanças.

Segundo Marshall(1967), é possível entender a construção do conceito de

cidadania que se desdobraria até os dias atuais a partir de três grandes elementos: o civil,

o político e o social, que seguiriam, de forma genérica, uma ordem cronológica de

desenvolvimento.

o componente civil diz respeito aos direitos de liberdade individual tais como o

de imprensa, de ir e vir, de pensamento e fé, o direito de propriedade e o de concluir

contratos válidos. Na Inglaterra estudada por Marshall, o status de liberdade já havia sido

adquirido com o rompimento das relações servis que prevaleceram no período feudal, e,

nas cidades recém formadas, essa liberdade já vinha sendo exercida; faltava agora permitir

o acesso ao trabalho, cujas restrições passariam a ser vistas como "urna ofensa ao súdito

e uma ameaça à prosperidade da nação". Foram os tribunais de justiça que se

encarregaram da implementação dos direitos civis ao longo do século XVIII.

o componente político refere-se ao direito de participar do exercício de poder,

seja enquanto autoridade política, seja enquanto eleitor. Se no caso do elemento civil

criaram-se novos direitos a serem agregados a um já existente, nesse momento, durante o

século XIX, doam-se velhos direitos a novos setores da população, com a incorporação,

a partir de então, de critérios econômicos no reconhecimento das reivindicações políticas

daqueles que obtinham sucesso na vida econômica. Foram várias a reformas eleitorais
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que antecederam à de 1918, quando o sufrágio universal foi instaurado - assim, se os

direitos civis permitiam, por um lado, que os homens trabalhassem, fossem remunerados

e adquirissem propriedades, os direitos políticos, por outro, possibilitavam a esses

mesmos homens gozar de direitos políticos que estivessem ao alcance de seus feitos

econômicos.

Os direitos sociais garantem acesso "a um mínimo de bem-estar econômico e

segurança, ao direito de participar na herança social e levar uma vida de ser civilizado nos

padrões que prevalecem na sociedade"(p. 63-64). Eles têm sua origem na participação da

população nas comunidades locais e associações funcionais e têm como um de seus

embriões a Poor Law que, longe de propor uma reforma na ordem existente, funcionava

para reproduzi-la. Dessa velha ordem já haviam saído aqueles cidadãos que, participando

plenamente das novas atividades econômicas da Revolução Industrial, tinham acesso aos

direitos civis e políticos; aqueles que nela permaneciam precisavam, ainda, de assistência

e, assim, observa-se como a proteção estava associada à não-cidadania. As noções de

igualdade começaram a aparecer ao longo do processo de desenvolvimento e tomaram

impulso no final do século XIX, contribuindo para tanto as seguintes condições:

diminuição das distâncias econômicas que separavam trabalhadores especializados de

não-especializados; a adoção de um sistema de impostos diretos progressivos; e o

crescimento da produção em massa, a qual, atendendo a um mercado considerável,

tomava menos discrepante as diferença de qualidade entres os bens materiais pelos

menos favorecidos e aqueles consumidos pelos mais ricos.

É preciso chamar atenção para o fato de que, na construção dessa nova ordem, a

cidadania passou a incorporar novas dimensões que não apenas a política; agora os

indivíduos teriam "direitos" civis e sociais e a democracia tomar-se-ia mais do

que a possibilidade de participação direta. Não apenas isso, o Estado passaria a ter

uma atuação cada vez mais significativa na promoção e garantia dessa cidadania,
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alterando, também, as formas de se entender o espaço público e a democracia. Como

aponta Sarti (1989):

"A tendência que se vinha desenvolvendo no sentido de conferir ao espaço público o lugar
da virtude em que o homem tem a possibilidade de se esquecer de seus interesses e se
identificar com a 'vontade geral' ou a 'razão universal' atrofia-se e cede lugar ao domínio dos
interesses particulares hiperinflacionados no mercado capitalista em expansão. As dimensões
do privado avançam e o público é cada vez mais reduzido ao Governo e sua função
protetora. É o elogio ao Estado Mínimo que protege a cidadania individualizadae o privado
enquanto reduto da liberdade individual"(p. 51).

A argumentação habermasiana a respeito do declínio da esfera pública nos moldes

burgueses caminha em um sentido específico,

N essa esfera a base de interesses era relativamente homogênea e prevaleciam

formas razoáveis de deliberação. Enquanto a grande massa de decisões materiais ocorria

no mercado, os conflitos levados ao parlamento eram decididos dentro de um conjunto

de leis abstratas e gerais, imbuídas de grande pretensão de racionalidade.

N o entanto, as desigualdades econômicas geraram uma sobrecarga de tarefas de

compensação de interesses que só se resolvia com a pesada intervenção do Estado; e essa

intervenção ia significando a transferência de competências públicas para entidades semi-

públicas ou privadas, ocorrendo, segundo o autor, uma substituição do poder público

pelo poder social, em um processo duplo de "estatização progressiva da sociedade e

socialização do Estado". Essa nova esfera social, repolitizada, surgida com a expansão

das relações de mercado, não era nem pública, nem privada - nela, segundo Habermas

(1984), "instituições sociais e estatais sintetizam-se em um único complexo de funções

que não é mais diferenciável"(p. 177).

A partir disso, o autor alemão traça seu diagnóstico para a decomposição da esfera

pública burguesa: a dimensão pública penetrava esferas cada vez mais extensas da

sociedade, mas, ao mesmo tempo, perdia sua função política de submeter os fatos

públicos ao controle de um público crítico. Não se observava mais tão claramente a
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atuação de pessoas privadas que pensavam politicamente, sendo essa tarefa cedida a

outras instituições como associações e partidos:

"O processo, politicamente relevante, do exercício e do reequilíbrio dos poderes transcorre
diretamente entre as administrações privadas, as associações, os partidos e a administração
pública; o público enquanto tal só esporadicamente é inserido nesse circuito do poder e,
então, apenas para que aclame"(p. 208).

A vida na esfera íntima também sofria, como era de se esperar, grandes mudanças.

A família deixava de ser o centro da esfera privada; a casa, já não tendo mais funções

econômicas passava a se desenvolver em oposição à vida profissional. Os riscos que

sempre rondaram os trabalhadores, tais como desemprego, acidentes, doença, velhice e

falecimento não eram mais, agora, resolvidos no contexto da esfera íntima, mas sim

cobertos por garantias sociais do Estado. Funções existenciais como a educação e

outros tipos de cuidados passavam a ser também estatais, havendo, assim, um

esvaziamento da esfera familiar íntima.

A imprensa, instituição por excelência da esfera pública, retrata bem as mudanças

nelas ocorridas. Se, de início, era composta por pequenas empresas artesanais que se

desenvolviam com a politização do público, levando a discussão para o espaço da opinião

pública, a institucionalização, através de um corpo de leis, da esfera pública política fez

com que ela tivesse seu papel transformado, assumindo o caráter de uma empresa

comercial. Embora os meios de comunicação de massa fossem mais eficazes no que diz

respeito ao seu alcance, eles eram, também, mais vulneráveis à pressão de interesses

específicos, fossem eles individuais ou coletivos. Nas palavras de Habermas(1984), a

imprensa tomava-se uma "[I]nstituição de determinados membros públicos enquanto

pessoas privadas - ou seja, pórtico de entrada de privilegiados interesses privados na

esfera pública"(p. 218).
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Burocracia e corporativismo

o estabelecimento do bem-estar enquanto um direito do cidadão fez com que se

desenvolvesse um Estado com as características adequadas para a promoção do mesmo,

ou seja, grande e atuante; fez surgir, também, uma burocracia estatal que não apenas

assumiu a tarefa técnica de promover os serviços necessários aos cidadãos mas também

incorporou um papel político de interação com os representantes eleitos, dando uma

nova conformação à arena política e à própria democracia representativa.

Não apenas isso, o Estado de Bem-Estar, fornecedor de bens e serviços e atuante

interventor, acabou por assumir o papel de mediador entre os conflitos de classe;

tomou-se negociador, formando uma das pontas do triângulo ao lado dos trabalhadores

e dos empresários e gerando uma forma de atuação política corporativista vista ·por

alguns autores como o futuro da democracia no âmbito nacional'.

A utilização dos mecarusmos de representação é geralmente apresentada pelos

cientistas políticos que se ocupam do assunto como inevitável nos contextos social e

econômico que passam a vigorar em especial após a Revolução Industrial; não apenas o

crescimento demográfico redimensiona os espaços público e político, como também os

governos nacionais passam a assumir tarefas crescentemente complexas e cujas

realizações dependem de um conhecimento técnico que restringe o acesso ao processo

decisório.

Como sugere um dos autores pesquisados, é possível ver a democracia

parlamentar, apesar de suas variações históricas, como lia expressão mais completa da

dominação do tipo racional-legal" - os cidadão escolhem seus representantes e estes

1 Como defende Hirst(1983), "um progresso efetivo da concorrência democrática entre
interesses organizados residiria na negociação corporativa, coletiva e cooperativa em associação
com o Estado"(p. 43).
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:interagem com um grupo de profissionais hierarquicamente organizados responsave1S

pela elaboração e implantação das políticas, ou seja, a burocracia estatal (Soares, 1989).

Os anseios de maior participação seriam, assim, bloqueados por uma situação de

complexidade crescente dos problemas políticos e de demanda contínua por parte da

sociedade civil da atuação do Estado, algo que gera, :inevitavelmente, a formação de uma

tecnocracia - o Estado burocrático aparece, então, como uma decorrência do próprio

Estado democrático. Observe-se, então, que o funcionamento das modernas democracias

baseia-se em uma arena política caracterizada como um "campo balizado por regras de

conduta no qual :interagem atores políticos que se reconhecem reciprocamente enquanto

tais, ou seja, enquanto contendores, :interlocutores ou aliados virtuais, submetidos à

mesma agenda normativa, atraídos pelas mesmas metas pragmáticas - ampliar o poder,

expandir as bases sociais de apoio ou aumentar a clientela política e tentar conquistar o

monopólio da violência legítima"(Soares, p. 7 e 8).

Temos, desta forma, que a sociedade civil burguesa, que surgiu a partir do fim do

feudalismo, desenvolveu uma esfera pública que acabou por se constituir em um espaço

de diálogo, que criou mecanismos crescentes de negociação com o Estado que então se

organizava. Este contorno político, no entanto, não resistiu aos problemas sociais e

econômicos que se avolumavam e que demandavam uma atuação crescente do Estado. A

esfera pública burguesa não comportou, com os mecanismos de diálogo de que então

dispunha, as crescentes disputas que ocupavam a arena política.

Os desdobramentos do Estado Moderno, cuJa ongem afetou sobremaneira a

esfera pública burguesa, continuaram sob a atenção de Habermas em seus trabalhos

seguintes. Realçam, entre outros aspectos, a montagem de uma ampla rede de

serviços, que inclui do cuidado aos idosos à educação, passando pela saúde e o desenho

de um modelo de participação política cada vez mais corporativo, no qual a esfera de

negociação assume um formato tripartite: Estado- Capital- Trabalho.
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Se na "Mudança Estrutural da Esfera Pública" o autor alemão deteve-se na

descrição histórica do surgimento da esfera pública burguesa, apontando para um

diagnóstico em que a atuação crescente do Estado impunha novas formas de relação com

a sociedade, em suas obras seguintes suas reflexões cobrirão um espectro mais amplo.

Habermas apontará para a diferenciaçãonão apenas de um sistema político centrado no

Estado, mas também de um sistema econômico cuja base é o mercado. Deter-se-á,

também, no esclarecimento do impacto deste diferenciação sobre a organização social e o

fará a partir da referência e da criação de conceitos sociológicos e filosóficos de grande

nqueza.

Estes pontos constituem o cerne do capítulo seguinte.
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CapítuloIL

Teoria da Ação Comunicativa - O Processo de Modernização das Sociedades

Ocidentais

Este capítulo é dedicado aos principais conceitos relativos à Teoria da Ação Comunicativa, que
constitui o arcabouço teórico do trabalho habermasiano. Ele tem o objetivo de esclarecer a
abordagem habermasiana sobre a modernização; a emergência dos sistemas econômico e
administrativo; e os efeitos do funcionamento deste últimos para o mundo da vida.

o capítulo anterior não pretendeu a estruturação de um panorama exaustivo dos

problemas relativos à cidadania, à democracia e ao espaço público, mas sim mostrar que

esses conceitos trilham um longo caminho da experiência grega até o Estado burocrático

e o sistema político de tendência corporativista, deixando vazios lamentados por alguns

cientistas políticos. Algumas das questões que surgem neste contexto são: Como conciliar

os avanços conseguidos com os direitos civis e sociais a partir da constituição do Estado

Moderno e que delineiam o atual conceito de cidadania com os anseios legítimos de

maior participação que caracterizam o modelo grego de democracia? Como resgatar, em

um ambiente de modernização econômica e administrativa e de complexidade crescente

de estruturas societárias, um espaço público vitalizado e valores solidários de reprodução

social?

São questões que encontram no referencial teórico habermasiano um espaço fértil

para discussão. As referências até agora feitas ao autor concentram-se em seus estudos

iniciais sobre a esfera pública, mas é a partir dos estudos sobre a razão comunicativa que

Habermas tenta inaugurar um novo paradigma para a análise sociológica.

Embora seus diagnósticos tenham permanecido basicamente os mesmos,

Habermas aprofundou algumas de suas investigações e reviu outras que, tivessem sido

interrompidas na altura a que chegamos, pareceriam sombrias e pouco favoráveis aos

desdobramentos da sociedade moderna. Assim., por exemplo, no texto ''Further refleaions
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on lhe Public Sphere" (1995), o autor assume seu pessimismo, na época, quanto ao potencial

critico de um público de cultura de massa e excessivamente diferenciado-.

Com a "Teoria da Ação Comunicativa", talvez sua obra de maior relevância e

também de maior dificuldade, continuam em foco as limitacões oriundas de um desenho

sócio-político de grande intervenção estatal e de redução da esfera pública. A questão

geral que guiou seus estudos permaneceu a mesma, qual seja, as democracias de massa

constituídas em Estados de Bem-Estar só dariam continuidade ao Estado

constitucional liberal se criassem uma esfera pública, de funções políticas,

realizadas através das práticas comunicativas e discursivas. Habermas assume,

assim, o caráter normativo de sua teoria, centrada na força comunicativa de

produção.

A principal idéia apresentada pela teoria é a de que as sociedades modernas, ou

seja, o modelo de organização social que resulta do desenvolvimento do Estado

moderno, estão divididas, basicamente, em duas grandes lógicas; uma ligada ao

sistema que organiza o mercado e o Estado, e outra ligada à racionalidade

comunicativa, com a organização da solidariedade e da identidade no interior daquilo

que Habermas chama de "mundoda vida".

Essa racionalidade comunicativa refere-se, segundo Habermas, menos ao saber e

ao conhecimento propriamente ditos, e mais à forma como os sujeitos que são capazes

2 Habermas revê nesse texto, também, outros tópicos. Às críticas, por exemplo, de sua ênfase excessiva
em associações que seriam de origem burguesa, o autor responde que elas serviriam de "campo de
treinamento" para uma sociedade onde haveria igualdade política. De uma esfera pública reduzida,
composta de burgueses interessados em cultura e literatura, passa-se para uma mais ampla, com a
politização da vida associativa. Habermas assume haver distintas esferas públicas, organizadas a partir de
subculturas ou de questões de classe, além da esfera burguesa hegemônica para as quais o autor passou a
prestar mais atenção após a publicação de obras específicas sobre o tema que aprofundaram informações
sobre, por exemplo, a cultura plebéia. Quanto à exclusão de grupos, a posição do autor alemão é a de que,
embora a esfera burguesa tenha um espaço que predomine sobre os outros, ela tem também um campo
comum, que é afetado pelo discurso de grupos minoritários e que caracteriza, justamente, seu potencial
de auto-transformação.
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de linguagem e de ação fazem uso desse conhecimento; ela se refere, portanto, à

uma emissão ou manifestação que são suscetíveis à crítica ou fundamentação.

Na prática comunicativa, os sujeitos, tendo como pano de fundo um saber que é

compartilhado subjetivamente pela comunidade envolvida no processo de comunicação,

ou seja, tendo como base o "mundo da vida", fazem argumentações e são capazes de

defendê-las, não só utilizando-se de evidências, mas também de expectativas de

comportamento, normas e vivências, que fazem parte de um contexto normativo que é

considerado legítimo. As comunicações têm, portanto, uma certa "pretensão de validade"

que pode ser posta em dúvida e discutida. Essas manifestações, submetidas à

argumentação, são passíveis de correção e de desenvolvimento de um processo de

aprendizagem - assim, racional é a pessoa que não apenas interpreta suas necessidades à

luz dos padrões de valores que já existem mas sim, que adota uma postura reflexiva

frente aos próprios padrões com os quais interpreta essas mesmas necessidades.

Para entender o conteúdo desse processo comunicativo é preaso partir da

existência de três formas distintas de relação ator-mundo. O sujeito pode relacionar-se

com:

1) algo que tem lugar ou pode ser produzido no mundo objetivo;

2) algo que é reconhecido como devido em um mundo social compartilhado por todos

os membros de uma coletividade; e

3) algo que os outros atores atribuem ao mundo subjetivo daquele que está falando.

A relação entre eles e o processo de comunicação é dada pelo próprio

Habermas(1987):

"La acción comunicativa se basea en un proceso cooperativo de interpretación en que
los participantes se refieren simultaneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo
social y en el mundo subjetivo aun cuando en su manifestación sólo subrayen
tematicamente uno de estos tres componentes. Hablantes e oyentes emplean el sistema de
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referencia que constituyen los tres mundos como marco de interpretación dentro dei cual
elaboran las definiciones comunes de su situacion de acciôn" (VII, p. 171).

o entendimento ocorre quando se chega a um acordo entre os participantes da

comunicação quanto à validade de uma emissão; o acordo é o reconhecimento

intersubjetivo da pretensão de validade vinculada pela pessoa que está falando.

Mas, existe um horizonte dentro do qual o sujeito se move, ou seja, o "mundo da

vida"; este corresponde a sistemas culturaisde interpretaçãoou imagens do mundo

que refletem o saber de fundo dos grupos sociais e que garantem a coerência na

diversidade de suas orientações de ação. Pode ser representado como um acervo de

padrões de interpretação transmitidos culturalmente e organizados

linguisticamente, de onde se conclui que a linguagem e a cultura são elementos

constitutivos do mundo da vida. Ele é o horizonte dos sujeitos que estão atuando

comunicativamente e que têm em certos conceitos de mundo e nas correspondentes

pretensões de validade a estrutura formal da qual se servir em sua ação comunicativa,

principalmente quando lhe são colocadas situações problematizáveis.

Um assunto, ou uma circunstância, estando no limite do mundo da vida, são coisas

com as quais o sujeito está familiarizado intuitivamente, que ele supõe garantidas e que

aparecem, então, como não-problemáticas. Ele não é um mundo "privado", mas sim um

mundo intersubjetivo; a estrutura básica de sua realidade é comum a todos os sujeitos. E,

por fim, ele tem limites que não podem ser ultrapassados, representando, assim, o

entorno dentro do qual as situações de comunicação se colocam dentro de um marco de

elementos já interpretados. Segundo o autor:

HEI mundo de la vida es, por asi decerlo, el lugar transcendental en que hablante e
oyente se salen ai encuentro; en que pueden plantearse reciprocamente la pretension de
que sus emisiones concuerdan con el mundo (com el mundo objetivo, con el mundo
subjetivo y con el mundo social); y en que pueden criticar e exhibir los fundamentos de
esas pretensiones de validez, resolver sus desentedimientos y !legar a un acuerdo" (p.179,
V. lI)
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Para que se tenha ainda com maior clareza a ligação estreita entre os conceitos de

mundo da vida e de ação comunicativa, a qual assume grande relevância no trabalho de

Habermas, é preciso entender as funções que esta última cumpre e seus correspondentes

componentes estruturais no mundo da vida.

Enquanto aspecto funcional de entendimento, a ação comunicativa atua na

renovação do saber cultural e/ou reprodução da tradição, correspondendo, nesse

caso, ao componente estrutural do mundo da vida da cultura; enquanto aspecto de

coordenação, a ação comunicativa serve à integração social e criação de

solidariedade tendo como correspondente no mundo da vida a sociedade; e, enquanto

aspecto de socialização, ela serve à formação de identidades pessoais e tem como

componente estrutural a personalidade'. Assim, a ação comunicativa tem como

dimensões o campo semântico dos conteúdos simbólicos, o espaço social e o tempo

histórico, originando uma rede de prática comunicativa onde se reproduzem a cultura, a

sociedade e a pessoa.

Um dos principais temas explorados por Habermas ao longo da "Teoria da Ação

Comunicativa" é o impacto que o processo de modernização acabou por ter sobre ambos

o "mundo da vida" e a prática comunicativa.

Segundo o autor, nas sociedades tradicionais, o mundo da vida aparecia como

uma extensão de um sistema social que era pouco diferenciado; as tradições culturais

forneciam, de antemão, a pretensão de validade, havendo, assim, a tendência do sujeito

de se utilizar menos de interpretações na ação comunicativa. Com a modernização, não

3 Vale a pena, aqui, reproduzir os conceitos de cultura, sociedade e personalidade com os quais
trabalha Habermas. Cultura: acervo de saber do qual se abastecem de interpretações os
participantes da comunicação; Sociedade: ordenações legítimas através das quais os
participantes da integração regulam seu pertencimento a grupos sociais, assegurando com isso a
solidariedade; Personalidade: aquilo que capacita um sujeito capaz de linguagem e ação a tomar
parte em processos de entendimento para neles afirmar sua própria identidade.
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apenas ocorre a separação, sistema e "mundo da vida", como ambos diferenciam-se

internamente.

A esfera sistêmica divide-se, então, em dois subsistemas: o econômico e o

político regidos, respectivamente, pelos meios dinheiro e poder. A racionalidade técnica

prevalece como forma de organização das formas produtivas, para assegurar a

sobrevivência material dos homens. Há, assim, uma integração sistêmica, uma regulação

automática promovida pelo dinheiro. A tendência é de que esses sistemas imponham sua

lógica, ou seja, a razão instrumental, às outras esferas da vida, em um processo que

Habermas chama de colonização.

A estrutura sistêmica do mercado corresponde à economia capitalista, cuja

lógica é a do intercâmbio e em cujo interior a comunicação ocorre através do código

positivo da recompensa; já a estrutura sistêmica administrativa corresponde à

administração burocrática moderna, cuja lógica é a do poder e cujo código

comunicativo é negativo, correspondendo à sanção. Enquanto isso, o mundo da vida

é o locus no qual vigoram valores cognitivos, estéticos, expressivos e morais que são

fundamentais para a construção das formas de identidade, solidariedade, publicidade e

associação dos indivíduos.

o capitalismo e a organização estatal são sub-sistemas os quais, através dos

meios dinheiro e poder, respectivamente, se diferenciam do componente social do

"mundo da vida". Na sociedade burguesa os âmbitos de ação socialmente integrados que

atuam frente a esses sub-sistemas são:

a) a esfera da vida privada, cuJo núcleo é a família pequena, liberada de funções

econômicas, especializada em tarefas de socialização; e
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b) a esfera da opinião pública, cujos núcleos são as redes de comunicação reforçadas

inicialmente pelas formas sociais em que se materializam o cultivo da arte e,

posteriormente, os meios de comunicação de massa.

As interações dos sub-sistemas com a esfera do mundo da vida aparecem como

em paralelo; o sistema econômico troca salário por trabalho e bens e serviços com os

consumidores, enquanto a organização estatal realiza serviços mediante a cobrança de

impostos e troca decisões políticas pela lealdade da população.

Na tentativa de facilitar a apreensão dessas esferas e do relacionamento mantido
entre elas, propomos o seguinte esquema:

Figura 1.,:"InteraçõeS dos Sub-sístemas com 'o Mu,ndO da.Vida
. . . . .' '. .
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o que acontece a partir do fenômeno da modernização, segundo Habennas, é que

os mecanismos sistêmicos desligam-se crescentemente das estruturas através das quais

ocorria a integração social; surgem âmbitos de organ:ização formal regidos pelos meios

dinheiro e poder os quais não só não admitem atitudes de conformidade normativa, de

filiações sociais geradoras de identidade, como também condenam essas atitudes à

periferia. Observa-se uma quebra da unidade do "mundo da vida", e a razão se dissocia

em uma pluralidade de esferas de valor, perdendo sua universalidade. O processo

comunicativo, agora, estará muito mais baseado em interpretações pessoais das

pretensões de validade, envolvendo, assim, riscos maiores.

O que caracter:iza, desta forma, a modernidade? A disjunção entre o mundo da

vida e o sistema, que entram em choque; o mundo da vida, regido pela ação

comunicativa, está ameaçado em sua sobrevivência pela interferência da razão

instrumental. A interferência do subsistema estatal se dá através da burocrat:ização e do

subsistema econômico através da monetar:ização. Freitag(1988) associa esta percepção

habennasiana mutatis mzaandis ao que Weber tratou enquanto perda de liberdade do

homem, Lukács de alienação e Marcuse de unidimensional:ização.

Como entender, no entanto, esse processo de transformação? Nas sociedades

arcaicas, o mundo da vida aproximava-se do "tipo ideal", homogêneo e coletivamente

compartilhado. A estrutura social era baseada na família e o sistema de parentesco era

algo como uma instituição global, definindo o pertencimento ao grupo e funcionando

como limites da unidade social, dividindo o 'mundo da vida" em âmbitos de interação

com parentes ou com não-parentes. O comportamento, nesse contexto, submetia-se a

obrigações de sinceridade, lealdade e apoio recíproco, sem que se tivesse de recorrer ao

poder de um Estado para a manutenção das nonnas sociais; a ação estava orientada para

o entendimento.
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Mas, a partir do século XVII, boa parte da Europa, locus privilegiado do estudo

haberrnasiano, toma-se palco de transformações que dariam origem à modernização.

Foram, basicamente, três os processos de mudança estrutural: a Revolução Industrial, a

Revolução Francesa e a Revolução Educacional, ou seja, a expansão da educação

formal. Adicionando-se a elas os efeitos oriundos da Reforma e do Renascimento,

estavam dados os fatores que propiciariam a formação de instituições de dominação

legal, baseadas na tolerância religiosa e na produção agrícola com trabalho assalariado, os

quais levariam ao rompimento com a sociedade de classes estratificadas, estruturada em

termos corporativos.

Assim, observa-se que as mudanças tomam-se significativas quando:

a) forma-se um poder político que não obtém sua autoridade dos grupos de descendência

dominante, desligando-se das estruturas de parentesco, ou seja, quando o Estado

cristaliza-se enquanto núcleo de poder;

b) nas sociedades estatalmente organizadas surgem mercados de bens regidos por

relações de intercâmbio generalizadas simbolicamente, ou seja, através do meio dinheiro.

o quadro a seguir, adaptado do trabalho de Habermas, pode cumprir tarefa elucidativa:
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Figura 2 - Mecanismos de Diferenciação Sistêmicaao Longo"
da Evolução Social

SOCillDADES
PRIMITIVAS

IOlJALITARIAS

SOCillDADES
PRIMl11IVAS

HIERARQUIZDAS

I. DIfERENCIAÇÃO
SEGNIENTÁRIA 2. ESTRATIFICAÇÃO

4. /"IElOS DE
CONTROLE
SISTEMICO

SOCIEDADES DE
CLASSE

ECONOMICAMENTE
CONSTITUÍDAS

SOCIEDADES DE
CLASSE,

POLITICAMENTE
ESTRATIFICADAS

Adaptado d~ Habermas (Í987)

As flechas ligando os quadrados 1, 2, 3 e 4 indicam os caminhos da organização

social. Em cada um dos momentos, complexos de instituições ancoram no mundo da

vida os novos mecanismos de diferenciação sistêmica que vão surgindo, pois as

inovações só podem se produzir se o mundo da vida tiver passado por um

processo de racionalização suficiente. Isso porque é preciso que as instituições

encarregadas da regulação jurídico-moral, ou seja, da regulação consensual dos conflitos,

atue orientada para o entendimento, para a integração social do mundo da vida, na

substituição dos mecanismos que atuariam primariamente 110 âmbito da regulação

normativa da comunicação cotidiana. Ao longo do processo de evolução SOC1..-Ü foram

essas instituições, respectivamente, as seguintes:

• os papéis dados por sexo e idade;

• o status dos grupos de descendência;

• a magistratura ou cargo político; e
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• o direito privado burguês.

N o entanto, ao longo de todas as transformações, os mecanismos que vão gerando o

aumento da complexidade dos sistemas econômico e administrativo não estão

harmonizados, a prion, com os mecanismos que, através do consenso normativo e do

entendimento lingüístico, cuidam da coesão social do coletivo. A questão colocada por

Habermas, então, diz respeito ao risco da "colonização", ou seja, dos efeitos negativos

que a intrusão dos sistemas sobre o mundo da vida acabem por ter, e para a qual

contribui uma característica específica: a capacidade de autonomização dos sistemas

econômico e administrativo.

o sistema econômico capitalista tem como mecarusmo, como meio de controle

sistêmico, o dinheiro, e uma de suas principais características é tomar-se um sub-sistema

emancipado de contextos normativos, governado monetariamente, e que produz efeitos

que geram novas estruturas, obrigando, por exemplo, a reorganização do Estado. Com a

empresa capitalista, o Estado fiscal e a institucionalízação do trabalho assalariado,

segundo a tese habermasiana, o meio dinheiro insere-se em outros sistemas e no mundo

da vida e, não apenas os sistemas autonomizam-se, apresentam-se independentes dos

contextos comunicativamente estruturados do mundo da vida, como geram, também, o

rompimento do sistema social com o horizonte do mundo da vida. O que passa a

vigorar são normas de direito civil e as ações são coordenadas através de um meio

deslinguistizado(o dinheiro), ocorrendo as transações entre sujeitos jurídicos privados.

Mas, a relação dos sistemas econômico e administrativo devem ser vistas

isoladamente. As orientações valorativas que guiam os atores, e que vão se generalizando

ao longo do processo evolutivo, também assumem um papel importante. Nas sociedades

hierarquizadas primitivas havia uma disponibilidade em aceitar o comportamento dos

grupos de descendência dominantes; já nas sociedades politicamente constituídas é a

autoridade legal do cargo, do Estado, que amplia o espaço para orientações de valores
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mais generalizadas, que se tomará ainda maior nas sociedades modernas, nas qualS

passam a vigorar princípios universais de obediência ao direito positivamente instituído.

Quanto mais se generalizam os motivos e os valores, mais a ação comunicativa se desliga

de normas e padrões de comportamento recebidos e mais a integração social afasta-se

dos processos lingüísticos de formação de consenso. Em um sistema social diferenciado,

o ''mundo da vida" se encolhe e converte-se em um sub-sistema a mais.

Em uma tentativa de sumanzar a problematização proposta por Habermas,

teríamos o seguinte: a prática comunicativa cotidiana está inserida no contexto de um

mundo da vida definido por tradições culturais, ordens legítimas e indivíduos

socializados. A coordenação da ação estaria, assim, a cargo da linguagem, em um estreito

processo de ligação com o mundo da vida. Com a generalização de motivos e valores, as

áreas não-problemáticas do mundo da vida se reduzem - essa problematização,

submetida a interpretações diversas, aumenta a necessidade de interpretações e os riscos

de desentendimento. A coordenação da ação passa para os meios de controle dos

sistemas econômico e administrativo, desconectando a interação dos atores dos

contextos do "mundo da vida", agora reduzido ao entorno dos sub-sistemas.

Exemplo fornecido pelo próprio Habermas pode esclarecer a substituição que

ocorre. Se uma pessoa "A" diz algo com certa pretensão de validade para a pessoa "B",

que aceita como correta tal emissão, então a coordenação da ação foi bem sucedida; mas,

se ''B'' não a aceita, então ambos precisarão empenhar-se para chegar a uma definição

comum da situação - essa prática comunicativa cotidiana nutre-se de tradições culturais

fornecidas pelo mundo da vida, mas, quando os agentes já não podem mais recorrer a

pretensões da validade comumente partilhadas, partindo para suas próprias

interpretações, toma-se comum a utilização dos meios como substituição à

linguagem, servindo, na condição de símbolos, à economia de informação e de

40



tempo, reduzindo os gastos com interpretação e a eliminação de riscos+ É através

de sua penetração em outros sub-sistemas, que o econômico se diferencia - assim, por

exemplo, a monetarização da força de trabalho, entre outros fatores, aparece como um

aspecto fundamental.

A grande questão, então, é a de que as instituições mediante as quais se ancoram

no mundo da vida os mecanismo de controle do dinheiro e do poder não canalizam a

influência do mundo da vida para os âmbitos de ação formalmente organizados,

ocorrendo, sim, o inverso: os sistemas influenciam sobremaneira os plexos de ação

comunicativamente estruturados, traballiando destrutivamente sobre o mundo da

vida. Nas palavras de Habermas(1987):

"[EJI patrón capitalista de modemización se caracteriza porque las estructuras
simbolicas dei mundo de la vida quedan deformadas, esto es, quedan cosificadas bajo los
imperativos de los subsistemas diferenciados y autonomizados a traves de los medios
dinero y poder" (VII, p. 402)

Para a compreensão da modernização, faz-se essencial abordar o fenômeno da

burocratização.

Enquanto a produção econômica organiza-se a partir da atuação de empresários

que calculam racionalmente, a administração pública monta uma burocracia formada por

funcionários especializados; em ambos os casos, seja nas empresas ou nos institutos

(Anstafl), observa-se, segundo Hab ermas , um alto grau de autonomia em relação ao

exterior, com liberdade no que diz respeito a pressões normativas e indiferença à cultura,

à sociedade e à personalidade. O que ocorreria seria um bloqueio aos contextos

4 Habermas trabalha, aqui, com o conceito do meio dinheiro utilizado por Parsons. O dinheiro,
segundo o autor, é um código para transmissão de informações que permite a generalização de
expressões simbólicas, independente de processo de formação de consenso. São feitas ofertas,
aceitas ou não, eliminando o caráter de cooperação que se observa, por exemplo, na ação
comunicativa. Ocorre o intercâmbio de bens, as pessoas buscam interesse econômicos, tentando
maximizar recursos escassos os qUalS circulam e podem ser medidos, apresentados em
quantidades variáveis e acumulados.
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particulares do mundo da vida, seja dos anseios da personalidade, da cultura ou da

sociedade, já que essas organizações supririam suas próprias necessidades de legitimação,

sem a predominância dos mecanismos de entendimento lingüísticos.

A "Teoria da Ação Comunicativa", como é possível observar, apeia-se em um

arsenal critico para entender os efeitos da modernização em termos de organização

política, econômica e social. Os indivíduos tomam-se trabalhadores, consumidores,

clientes das burocracias públicas e cidadãos, o que dificulta a possibilidade de orientações

de ação que expressem ou o modo de vida privado ou a forma de vida cultural e política

dos indivíduos.

O âmbito em que ocorre a reprodução cultural, a integração social, a socialização

e o entendimento pode ser ampliado através de tecnologias de comunicação, pode ser

mediado organizativamente, pode ser racionalizado, mas não pode ser substituído por

meios, ou segundo expressão de Habermas, não pode ser "tecnificado". Ele necessita de

uma tradição cultural para que haja espaço para interpretações cognitivas, expectativas

morais e valorações.

Habermas identifica, ao longo do processo de modernização, dois momentos de

impactos preocupantes e que se reforçam: em um primeiro momento a autonomização

dos sub-sistemas, que penetram com seus imperativos no mundo da vida, promovendo

uma racionalização unilateral da comunicação cotidiana; posteriormente, a diferenciação

da ciência, da moral e da arte, que gera a extinção de tradições vivas e a ruptura com

outras tradições que acabam por perder sua credibilidade.

5 Apesar desse diagnóstico, Habennas abre um espaço para as possibilidades trazida pelo
conteúdo "informal" das organizações: "Con la organización informal el mundo de la vida de los
miembros de una organización, nunca extirpado de! todo,penetra en la própna realidade organizativd'Ú;>.441,
V. lI).

42



A reprodução de um trecho do trabalho de Habermas faz-se necessária na elucidação

destes últimos aspectos:

(tA medida que el sistema economico somete a sus imperativos la forma de vida
domestica y el modo de vida de consumidores e empleados, il consumismo y el
individualismo posesivo y las motivaciones relacionadas con el rendimento y la
competitividad adquieren una fuerza configuradora. La práctica comunicativa cotidiana
experimenta un proceso de racionalización unilateral que tiene como consecuencia un
estilo de vida marcado por un utilitarismo centrado en tomo a la especialización. .. Lo
mismo que la esfera de la vida privada queda socavada por el sistema economico, la
esfera de la opinión publica se ve socavada por el sistema administrativo. La
burocratización se apodera de losprocesos espontáneos de formación de la opinión y de
la voluntad colectivas y los vacia de contenido; amplía, por un lado, el espacio para la
movi!izaciónplanificada de la lealtad generalizada de lapoblación y, por otro,facilita la
desconexión de las dectsiones políticas respecto a los aportes de legitimación
procedentes de los contextos concretos del mundo de la vida formadores de identidad"
(p. 462, V. lI).

A idéia que permeia a " Teoria ..." é a de que é preciso uma reação do mundo da

vida às tentativas perpetradas pelos sistemas de racionalização dos níveis linguístico-

cultural e societal do mundo da vida. A praxis comunicativa assume, assim, um papel

fundamental; ela problematiza as questões que surgem no mundo da vida, atuando na

reprodução da cultura, da sociedade e dos indivíduos. A ação comunicativa tem um papel

fundamental na superação das patologias que resultam da penetração dos imperativos dos

sistemas no mundo da vida; e é a crença nas possibilidades colocadas pela ação

comunicativa que diferenciará Habermas de Adorno e Horkheimer, pensadores de

Frankfurt com quem dialoga fortemente, mas cujos diagnósticos quanto à razão foram

marcados pelo negativismo

As possibilidades de debate e discussão colocadas pelo trabalho de Habermas,

neste momento, são incontáveis. Chamamos atenção, no entanto, para duas vertentes

específicas, que se desdobram da seguinte questão: como pode o mundo da vida reagir

à penetração do sistemas, principalmente em um contexto social marcado pelo

pluralismo de tradições e valores que tomam ainda mais difícil a formação de um

consenso a respeito de variados assuntos?
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Uma primeira vertente de discussão conta com a contribuição de pensadores que

adensam o trabalho habermasiano ao associarem a defesa do "mundo da vida' ao tema da

sociedade civil.

Entre estes autores, realçam Cohen e Arato, cuja abordagem do tema pode ser

sumarizada da seguinte forma: a estruturação das formas modernas de economia e

administração abalam, de fato, as bases de socialização, arranjos e solidariedades

verificadas nas sociedades tradicionais. Mas os efeitos não são apenas estes; esta

estruturação também impede o processo completo de modernização do mundo da vida,

o qual seria fundamental para a superação bem sucedida da estruturação tradicional e a

adaptação às novas formas de reprodução cultural. Se completada, a modernização do

mundo da vida não significaria, necessariamente, a emergência de indivíduos que agiriam

estratégica ou instrumentalmente, de indivíduos sem recursos de solidariedade, mas sim o

surgimento de novas associações voluntárias, com direitos iguais de participação,

com interação livre de seus membros, permitindo a renovação das formas de

solidariedade.

Esta vertente apresentará fortes pontos de contato com outra, desenvolvida pelo

próprio Habermas, que enfatiza a relação da democracia com o Direito moderno, este

último entendido a partir de duas grandes perspectivas: como resultante de um processo

discursivo e como grande responsável pela institucionalização e garantia das práticas

discursivas.

o Direito é entendido, na proposta habermasiana, como um instrumento

importante de regulação consensual dos conflitos nas sociedades modernas, marcadas

pela pluralidade de grupos e, portanto, de valores e tradições.

o tratamento conjunto destas duas vertentes é feito no capítulo seguinte e servirá

como base para explicitação de um núcleo articulado do trabalho habermasiano, a partir
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do qual serão tirados os subsídios para o tratamento dos temas da esfera pública e da

sociedade civil no Brasil.
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Capítulo llL

Modelo Discursivo de Democracia - A Reação da Sociedade Civil

Este capítulo tem como objetivo discutir duas vertentes que se desdobram a partir da Teoria da
Ação Comunicativa: a relação do Direito moderno com a democracia e os papéis do espaço
público e da sociedade civil nas sociedades modernas.

A recuperação da importância da esfera pública, da democracia e do Direito na

obra habermasiana se dá, em especial, no livro Fak:dtéit und Geltunt e pode ser

apresentada, grosso modo, como resultado da preocupação de Habermas com questões

de ordem institucional. Ou seja, o filósofo alemão tenta responder ao desafio de pensar

o papel do aparato político formal em relação aos fluxos comunicativos oriundos do

"mundo da vida".

Para tanto, Habermas desenvolve aquilo que chama de "terceiro modelo" de

democracia, incorporando e rearticulando aspectos dos outros dois, o liberal e o

republicano (enquanto categorias utilizadas no pensamento político americano).

Habermas tenta recuperar um dos principais aspectos do modelo republicano,

qual seja, aquele segundo o qual o processo político não serve apenas para o controle do

Estado e para a garantia dos direitos privados, mas sim como forma de participação de

cidadãos livres e iguais, que se envolvem em processos comunicativos.

Neste processo de recuperação, no entanto, Habermas busca escapar do

"calcanhar de Aquiles" do modelo republicano, ou seja, a dependência da virtude dos

cidadãos orientados para o bem comum. Esta dificuldade do modelo republicano

realça ainda mais em uma situação de pluralismo cultural e social, em que se toma dificil

apontar determinada "identidade da comunidade" e uma respectiva orientação valorativa.
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N o modelo discursivo, o processo de formação democrática da opinião e da

vontade comum, que se traduz em eleições gerais e em decisões parlamentares, não

depende da eticidade de dada comunidade, mas da institucionalização de

procedimentos comunicativos. Ou seja, são necessários mecanismos que permitam

que a geração informal de opinião desemboque em decisões legislativas. Temos, desta

forma, uma situação em que a prática comunicativa gera um poder que se transforma em

deliberações políticas nas instituições parlamentares e nos espaço públicos políticos.

Observe-se que este modelo, intrinsecamente ligado às idéias desenvolvidas na

"Teoria da Ação Comunicativa" (e não por outra razão chamado de " discursivo")

aparece, assim como já havíamos dito, como resposta ao desafio da institucionalização,

ou seja, da existência de um aparato institucional para o funcionamento da democracia.

Habermas(1995) desenvolve a idéia de um " Princípio do Discurso", segundo o

qual as "únicas regulações e modos de agir que podem reivindicar legitimidade são

aquelas às quais todos aqueles suscetíveis de ser afetados poderiam assentir como

participantes de discursos racionais"(p. 52). Este princípio é aplicado nos procedimentos

comunicativos de formação de opiniões que levarão à institucionalização das decisões

tomadas.

É importante observar que, como base de toda esta argumentação encontra-se a

necessidade de que os indivíduos tenham acesso ao direito universal a liberdades

individuais e aos direitos comunicativos e participativos que garantam

oportunidades iguais para o uso público de liberdades comunicativas, para que se chegue

a decisões de fato democráticas. Anteriormente a isso, a própria elaboração do corpo de

leis que vigorará em dada sociedade depende do uso, por parte dos cidadãos, de seus

direitos comunicativos e participativos, sem o quê se compromete sua legitimidade. O

6 O título do livro refere-se, em alemão, à tensão existente entre a "efetividade" e a "validade",
ou ainda entre a "positividade" e a "normatividade". A versão em inglês, por nós consultada,
ganhou o título de Betueen Norms and Faas: contributions to a discourse theory of /aw and democracy.
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Direito assume) no contexto da obra habermasiana, um papel fundamental para entender

a democracia e a esfera pública.

o Direito é entendido a partir de duas grandes perspectivas: como resultante de

um processo discursivo e como grande responsável pela institucionalização e garantia das

práticas discursivas.

o Direito Moderno assume o papel de facilitar a coordenação sistêmica uma vez

que as sociedades modernas são pluralisticas, marcadas pela existência de uma série de

subgrupos com entendimentos próprios e com pressupostos) valores e tradições não

necessariamente partilhados por outros.

Além disso) nessas sociedades) o capitalismo abre espaço) crescentemente) para

um tipo de ação "estratégica". A compra venda de bens no mercado não ocorre através

de interação discursiva) mas através do meio deslinguistizado "dinheiro"; assim como

subordinados recebem de seus superiores) no trabalho) ordens a respeito das tarefas que

devem realizar) sem que hajam ações discursivas sobre estas tarefas.

o papel do Direito na garantia do ambiente social) no qual pessoas que pertencem

grupos diferentes podem atuar estrategicamente) não é a única discussão que surge neste

contexto. Sua origem enquanto um conjunto de leis que deve ter legitimidade perante os

cidadãos de uma certa comunidade também é um ponto fundamental.

Este ponto aparece no próprio título do livro de Habermas; a tensão entre "fatos"

e "normas" refere-se à contraposição entre uma dada realidade social de um lado e) de

outro) o "apelo à razão". As normas, ou o conjunto de leis) devem ter legitimidade. Ou

seja) é preciso que a maioria da população veja este conjunto de leis como algo que deve

ser seguido por alguma razão que a legitime) seja ela o fato de os ancestrais assim o terem

feito ou por motivos religiosos. Observe-se) assim) que há um fato que gera leis que
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devem ser administradas e cuja obediência deve ser garantida; mas há, também, um apelo

de que este conjunto de leis merece ser reconhecido como algo legitimo.

o argumento de Habermas, em consonância com a importância da prática

comunicativa, é a de que um processo discursivo deve ser a origem do corpo de leis que

prevalecerá. Apenas assim ele será racionalmente aceito pela comunidade em cujo

contexto social surge este corpo de leis. Note-se, desta maneira, o círculo que Habermas

constrói: apenas processos discursivos permitirão a construção de um Direito legítimo;

mas sem um corpo mínimo de direitos assegurados à liberdade e à participação não se

constrói uma esfera pública em que este debate possa ocorrer.

N este ponto o espaço público e a sociedade civil surgem como conceitos

sociológicos preponderantes no trabalho habermasiano. Com a garantia de que os

processos comunicativos influenciam a arena po1ítica formalizada, a sociedade civil pode

exercer seu papel. Habermas concede a ela uma grande importância; ela aparece, neste

modelo, independente dos sistemas po1ítico e econômico e deve afirmar seu recurso

próprio, a solidariedade social, frente aos outros utilizados pelos outros dois sistemas;

o poder e o dinheiro. Com procedimentos democráticos institucionalizados em termos

de Estado de Direito, a sociedade civil atua em espaços públicos autônomos e reflete

uma situação em que agentes comunicativamente competentes são, também, cidadãos, ou

seja, portadores de direitos acionáveis no espaço público.

A sociedade civil assumirá um papel fundamental no combate à colonização do

"mundo da vida"; e para entender este processo remetemo-nos ao trabalho de Cohen e

Arato, que propõem um conceito de sociedade civil em sintonia com a obra

habermasiana.

o pano de fundo da proposta de Cohen e Arato é a atuação de um Estado

altamente interventor e provedor de bens e serviços públicos de cobertura universal. A
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intenção inicial da montagem de um Estado provedor era absorver os efeitos externos de

um processo de produção baseado no trabaJho assalariado; no entanto, a formação de

uma ampla rede de serviços públicos gerou resultados ambivalentes. São garantidos

direitos de bem-estar a um sujeito jurídico que, supõe-se, esteja agindo estrategicamente

para atingir seus objetivos privados.

As burocracias encarregadas das prestações de serviço agem de maneira reducionista,

selecionando casos previstos em lei e "tipificando" situações que, originalmente, estão

inseridas no contexto de uma biografia, de uma vida concreta; esta passa, então, a ser

submetida à grande abstração. Por se tratarem de compensações monetárias, não são

considerados os custos emocionais como, por exemplo, o da perda do posto de trabaJho.

Eis porque, para Hab ermas , a montagem desse Estado é um processo ambivalente,

justamente por burocratizar e monetarizar o núcleo do "mundo da vida", enquanto

que sua intenção original era a de protegê-lo.

o Estado administrativo acabou por penetrar profundamente o "mundo da vida"; os

cuidados administrativos com idosos, com questões escolares e até mesmo intrafamiliares

tiraram dos indivíduos as funções antes realizadas na estrutura das sociedades

tradicionais, sem muitas vezes oferecer uma contrapartida, como nos casos dos idosos,

cujas aposentadorias não cobrem a auto-estima e o sentimento de utilidade perdidos com

a interrupção do trabaJho por causa da idade. Nas palavras de Cohen e Arato:

"[Tjhe monetarization and bureaucratization of the social relations of civil society are
highly ambivalent processes that create a set of social benefits and securities at the cost
of creating a new range of dependencies and destroying both existing solidarities and the
actors' capacitiesfor self-help andfor communicatively resolving problems" (p. 450).

Ocorreu, segundo Habermas, o erro de se pressupor que a sociedade como um

todo pudesse ter alguma forma de reação dentro do sub-sistema político. No entanto, o

meio do qual se utiliza esse subsistema, o poder, não é "neutro"; ou seja, não foi capaz de

criar significados, ou solidariedades. Não conseguiu, assim, substituir recursos que foram
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subtraídos do "mundo da vida" a partir da tentativa do Estado de Bem Estar de protegê-

lo do meio que impera no sub-sistema econômico: o dinheiro.

É da tentativa de encontrar formas de combate à colonização do "mundo da

vida" que se deriva um conceito de sociedade civil da obra habermasiana. Segundo a

interpretação proposta por Cohen e Arato (cujo trabalho também tem substrato

normativo) o encaminhamento do problema deveria ocorrer a partir do estabelecimento

de:

a) ''barreiras'' que limitem a penetração do poder e do dinheiro; e

b) "sensores" que possam indiretamente influenciar a operação do poder e do dinheiro

em seus respectivos sub-sistemas.

Para que isso ocorra) os autores derivam)do esquema proposto por Habermas um

alternativo) que re-elaboramos graficamente:
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Figura 3 - Modelos de Relação entre o Mundo da VJda e.os
Subsistemas

.:....

MODELO ORIGINAL (simplificado)

rv10DI-:LO PROP( )STO

. ADAVIDA: SOOEDADE CIVIL•
.....:..

É importante observar que, segundo Cohen e Arato, o "mundo da vida" apresenta

duas dimensões: a primeira é o reservatório de tradições marcadas pela linguagem e pela

cultura (dimensão simbólico-linguística); uma segunda corresponde às formas

associativas que utilizam a ação comunicativa para a sua reprodução e a integração

socialpara a coordenação da ação no interior de suas estruturas(dimensão institucional).

Nesta última está a sociedade civil, ou, na definição dos autores(1995):

"[a] sphere of social interaction between economy and state, composed above ali of the
intimate sphere (especially the family), the spheres of associations (especially voluntary
associations), social movements, and forms of public communication. Modern civil
society is created through forms of self-constitution and self-mobilization. It is
institutionalized and generalized through laws and especially subjective rights, that
stabilize social dif.ferentiation" (p. IX).
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A sociedade civil, ao contrário do "mundo da 'vida", envolve ligações verticais que

podem ser concebidas como mediações entre indivíduos e grupos, grupos e instituições

sociais, instituições sociais e instituições políticas globais; assim., seria possível a

manutenção das dimensões estratégicas relativas aos sub-sistemas econômico e

administrativo, sem conseqüências patológicas para o ''mundo da vida". Neste,

prevaleceria ainda a coordenação comunicativa que impediria o desenvolvimento de uma

lógica própria das dimensões política e administrativa, o qual acarreta a colonização.

N o quadro anterior, a flecha entre a sociedade civil e a sociedade política e econômica

indica que seria possível introduzir formas institucionalizadas de ação comunicativa nas

instituições políticas e econômicas, com a construção de espaços públicos, ao mesmo

tempo em que o "mundo da vida" e os sub-sistemas permaneceriam atuando de acordo

com suas lógicas próprias.

Este último ponto é bastante importante pois, apesar da necessidade de criação de

instituições capazes de realizar plenamente os potenciais de reprodução comunicativa de

um "mudo da vida" moderno, isso seria feito sem um caráter totalizante em relação aos

sub-sistemas político e econômico. Isso porque a diferenciação entre estes e o "mundo

da vida" é fundamental, uma vez que ela oferece à sociedade os recursos de tempo para a

deliberação democrática e a tomada de decisões.

N este modelo de sociedade civil, a multiplicidade de públicos e a possibilidade de

autonomia individual são fatores decisivos - eis a razão pela qual os direitos de

comunicação (relativos à esfera pública) e os direitos de privacidade (relativos à esfera

intima) seriam o centro das liberdades constitucionais, sendo os direitos políticos,

econômicos e SOClalSseus pré-requisitos. Referindo-se ao modelo proposto, dizem

Cohen e Arato:

"[It] shows that the political issue is how to introduce public spaces into the state and
economic institutions (without abolishing mechanisms of steering or
strategic/instrumental action) by establishing continuity with a network of societal
communication consisting of public spheres, associations and movements" (p. 480).
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A esfera pública tem, assim, uma importância considerável, já que ela é o nível no

qual o conjunto dos problemas que afetam a sociedade são processados através

dos mecanismos de comunicação; ocorreria, assim, uma disputa de idéias e a

formação de um consenso público a partir do predomínio de determinadas opiniões em

detrimento de outras. Nesse espaço estaria a origem do fluxo comunicativo que, através

de uma série de procedimentos democráticos formais, levaria os problemas mais

essenciais discutidos pela sociedade até os centros decisórios. Nesse sentido, a discussão

a respeito da esfera pública seria validada pela tentativa de buscar os mecanismos

através dos quais os processos horizontais de articulação política influenciam, ou

não, as ações do aparato administrativo-jurídico-estatal (Costa, 1994).

Como observamos em outra oportunidade, isso não significa que na esfera

pública não ocorra coordenação sistêmica, ou seja, que nela não ocorram disputas de

poder entre grupos econômicos e políticos; no entanto, para ela também confluem fluxos

comunicativos oriundos da vida comunicativa que carregam questões relevantes para a

sociedade.

Observe-se que, neste modelo de democracia que se desenha a partir dos

pressupostos de Habermas, sociedade civil e esfera pública assumem significados

especiais. A esfera pública é o ponto das disputas entre os sistemas político e

administrativo e o "mundo da vida"; e os movimentos sociais são uma forma que os

atores utilizam para reagir à colonização. Permeia, assim, a idéia de que o que funda a

democracia é a institucionalização no sistema político moderno dos princípios da

racionalidade comunicativa. Ela tem, desta forma, um caráter normativo ao pregar a

necessidade da prevalência do "mundo da vida" sobre os sistemas.
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Não apenas isso, a junção das tradições intelectuais que tratam da sociedade civil e

da esfera pública permitiu, segundo Avritzer (1993), formular uma teoria societária da

democracia que permite avaliações do caso latino americano.

Segundo esta teoria é possível entender a democracia a partir de três variáveis:

• A liberação da ação comunicativa dos processos administrativos e econômicos;

• O reforço da arena societária na institucionalização de um grupo de direitos que

limitem a burocratização e a mercantilização;

• O estabelecimento de arenas reflexivas que conduzam à compatibilização entre as

lógicas do sistema e do "mundo da vida".

Chamamos atenção para este tipo de proposta por considerarmos fundamental

realçar trabalhos de pensadores brasileiros que se utilizem do referencial habermasiano

para entender o caso brasileiro. Embora de certa forma abordemos estes pontos,

trilhamos, no capítulo seguinte, um caminho um pouco distinto, que não se concentra

especificamente nestes aspectos. Interessou-nos pensar o país a partir das peculiaridades

que caracterizam a implantação do Estado no país e do tipo de relacionamento que esse

Estado desenvolveu com a sociedade civil, com influências inegáveis para a formação do

espaço público.

Manteremos em vista, ainda assnn, a possibilidade de pensar o processo de

democratização do Brasil, por nós assumido como inconcluso, a partir da atuação dos

movimentos sociais e da tentativa de constituir uma terceira arena, distinta do Estado e

do mercado nos marcos acima propostos. No capítulo seguinte, nos dedicamos a essa

tarefa
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Capítulo IV.

Estado, Sociedade Civil e Esfera Pública no Brasil

Este capítulo é dedicado à tentativa de abordar a experiência brasileira de formação de uma
esfera pública, do Estado e da sociedade civilna perspectiva proposta por Habermas. Para tanto,
vamos abordar os trabalhos de autores já consagrados no tratamento da realidade brasileira.

Este capítulo consubstancia um dos principais objetivos da dissertação, ou seja,

tentar entender a possível existência de um espaço público e o tipo de sociedade civil que

se desenvolveram no Brasil a partir do referencial teórico proposto por Habermas e os

autores que desenvolvem novas abordagens a partir de seu trabalho.

É preciso apontar, inicialmente, que· o tipo de trabalho desenvolvido por estes

autores, em especial por Habermas, insere-se em um determinado contexto

metodológico, qual seja, aquele em que temas como o do espaço público e o da

sociedade civil são tratados na fronteira da filosofia com a sociologia, contando, também,

com investigação histórica. A afiliação de Habermas à Escola de Frankfurt liga-o a uma

tradição filosófica em que o questionamento da razão enquanto instrumento libertador,

assim como inicialmente proposto por Kant, leva ao desenvolvimento da noção de razão

instrumental, cujo conteúdo pessimista será posteriormente combatido por Habermas,

através do conceito de razão comunicativa. Este é o ponto do qual parte o filósofo

alemão e os autores que o seguiram.

Partir deste arcabouço para entender a realidade do Brasil fez-no buscar autores

consagrados, que já se debruçaram sobre a história do desenvolvimento do país, mas que

usaram métodos de investigação e de entendimento da realidade do país distintos.

Valemo-nos no trabalho de Raymundo Faoro sobre a origem do Estado no Brasil; a

análise de caráter mais sociológica de Simon Schwartzman e a abordagem cultural de

Roberto da Matta, entre outros autores.
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Apesar de termos pesquisado um bom cabedal já desenvolvido sobre a história do

Brasil, não foi nossa intenção esgotar toda bibliografia produzida por pensadores

brasileiros, mas sim mostrar que mesmo em uma amostra reduzida de autores foi

possível identificar parâmetros a partir dos quais entender o caso do país em consonância

com o rico referencial desenvolvido por Habermas.

Ainda que de maneira concisa, desenvolvemos o argumento de que, no país, a

predominância de um Estado que: não surgiu localmente, mas sim veio importado; não

garantiu a formação de uma rede de provisão de bens e serviços sociais; e foi dominado,

por anos, por regimes de caráter autoritário, fez com a sociedade civil encontrasse

dificuldades para se organizar de forma independente, sem estar a ele sub sumida ou por

ele subjugada. Os resultados destas características para a formação da esfera pública são,

também, evidentes.

Consideramos fundamental ressaltar, neste contexto, os seguintes aspectos para

entendimento que nos propomos da sociedade civil e do espaço público no país:

• a precedência do Estado sobre a sociedade civil

• a ausência de uma esfera pública atuante

• a construção de um corpo de direitos que não se desenvolveu a partir de forças

comunicativas trazidas à tona pela sociedade civil

• um padrão cultural de relacionamento dos indivíduos com o sistema político no

qual prevalecem éticas particulares, em que relações sociais baseiam-se não nos

indivíduos, mas em famílias e/ou grupos de amigos

O formato pelo qual optamos para a análise desses aspectos é a apresentação de fatos

relevantes da história do país, assim como sistematizados por autores variados, e os quais,
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acreditamos, contém elementos que possibilitam nossa análise; e, a partir desta

apresentação, o desenvolvimento de um segmento de orientação analítica.

A origem do Estado

o surgimento do Estado moderno e seu desenvolvimento posterior, até que se

chegue ao formato do We!fare State assumem, na obre de Habermas, um papel

fundamental.

Primeiramente, é em contrapartida à constituição de um poder público organizado

sob a forma de Estado que se organiza a esfera pública burguesa; quando este Estado

começa a intervir com maior força, garantindo aos que não tinham poder econômico

instrumentos para a participação formal na esfera política, ele contribui para o

esfacelamento desta esfera pública burguesa assim como originalmente concebida. Por

último, mas não menos importante, quando a organização estatal montou um enorme

aparato burocrático, funcionando através do meio deslingustizado "poder", contribuiu

sobremaneira para a colonização do mundo da vida. Assim sendo, a análise que

propomos para ao Brasil tem início com o questionamento sobre o desenvolvimento do

Estado no país.

Não é possível tratar desta temática sem recorrer ao período colonial. Ao longo de

sua história, o país experimentou as três formas de organização de colônias geralmente

utilizadas pelos europeus. Inicialmente, a implantação de feitorias, quando se juntam o

comércio e a defesa militar. Depois, a fase das capitanias, quando se realiza produção

agrícola com vistas à exportação para a metrópole. Por último, a fase de colonização

propriamente dita, quando uma população se estabelece no país, que passa a manter

relações comerciais e de subordinação política com a metrópole.
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A despeito da similaridade entre os tipos de colonização adotados pelos países

europeus no geral e aquela que teve lugar no Brasil, algumas especificidades devem ser

realçadas. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o tipo de colonização

promovida por Portugal foi de natureza capitalista, mas em uma situação em que as

iniciativas particulares eram todas tuteladas pelo Estado Absoluto, apoiado pela atuação

de um estamento burocrático. Desenvolveu-se, assim, um capitalismo intrinsecamente

ligado ao Estado, em que os reis criavam monopólios, concediam privilégios e

distribuíam cargos em uma modalidade de capitalismo chamada de político.

Enquanto na Inglaterra e na Holanda a colonização havia ficado a cargo de empresas

privadas, de cuja administração sairia uma nova classe, fundada no poder econômico, em

Portugal o capitalismo que prevaleceu foi o estatal. Suas características eram bem

específicas como se depreende pelas palavras de Faoro(1975):

"Os reis portugueses governaram o reino como a própria casa, não distinguindo o tesouro
pessoal do patrimônio público. Seu poder assentava no patrimônio; em tomo deste
gravitavam ele próprio, seus súditos e os interesses econômicos da nação. É o 'oikos', a raiz
que deu a árvore em cuja sombra medrou o Estado"(Pll).

Estas características, que marcavam o Estado português, permaneceram quando este

foi transplantado para o Brasil durante o processo assim conhecido de "transmigração".

O Estado português, que realizava uma regulação jurídica e também administrativa

através de agentes e delegados, reagiu à tendência de desobediência à autoridade real

perpetrada pelas capitanias (em um movimento que configuraria a formação daquelas que

seriam, posteriormente, as oligarquias locais). A determinação para a criação do

Governo-geral ocorreu em 1548, quando foi instituído um governo para coordenar as

capitanias; depois veio o processo de transmigração.

Da transposição do Estado português para o país decorreram, principalmente, dois

problemas:
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a) a mera superposição de camadas administrativas e o agrupamento de repartições

moldadas para a sociedade portuguesa não levou em consideração a realidade local;

b) a estrutura trazida já veio permeada por práticas de distribuição de cargos baseada na

troca de favores e na afeição. Este estilo patrimonialista de gestão da coisa pública,

em que prevalecem os interesses privados do detentor do cargo, acabou por se

perpetuar como estilo de fazer política no país.

o Estado surgiu, então, no Brasil, completamente separado da idéia de nação, e não

como resultado de movimentos ou forças políticas internas, articuladas no sentido de

construir um corpo responsável pelo ordenamento das relações sociais. Sem uma cultura

política pré-formada e sem autonomia civil e econômica, a "sociedade" assistiu o

surgimento do Estado.

Esse Estado, que surgiu monolítico, logo espalhou seus tentáculos sobre o território

da colônia, fazendo com que a burocracia do Portugal seiscentista acabasse por se

reproduzir nos núcleos de povoamento que, criados por lei, por motivos fiscais e

militares, caracterizavam-se mais como meros agrupamentos de populações que antes

viviam dispersas. Os fundadores das cidades, que assumiam o título de capitão-mor

regente, levavam junto agentes ou funcionários recrutados, reproduzindo o estamento

burocrático. Como aponta Faoro(1975):

"Nasce, desde o primeiro século colonial, o vezo de criar a realidade a golpes de decretos,
alvarás, e ordens régias. Disciplina-se o sertão bruto de cima, do alto e de longe, com o
desenvolvimento da organização administrativa" (p. 74).

A escolha dos governantes e dos funcionários, guiada, primordialmente, pela afeição

ou pela vontade de recompensar, marcavam fortemente uma situação em que as

fronteiras entre a ordem pública e os interesses privados eram bastante tênues.
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A maneira como se organizava a vida social da colônia também refletia a forma como

se construíam os espaços público e privado no país. Ela era marcada pela existência de

grandes fazendas, sistemas relativamente fechados, nos quais prevaleciam a dominação

senhorial, as relações verticalizadas e clientelistas (troca de proteção por lealdade) e o

regime escravocrata.

A Igreja Católica, intrinsecamente associada ao Estado português, assumia um papel

fundamental na regulação desta vida social. Ela promovia a vinda de missionários, a

fundação de escolas e ordens religiosas e a criação de dioceses e paróquias assumindo,

segundo Landim(1993), o papel de órgão público na organização da sociedade civil,

já que suas instituições acabaram por se tomar os espaços em que ocorria a vida social.

Quanto à provisão de serviços, não era significativa a atuação do Estado. Enquanto a

assistência às camadas mais pobres da sociedade era feita de forma privada, dentro das

fazendas, como forma de proteção senhorial, às ordens sociais ficava o papel de garantir

uma rede de saúde e educação, esta última em especial para a elite, já que o escravismo e

a centralização administrativa na metrópole não demandavam a formação de uma mão-

de-obra mais qualificada.

Formou-se, no país, um modelo de sociedade oligárquico e agrário-exportador, e que

prevaleceu até pelo menos o início dos anos 1930. Mas, se até o século XVIII ele se

caracterizava, principalmente, pelo isolamento das estruturas de poder regional, o século

XIX assistiu a consolidação de um poder central. No entanto, nem mesmo os ventos

liberais que influenciavam a elite brasileira da época foram capazes de alterar

substancialmente o modelo. A Independência, em 1822, e a proclamação da República,

em 1889, consolidaram a predominância dos interesses agrários.
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Estado, burocracia e sociedade civil

Foi apenas no final do século XIX que a urbanização e a industrialização

apareceram como movimentos fortes, capazes de trazer alterações à estrutura de poder

então vigente. As levas de imigrantes europeus que se instalaram no país influenciaram

sobremaneira as formas de organização da população; começaram a surgir as sociedades

de auxilio mútuo e sindicatos que eram, basicamente, réplicas do modelo trazido pelos

imigrantes europeus. Este movimento foi genericamente chamado de "mutualismo" e se

inseria em um contexto maior em que se criavam novas formas de relacionamento entre

Estado, enquanto organização do poder público, e sociedade civiL

Isso porque o Estado também começava a assumir um novo formato. Altamente

centralizado r, autoritário e fortemente interventor, o Estado que começou a ser

implantado por Getúlio Vargas nos anos 40 criou uma legislação trabalhista e

previdenciária, fazendo entrar em cena, enquanto par de oposição, a assistência social

versus consciência política, em um embate que reproduz claramente a discussão sobre

Estado e sociedade civil, opondo uma postura diretiva à organização de anseios que

viriam, genuinamente, da sociedade".

A criação desta legislação trabalhista e a montagem de uma estrutura previdenciária

através de Institutos de Aposentadoria implicou a organização dos beneficiários em

termos de categoria profissional. A contribuição para o fornecimento dos beneficios

vinha do Governo, dos empregados e dos empregadores, e o acesso a eles estava

condicionado à posição do indivíduo no mercado. Da reflexão desta situação, em que o

Estado atua fortemente no desenvolvimento dos sindicatos e na filiação dos

trabalhadores a eles, que Wanderley Guilherme dos Santos(1979) desenvolveu o conceito

de "cidadania regulada", "[c]ujas raízes encontram-se não em um código de valores

políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional ... definido por lei"(p. 75).
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Os sindicatos passaram a ter um modelo único para o seu funcionamento, sob tutela

do Ministério do Trabalho. Criou-se o imposto sindical, também administrado pelo

Ministério, formando fundos utilizados para atividades assistenciais nos sindicatos

revelando, mais uma vez, a conflituosa relação política/ assistencialismo.

Este Estado altamente interventor desenvolveu, como era de se esperar, amplas

estruturas que permitissem a realização de suas novas e crescentes funções, dando

continuidade à tradição de manutenção de um corpo burocrático grande.

Na interpretação de Schwartzman(1988), o desenvolvimento do Estado no Brasil

acabou levando à formação de uma burocracia estatal pesada, todo-poderosa, mas

ineficiente e pouco ágil. Esta burocracia teria assumido, segundo o autor, um papel

preponderante em um sistema político que não funciona como "representante" ou

"agente" de grupos ou classes sociais determinados, mas que tem uma dinâmica própria

e independente.

A partir do referencial weberiano, Schwartzman define o Estado brasileiro como

"neopatrimonial", ou seja cc uma forma de dominação política gerada no processo de

transição para a modernidade com o passivo de uma burocracia administrativa e uma

'sociedade civil' (classes sociais, grupos religiosos, étnicos, lingüísticos, nobreza etc.)

fraca e pouco articulada"(p. 14).

Os anos de poder getulista teriam contribuído para reforçar um sistema político em

que Estado está sempre negociando com os variados setores sociais sua inclusão ou

exclusão nos beneficios e privilégios que ele controla. Sem uma esfera pública atuante e

uma sociedade civil articulada, esse Estado: coopta lideranças ativas; institucionaliza a

cooptação através da organização de grupos funcionais ou de interesse em instituições

7 Uma discussão ainda .mais sutil deriva do argumento de que não bastava a solidariedade
baseada na caridade cristã, mas sim, a consciência do direito de exercer a política moderna.
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supervisionadas e controladas pelo Estado; ou simplesmente exclui dos beneficios que

controla grupos e segmentos sociais.

É fundamental observar, também, que embora regulador das várias esferas da vida

social, o Estado dos anos de poder de Getúlio Vargas esteve longe do modelo do We!fare

State que se implantava naquele momento na Europa; seu caráter era isto sim, muito mais

corporativo. Com isso pretendemos observar que o Estado não atuou no sentido de criar

uma ampla rede de serviços sociais, de cobertura universal.

Se desejamos, no entanto, enfatizar questões ligadas à sociedade civil, é importante

observar, no entanto, que os sindicatos não eram a única forma de organização da

sociedade que se desenvolveu ao longo do período corporativista do governo Getúlio

Vargas e subseqüentemente; instituições como a ULTA (União de Lavradores e

Trabalhadores Agrícolas do Brasil), o MASTER (Movimento dos Trabalhadores Sem

Terra), as Ligas Camponesas, a UNE (União Nacional dos Estudantes) e o ISEB

(Instituto Superior de Estudos Brasileiros) começaram a atuar entre as décadas de 30 e

50. O fato de poucos estudos se debruçarem sobre a atuação destas organizações,

concentrando-se, preferencialmente, no papel do Estado é, por um lado, sintomático da

situação de preponderância deste último; por outro, dificulta análises que desejem se

concentrar nestas formas de organização da sociedade civil.

Os anos 50 e 60, de acelerada modernização da economia brasileira, quando se

privilegiou um modelo de desenvolvimento baseado na industrialização, gerando como

sub-produtos a concentração de renda e o achatamento do mercado consumidor interno,

assistiu a urbanização, a diversificação do setor produtivo e o crescimento da população

universitária. Estes fatores contribuíram, de início, para a tentativa de redesenho dos

parâmetros de relacionamento da sociedade civil com o Estado.
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No entanto, a instalação do regime autoritário-burocrático, em 1964, reverteu este

quadro drasticamente. Os governos militares que se sucederam intervieram pesadamente

na economia, fazendo crescer muito o papel empresarial do Estado. Para tanto,

desenvolveram um corpo de técnicos altamente capacitados que acabou por se constituir

em um núcleo de poder dentro do próprio governo. Ao lado dos empresários, dos

investidores estrangeiros e da burguesia nacional, com quem mantinham estreita relação,

estes burocratas formavam boa parte da estrutura do poder.

O modelo de desenvolvimento adotado, baseado em enorme concentração de renda,

levou a uma pauperização crescente da população. Esta situação era agravada pela

urbanização caótica que se seguiu ao surto indust:r:ializante, sem que uma infra-estrutura

mínima fosse montada para receber as levas de migrantes que se deslocavam para os

novos pólos econômicos.

Ao lado desta pauperização, a sociedade civil que se organizava de maneira incipiente

desde os anos getulistas, assim como a vida política nacional, foram esmagadas. Houve

uma repressão violenta ao sindicalismo, aos movimentos populares e a outras formas de

mobilização organizada. A instauração da censura, a proibição de atividades partidárias e

a perseguição política, com prisões, tortura e mortes de militantes eram alguns dos

aspectos mais relevantes das quase três décadas de regime militar.

Novas formas de organização da sociedade civil

Se a instauração de um regime desta natureza, no entanto, obstaculiza a atuação dos

setores organizados da sociedade civil e inviabiliza a participação política, ele não elimina

a possibilidade de articulação em espaços específicos. O período foi marcado por um

trabalho que se organizou sob a forma genérica de movimentos sociais que se

articulavam em tomo da demanda por políticas nas áreas de saneamento, saúde, educação

e moradia, entre outros. O grau de complexidade dos arranjos sociais das grandes
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cidades, influenciados não apenas pelas condições internas mas também pelo cenário

internacional, levaram à formação de movimentos que aglutinavam "novos" atores

sociais, no sentido de uma reelaboração de valores. À temática social ligavam-se, agora, à

das mulheres, negros, índios, homossexuais, entre outros.

A Igreja assunuu, também, um papel importante; ao abrir-se para este processo

através das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, de estrutura mais leve e contando

com a atuação de leigos, ela se aproximou das comunidades.

A articulação dos segmentos organizados da sociedade civil caminhou, ao longo dos

anos 70 e 80, por duas vertentes; por um lado no sentido da defesa dos direitos

políticos e contra a ditadura militar; por outro, na defesa dos direitos sociais, pela

provisão de bens e serviços públicos. Estas duas vertentes foram caminhando juntas e

acompanhando as grandes mudanças políticas, econômicas e sociais que aconteciam em

escala mundial e marcaram a passagem dos anos 70 para os 80.

o We!fare State dava sinais de falência diante de uma inequívoca crise fiscal que

forçava o Estado a reduzir suas atividades; os regimes comunistas do Leste entravam em

colapso. Apontava-se para uma redes coberta da sociedade civil sob a forma de

movimentos que se organizavam tanto em oposição às pesadas estruturas burocráticas

montadas pelo Estado-providência quanto à pressão totalit:á.riados governos comunistas.

Ao fim dos anos 70, o Brasil assistiu a dois movimentos paralelos, mas de implicações

mútuas. Por um lado, deteriorou-se a economia do país, até então amplamente baseada

em financiamento externo, através do qual o país consolidava seu papel interventor, de

forjador da base industrial.

Por outro, os segmentos organizados da sociedade civil reagtam aos problemas

econômicos, níveis intoleráveis de injustiça social e ao regime autoritário, articulando-se
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não apenas sob a forma de movimentos como também em comícios e outras

manifestações públicas que acabariam assumindo um papel fundamental no processo de

abertura e no fim das quase três décadas de ditadura militar.

A luta pelos direitos SOC1a1S atingiu seu apogeu no período constituinte; os textos

referentes à educação e à saúde, por exemplo, traziam inovações consideráveis e

apontavam para a construção de um Estado muito mais comprometido com o bem-estar

social. No entanto, A Constituição Federal de 1988 seria um símbolo do paradoxo que

caracterizaria os país nos anos subseqüentes: a consolidação de direitos crescentes e

universalistas, que deveriam garantir o acesso dos cidadãos ao mais diversos bens e

serviços, encontra um Estado falido, incapaz de assumir papel de provedor.

A cnse do Estado impôs a necessidade de revisão dos papéis dos variados atores

sociais. Um Estado crescentemente inoperante abria espaço para a atuação de

organizações que oferecessem bens e serviços públicos, de interesse coletivo e que não

eram nem estatais nem privadas; explodiu, então, o fenômeno das ONGs, oriundas, em

parte, do desenvolvimento de novos arranjos institucionais para os movimentos sociais.

Estas organizações, que começaram a atuar de forma precária, como centros de pesquisa

alternativos aos mantidos pelo Estado autoritário ou como grupos de apoio aos

movimentos sociais encontraram, nos anos 80, ambiente receptivo a novas formas de

atuação.

N o entanto, mais do que a questão da provisão de bens e serviços, a articulação de

segmentos sociais variados, seja sob a forma de movimentos, ONGs ou outros tipos de

organizações da sociedade civil, trazia à tona a questão de uma nova forma de

relacionamento entre a sociedade civil e o Estado.

A despeito das variadas abordagens a respeito do tema dos movimentos SOC1a1S,

entendidos como formas de mobilização que envolvem heterogêneos segmentos de
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classe, ocupando um espaço próprio que não o mesmo dos partidos e dos sindicatos,

privilegiava-se a possibilidade do desenvolvimento de uma nova forma de relação entre

Estado e sociedade. Esta relação surgia, segundo Durham(1984), da construção de um

novo plano de socialização entre o privado, representado pelo núcleo familiar, de

parentes e amigos, e um mais abstrato no qual o indivíduo é, por exemplo, trabalhador e

consumidor. Os movimentos sociais, ao se organizarem a partir de reivindicações

coletivas, definidas com base em carências comuns, permitiam a experiência da igualdade

e da coletividade e o reconhecimento do indivíduo em um plano público.

Estes movimentos criariam, também segundo Durham(1984), uma nova demanda em

relação ao Direito; isto porque, ao definirem as carências pelas quais se reuniam, estes

movimentos estariam afirmando seus "direitos" e redefinindo a noção de cidadania em

um país no qual a ausência de uma tradição da gestão coletiva da vida política caracteriza

uma situação na qual " os direitos que constam da nossa lei foram importados e sempre

se mostraram inoperantes" (p. 4).

Aos movimentos sociais e formas de organização similares tendeu-se a atribuir no

país, um duplo papel: o de construção do tecido social, através de um processo de

desenvolvimento da identidade coletiva, e a interferência no processo político. E à

medida que caminhamos no sentido da democratização, aumentaram os questionamentos

sobre o quanto a proliferação de organizações da sociedade civil, atuando em um

ambiente democrático, abriam a possibilidade de ampliação da democracia brasileira e a

consolidação de uma sociedade civil mais atuante e de um espaço público efetivo.

Mas, qual a possibilidade de que estes movimentos rompam, de fato, com um passado

histórico de subordinação social e de privatização da vida política nacional que leva ao

desenvolvimento de determinados padrões culturais? Desenvolvemos um pouco desta

questão a seguir, partindo do referencial teórico tratado na dissertação.
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É possível observar, a partir dos parágrafos anteriores, que a experiência brasileira

diferiu bastante daquelas descritas por Habermas e por outros autores mencionados ao

longo do texto. Não se verificou no Brasil, por exemplo, a situação vivida na Europa, na

qual a saída da população dos feudos e sua nova forma de agrupamento em cidades ia

forçando a criação e o desenvolvimentos de novos direitos que formariam o conceito

moderno de cidadania. Estas formas de agrupamento antecederam a formação do Estado

e foram se desenvolvendo ao longo da consolidação de novas práticas econômicas.

Formou-se uma burguesia; desenvolveu-se uma esfera pública; e delineou-se um Estado

que assumiu, gradativamente, mais e mais papéis, interferindo na atuação desta esfera.

N o Brasil, o Estado, assim como tentamos mostrar em parágrafos anteriores, não

teve uma origem autóctone; implantou-se a partir de moldes pré-forjados; não surgiu da

movimentação de forças políticas internas; precedeu a comunidade e a sociedade; trouxe

suas próprias características; não se adaptou à realidade local, mas sim a moldou.

Ao longo dos anos 40, quando a urbanização e a industrialização aportaram novos

padrões para a economia, a sociedade e o Estado, o desenvolvimento do sistema político

e governamental brasileiro apenas seguiu os parâmetros que vinham marcando a história

do país desde a colonização. Tentou-se a montagem de um Estado cc profissionalizado",

baseado nos ideais burocráticos descritos por Weber, ma sem que outros padrões fossem

alterados.

Remetendo-nos ao referencial teórico habermasiano, podemos levantar dois pontos

que chamam atenção.

Primeiramente, tutelavam-se e cooptavam-se forças que, vindas diretamente da

sociedade poderiam impor uma nova forma de relação com o Estado. A construção de

uma esfera pública na qual as questões problematizadas no âmbito do "mundo da vida"

pudessem encontrar os canais políticos formais poderia ter desenvolvido mecanismos

69



democráticos de discussão de interesses e de cobrança para a criação de uma infra-

estrutura de serviços sociais. E isso nos leva à segunda observação: esse Estado, embora

altamente interventor, não atuava na provisão de bens e serviços públicos que

garantiriam o componente social do conceito de cidadania.

Ou seja, este Estado continuou transformando a realidade por decretos e abortou o

desenvolvimento de forças políticas que, trabalhadas no contexto da sociedade civil,

poderiam resultar em práticas políticas diferenciadas. Criou uma infra-estrutura

administrativa e colonizou, a seu modo, o "mundo da vida" sem, ao menos, garantir a

proteção social.

É fundamental observar, assim, que no pais não chegou a se constituir uma esfera

pública forte e atuante, na qual os problemas que emergem do "mundo da vida" fossem

processados; um espaço para disputa de idéias, de formação de um consenso público. A

existência desta esfera permitiria que este consenso fosse transformado, via

procedimentos democráticos formais, em decisões políticas. Se o Estado precede a

sociedade civil e debiliza sua articulação, não abre espaço para que a formulação das leis e

a estruturação do aparato jurídico sofram influência dos cidadãos.

A precedência do Estado e a forma com que ele se relaciona com a sociedade têm,

como não poderia deixar de ser, um grande impacto sobre a cidadania, entendida não

apenas como um conjunto de direitos, mas também de deveres que regulam a

convivência dos indivíduos. Desejamos enfatizar, desta forma que, assim como lembra

Da Matta, a cidadania não tem apenas um caráterjurídico-político-moral, como muitas

vezes parece ser, mas também uma dimensão sociológica básica, ou seja, ela é

influenciada pelas diferentes práticas sociais.

Os trabalhos de antropólogos e sociólogos brasileiros enfatizam a existência, no

País, de uma comunidade heterogênea e hierarquizada, na qual as relações não se baseiam
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nos indivíduos, mas sim, nas famílias, grupos de parentes e de amigos, em um ambiente

que contrasta com a noção de "cidadão" enquanto alguém sujeito a normas universais 8.

O entendimento do significado da palavra "cidadão" não pode ocorrer descolado do

padrão de relacionamento do indivíduo com o Estado e com as instituições políticas.

O processo de modernização das sociedades européias, objeto de estudo de

Habermas, dá algumas diretrizes para se pensar a questão da cidadania.

N as sociedades tradicionais a estrutura social era baseada na família e no sistema

de parentesco; o comportamento submetia-se a noções de sinceridade, lealdade e apoio.

N o entanto, quando o poder político deixa de se organizar a partir, exclusivamente, de

questões de descendência para adotar como centro a estrutura do Estado; e quando os

mercados surgem impondo o meio "dinheiro" nas relações sociais, desenvolvem-se os

sistemas econômico e político, condicionando as características organizacionais. das

instituições que surgem nesses sistemas. A essência dessas novas organizações era a

separação entre o público e o privado e a quebra de padrões oligárquicos,

patrimonialistas e clientelistas.

Foi neste contexto que se desenvolveu a noção de cidadania; ela nasceu no berço

do individualismo e da prevalência de regras universais, ou seja, que valem para todos em

qualquer espaço social; insere-se em um contexto em que o indivíduo é visto como o

centro moral de um sistema que valoriza a sociedade como instrumento de felicidade. Há

um espaço público e um conjunto de direitos e deveres para com uma outra entidade

universal, a nação, cujo governo deriva sua legitimidade justamente destes cidadãos. A

sociedade é concebida enquanto uma associação de cidadãos com múltiplos interesses.

8 Como antropólogo, Da Marta se debruça sobre o estudo de aspetos específicos de nossa
cultura como, por exemplo, o uso da expressão" Você sabe com quem está falando?".
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Existe uma universalidade no conceito de cidadania que faz com que ele tenha um

caráter nivelador e igualitário enquanto características ideais e normativas. Como lembra

Da Matta(1985), se por um lado o mercado permitiu que a terra e esforço humano

fossem vendido por um dado preço, em um dado espaço social, a idéia de cidadania,

complementarmente, fez com que o indivíduo passasse a ser o centro, acabando com o

domínio de éticas particulares dentro do sistema social.

N o Brasil, o conceito de cidadania, não é vivido enquanto exercício de papel social, de

direitos e deveres; o tratamento universalizante e impessoal significa que os problemas

terão dificuldades para serem resolvidos. O cidadão é o indivíduo que está sujeito à lei; a

família e as redes de amizades e de relacionamentos estão fora delas.

É importante lembrar, nesse contexto, que à nossa tradição somamos a tradição

liberal, que tem no cidadão sua unidade mais importante. O exercício da cidadania, nos

moldes da modernização, é prejudicado pela atuação das "redes de relacionamento" que,

ao passarem ao largo de solidariedades consideradas naturais de classe social, acabam por

se tomar instrumentos institucionalizados na gramática social.

A obediência às leis acabou sendo associada ao anonimato, ou seja, à ausência de

relações que garantem tratamento especial ao indivíduo e "[o] resultado", ensina Da

Matta(1985), "é um sistema social no qual convivem diferentes concepções de sociedade,

de política, de economia e, naturalmente, de cidadania"(p. 66).

As instituições brasileiras estariam, aSS11ll,sujeitas a dois tipos de pressões: a

primeira é a universalista, que vem das normas burocráticas que condicionam a existência

mesma destas instituições. A outra é a da rede de relações pessoais, que movimentam

enormes recursos pessoais ao perpassarem estas instituições. Vivemos, assim, em uma

sociedade na qual nos debatemos entre as leis universais do espaço público e do mercado

e o universo privado da família e dos amigos. Nas palavras de Da Matta(1985):
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"[H]á uma forma de cidadania universalista, construída a partir dos papéis modernos que se
ligam à operação de uma burocracia e de um mercado; e também outras formas de filiação à
sociedade brasileira - outras formas de cidadania - que se constróem através de espaços
tipicamente relacionais, dados a partir do espaço da 'casa'" (p. 73).

Se a moderna revolução eliminou este aspecto das sociedades ocidentais, no caso

do Brasil ela cristalizou uma situação de convivência entre as duas lógicas. Para

desenvolvermos esse conceito é preciso que nos remetamos, mais uma vez, ao trabalho

hab ermas iano.

Habermas aponta que, ao longo do processo evolutivo no qual as sociedades

ocidentais passaram de arranjos sociais primitivos e igualitários, chegando a sociedades de

classe economicamente constituídas (ver Quadro à pg. 23) foram sendo criados

mecanismos que permitiram ao mundo da vida sua adaptação. Na última fase desse

processo, o direito privado burguês assumiu um papel relevante como forma de permitir

a regulação consensual dos conflitos.

Com isso temos que é necessária uma consonância entre os processos que levam à

diferenciação crescente dos sistemas e a complexificação das instituições que nele atuam,

e o "mundo da vida".

A importância que o Direito assumiu neste contexto é debatido por Habermas em

"BetueenFacts and Norml', assim como apresentamos no capítulo anterior. Remetemo-nos

a alguns pontos discutidos para tentarmos entender o Brasil.

o Direito, por um lado, aparece como institucionalizador de direitos(entre outros)

comunicativos e participativos, que permitem que os fluxos comunicativos gerados

por indivíduos transformem-se em decisões políticas tomadas por cidadãos.

Organizações da sociedade civil, atuando no espaço público, levam para a arena política

institucionalizada questões tematizadas no contexto do "mundo da vida'.

73



Essa prática, uma das essências da democracia, permite que as decisões, inclusive

aquelas que resultam na formulação de leis, tenham legitimidade perante o grupo social

que produziu essas decisões.

Sugerimos que a experiência brasileira seja, então, contemplada a partir de certas

ausências: ausência de uma esfera pública institucionalizada; de uma sociedade civil

articulada; da possibilidade do exercício pleno de direitos comunicativos e participativos;

da influência da sociedade civil sobre decisões que resultam em leis.

Essas ausências causam uma falta de legitimidade às regras de uma maneira geral;

ou seja, faltam os elementos que levem à aglutinação dos indivíduos na obediência às leis

e ao exercício da cidadania enquanto direitos e deveres. Sem uma esfera pública atuante,

que permita a combinação das verdadeiras demandas sociais na direção do

desenvolvimento de um aparato institucional, político, legal e estatal capazes de refletir a

realidade local, experimentamos a convivência das duas lógicas às quais se referiu Da

Matta.

Apontamos, assim, para a hipótese de que, tivessem os pressupostos da cidadania

se desenvolvido a partir de forças sociais específicas, de movimentos oriundos de uma

sociedade em processo de organização e impondo, desta forma, novos parâmetros de

relacionamento com o Estado, provavelmente não existiria esta dissonância entre a lei e a

prática da cidadania.

Este é um aspecto fundamental para entender o próprio processo de

democratização no Brasil uma vez que, como indica Avritzer(1995):

"[A] simples transferência da institucionalidade democrática de um país para o outro não é
garantidora da democracia entendida como prática cotidiana. A transferência das estruturas
do Estado Moderno e das técnicas modernas de dominação ocorre mais facilmente do que o
aprendizado pelos atores sociais das formas de ação no interior das estruturas políticas e
econômicas criadas pela modernidade" (p. 114-115).
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É importante retomar, neste momento, questões relativas aos movimentos sociais e

outras organizações da sociedade civil remetendo-nos ao referencial habermasiano e

aquele desenvolvido por Cohen e Arato.

Como descrito no capítulo anterior, os autores indicam que a sociedade civil, atuando

a partir de grupos e movimentos organizados, teria condições de introduzir formas

institucionalizadas de ação comunicativa nas instituições políticas e econômicas, com a

construção de espaços públicos. Para as sociedades européias que experimentaram o

processo de modernização, isso permitiria a defesa do "mundo da vida" e o

funcionamento das instituições dos sub-sistemas, que permaneceriam atuando de acordo

com suas lógicas próprias.

No caso brasileiro, acreditamos que os desafios sejam ainda maiores. A instalação

de um regime democrático após o longo processo de abertura entre as décadas de 70 e 80

garante a possibilidade de articulação de organizações das sociedade civil. No entanto,

alguns aspectos merecem destaque.

No país, essas organizações deverão atuar como interface entre o «mundo da vida" e

um aparato político institucional de caráter ainda excludente e privatizado, herança da

montagem de um Estado com as características que apontamos no início deste capítulo.

Não apenas isso, esse "mundo da vida" reflete um contexto cultural específico, que

convive com parâmetros de "modernização" importados. Saber o quanto esses

parâmetros são, de fato, "globalizáveis" ou "internacionalizáveis" é um desafio cujo

tratamento, no plano teórico e, principalmente, no plano prático, não foram esgotados.

Essa questão refere-se à convivência entre as duas lógicas para a qual apontamos

anteriormente. Adotar uma postura normativa quanto aos valores da democracia, do
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espaço público e da sociedade civil não significa, nesse caso, defender uma

homegeneização cultural.

Essa questão é fundamental para que se construa uma esfera pública na qual

demandas oriundas dos fluxos comunicativos do mundo da vida sejam consideradas no

plano político, forçando a revisão e a criação de novas leis e normas que rejam a

organização social e criando um novo padrão de cidadania
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Conclusões

Um estudo deste tipo, realizado no contexto de um Curso de Mestrado, longe de

pretender tirar conclusões definitivas deve, antes de mais nada, propor novas fontes de

pesquisa, que joguem nova luz sobre o que já foi até então realizado.

N osso esforço ao longo da Dissertação foi o de:

• Realizar um balanço sucinto do trabalho do filósofo Jürgen Habermas;

• Propor o estudo do caso brasileiro a partir da obra de Habermas; e

• Delinear questões teóricas acerca de desafios práticos para a construção da esfera

pública e da sociedade civil no país.

Dedicamo-nos a esses três pontos nos parágrafos seguintes, chamando atenção

para propostas de estudos deles derivadas.

Não há como não admitir que abraçar o referencial teórico habermasiano é tarefa

árdua. Para chegar ao um diagnóstico a respeito da organização social, política e

econômica do mundo moderno, o caminho utilizado pelo autor é bastante longo. Seu

diálogo com a Escola de Frankfurt, a busca do referencial construído por autores como

Weber e Parsons, o desenvolvimento de conceitos sociológicos e filosóficos, todos esses

aspectos dificultam o entendimento em bloco da obra de Habermas e acabam por

distanciar leitores que poderiam, no arcabouço produzido pelo autor, encontrar

inspiração importante para o entendimento do processo de modernização e suas

conseqüências para as sociedades ocidentais.

Uma das principais possibilidades que derivam do trabalho de Habermas é a de, a

partir do estudo da modernização, superar uma dicotomia que vem marcando os
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caminhos das Ciência Sociais como um todo e impregnando o pensamento e a orientação

política por ela influenciados, qual seja, Estado versus Mercado.

Os anos oitenta foram pródigos em oferecer possibilidades de superação de

análises dicotômicas, não apenas por terem revelado o fracasso de experiências

totalitaristas de esquerda; foram também fundamentais para a exposição dos enormes

contrastes existentes entre pobres e ricos em todo o planeta, deixando claro que áreas

entregues exclusiva ou majoritariamente à atuação do mercado também produziram

resultados negativos.

A riqueza do trabalho de Habermas está em se debruçar sobre o processo de

modernização e sobre a instituição de um tipo de arranjo social que não é só Estado, nem

só mercado, mas uma organização política, social e econômica cujo desenvolvimento tem

fortes impactos sobre as formas de reprodução da personalidade, da identidade; da

sociedade. E é interessante acompanhar o desenrolar de seu pensamento a partir de seus

trabalhos.

No livro "Mudança Estrutural da Esfera Pública", o tema da formação da esfera

pública burguesa, de caráter eminentemente político, revelava uma preocupação com a

construção de um espaço no qual os variados atores sociais tivessem participação efetiva.

A democracia grega, que enfatizava a valorização de um locus de influência e poder por

parte dos cidadãos aparecia como uma influência inegável; nesse momento, a esfera

pública aparecia em oposição ao Estado.

A partir da "Teoria da Ação Comunicativa", Habermas passa a pensar o aparato

estatal e a economia como campos sistematicamente integrados, o que faz com que o

objetivo não seja mais trabalhar com noções de oposição de um sistema econômico com

uma vida capitalista própria de um lado e um sistema de dominação com uma vida
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burocrática própria de outro, mas sim, como evitar a "colonização" que esses sistemas e

seus imperativos impõem ao "mundo da vida".

Em seu trabalho, Habermas passa a se utilizar de construtos sociológicos

sofisticados que permitem um entendimento mais amplo das questões relativas à

democracia. Ao abordar a modernização e os efeitos em termos de diferenciação de

sistemas e entre estes e o "mundo da vida", a preocupação de Habermas passa a ser com

a montagem de uma enorme estrutura que pode esmagar manifestações e formas

genuínas de vida dos indivíduos na sua vida privada, em sua vida social e enquanto seres

políticos.

Na continuidade de seu trabalho, em especial a partir de "Betueen Facts and Norms",

Habermas incorpora o Direito e abordagens mais diretas a respeito da sociedade civil

como forma de entender os desdobramentos da organização política, econômica e social

que deriva do Estado Moderno. Há o reconhecimento de que a estrutura organizacional

que é gerada a partir do We!fare State pode ter um peso esmagador mas, simultaneamente,

ela dá continuidade ao desenvolvimento e à manutenção de um corpo de direitos de

participação, expressão e liberdade que permitem que o "mundo da vida" se organize e

que os fluxos comunicativos nele gerados cheguem às esferas decisórias.

Os subsídios gerados para o entendimento de questões ligadas à formação da

esfera pública e da sociedade civil são, neste momento, consideráveis. Embora ainda

baseados em um nível alto de abstração sobre as conseqüências do processo de

modernização, esses subsídios apontam para' reflexões mais objetivas sobre como

organizações da sociedade civil, atuando em uma esfera pública institucionalizada,

conseguem ter influência sobre a arena política vigente.
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Ao longo da dissertação tentamos realizar o estudo do caso brasileiro a partir de

uma abordagem essencialmente teórica, retirando subsídios de cada um dos três grandes

trabalhos de Habermas aqui abordados, a saber, "Mudança Estrutural da Esfera Pública",

a "Teoria da Ação Comunicativa" e "Betueen Facts and Norms".

De seus escritos 1111C1alS,acreditamos que a descrição histórica proposta por

Habermas na "Mudança Estrutural da Esfera Pública" nos permite pensar diferenças

fundamentais que marcaram a construção do Estado, da sociedade civil e da esfera

pública na Europa e no Brasil. Pensar essas diferenças é fundamental, tendo em vista que

boa parte dos valores políticos que influenciaram a construção dos sistemas políticos em

todo o Ocidente surgem do modelo europeu.

São valores relativos à democracia, à esfera pública e à cidadania, valores ligados à

participação dos indivíduos e ao acesso a direitos civis, políticos e sociais e que

continuam orientando o desenho "ideal" de organização social a ser alcançado.

Este aspecto nos remete a uma questão importante e que, acreditamos, pode ser

explorada futuramente. A atribuição de importância aos valores que caracterizam as

democracias européias pode aparentar uma preocupação normativa, de homegeneização

de diferenças culturais. Desta forma, pensar a implantação de um regime de caráter

democrático, gerado a partir de um formato histórico específico em sociedades brasileiras

é um desafio grande.

Trata-se, assim, de questões de susbtrato cultural e organizacional, para CUJO

tratamento, o conceito de "mundo da vida", retirado da "Teoria da Ação Comunicativa"

pode assumir papel importante.

O "mundo da vida" envolve sistemas culturais de interpretação que refletem a

organização dos grupos sociais. Trata-se de um mundo intersubjetivo, comum aos
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sujeitos no qual se renova o saber cultural, a tradição, onde ocorre integração social e

formação de identidades pessoais.

Os fluxos comunicativos gerados nessa esfera precisam, de alguma forma, chegar

às instituições políticas e econômicas para evitar a "colonização" e a "burocratização"

apontadas por Habermas. O principal foco de conflito no contexto das sociedaes

européias, é a montagem do We!fare State, cuja rede de provisão de serviços "invade"

esferas crescentes do mundo da vida.

No caso brasileiro, a disjunção entre os sistemas e o "mundo da vida" descrita por

Habermas pode apontar para uma situação mais grave.

A construção do Estado, como centro do sistema político, precede a propna

sociedade e formas de organização que sirvam como intermédio entre o "mundo da

vida" e os sistemas. Ou seja, o Estado precede a construção da própria esfera pública,

locas, por excelência, do processamento dos fluxos comunicativos oriundos do "mundo

da vida". A impossibilidade de que esses fluxos atinjam as instituições políticas gera, entre

outras disfunções, a construção de um corpo de leis que não corresponde às demandas

do tecido social.

Propomos, ao longo da dissertação, que essa interpretação sirva de referência para

a análise da razão pela qual, no País, a despeito do alto grau de normatização, as leis

aparecem como algo pro forma. Ou seja, se a legislação não é resultado de movimentos da

comunidade que ela pretende regular, essa pode ser a razão, ou uma das razões, pela qual

as leis não são seguidas. Sem a institucionalização de espaços públicos autônomos, os

indivíduos não ultrapassam a fronteira do "mundo da vida" para se tomarem cidadãos,

portadores de direitos.
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Prevalece, no País, uma dissonância entre a lei escrita e a prática a qual se reflete,

com grande clareza, no exercício da cidadania. É uma situação caracterizada, como

aponta Da Matta, pela convivência de duas lógicas: a das relações horizontais, nas quais

se recorre à família e ao grupo de amigos; e a das relações verticais, baseada na

impessoalidade que torna todos os indivíduos iguais perante a lei.

Uma hipótese importante que, acreditamos, pode ser estudada em projetos

futuros é o quanto a reação à lógica da impessoalidade e da racionalização administrativa

não seria uma forma de defesa do "mundo da vida" contra a adoção de pressupostos que

não necessariamente refletem a realidade local.

Dado o substrato normativo que caracteriza o trabalho os trabalho de Habermas,

Cohen e Arato, não é possível deixar de abordar questões sobre como lidar com os

desafios da Brasil de implantar um sistema político de fato democrático. São questões

que dizem respeito à pratica e ao exercício direto da democracia no País e que remetem à

necessidade de:

• Garantir aos cidadãos os direitos de comunicação e participação

• Consolidar uma sociedade civil livre, plural e atuante

• Desenvolver uma esfera pública em que os fluxos comunicativos sejam, de fato,

processados e influenciem a arena política

A despeito do conteúdo "teórico" de muitas das discussões propostas ao longo da

dissertação, sugerimos a realização de estudos empíricos em organizações da sociedade

civil como forma de avaliar a possibilidade de que estas exerçam um papel definitivo no

enfrentamento dos desafios acima apontados.

Um aspecto interessante refere-se à capacidade de organizações informais da

sociedade civil serem bem-sucedidas tanto na manutenção do "mundo da vida" quanto
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em exercer alguma influência sobre as estrutura sistêmicas. Assim, é interessante

acompanhar a trajetória histórica de uma ou duas associações (ou outras formas de

organização informal) e observar se estas organizações são capazes de reagir à

colonização e à burocratização ou, de outra forma, acabam sendo tomadas por estes

movimentos e assemelhando-se a organizações formalizadas, burocratizadas e

hierarquizadas.

Uma possível vertente de estudo aponta, também, para o seguinte

questionamento: se o mundo da vida é o locus no qual vigoram valores que são

fundamentais para a construção da identidade e da solidariedade, o que pode resultar, no

caso do Brasil, do contato de grupos e formas associativas detentoras de um determinado

saber cultural com estruturas formais oriundas de uma cultura distinta?

Teremos considerado bem sucedidos os esforços para a conclusão da Dissertação

se tivermos contribuído para a sistematização de alguns pontos do trabalho

habermasiano e, principalmente, estimulado a continuidade de estudos que se baseiem

em referencial teórico tão rico.
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Anexo - Habermas e a Escola de Frankfurt

o arcabouço teórico a partir do qual o filósofo alemão constrói seu trabalho foi

dado pela Escola de Frankfurt e, provavelmente a corrente teórica mais proficua dela

surgida, a Teoria Critica.

Assim como aponta Freitag(1988), o nome "Escola de Frankfurt" refere-se,

simultaneamente, a uma teoria social e a um grupo de intelectuais marxistas, não

ortodoxos, que se reúnem, nos anos 20, com a preocupação de registrar e teorizar sobre

os movimentos operários europeus. Apesar de vinculados à universidade que nomeou a

Escola, o Instituto de Pesquisa Social, criado por esse grupo em 1929, mantinha sua

autonomia tanto acadêmica quanto financeira.

Buscando uma integração da teoria marxista com o freudismo e aproveitando as

contribuições empíricas e historiográficas que surgiam então, os frankfurtianos buscavam

entender a razão pela qual a classe operária não havia assumido seu destino histórico de

revolucionar a ordem estabelecida, submetendo-se às formas de exploração que iam

contra seus interesses emancipatórios. A revista Archiv für die Geschichte des So:(jalismus und

der Arbeiterbewegung foi o principal meio de divulgação da produção intelectual dos

membros da Escola; mas houve, também, um trabalho significativo - os "Estudos Sobre

Autoridade e Família", realizado em 1936 sob a direção de Horkheimer e Fromm e que

buscava formar um corpo de conhecimentos sobre a estrutura de personalidade da

classe operária européia.

Horkheimer foi um dos nomes mais importantes associados à Escola de Frankfurt

e seu segundo diretor; com uma sofisticada formação filosófica, ele conseguiu a

contribuição de intelectuais como Adorno e Marcuse e imprimiu sua marca na história do

Instituto. Preocupado com a ascensão do nazismo e suas possíveis conseqüências,

Horkheimer cria, a partir de 1931, filiais do Instituto em Genebra, Londres e Paris, em
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um processo que cuhnina com a instalação do Instituto nos EUA, vinculado a

Universidade de Columbia, em Nova York.

N o país por excelência do capitalismo e da democracia de massa, a Teoria Crítica

começa a se desenvolver em contraposição às tendências positivistas e empiristas que

prevaleciam nas ciências sociais e sem abandonar os principais traços que marcaram os

primeiros estudos; os trabalhos "A personalidade autoritária" escrita em conjunto por

pesquisadores americanos e alemães e "A Dialética do Esclarecimento" de Horkheimer e

Adorno, marcam este período.

Na volta para Frankfurt, Adorno e Horkheimer são os expoentes aos qUaiS se

reduz a Escola; a eles se juntam, nesse momento, jovens filósofos, entre os quais

Habermas, Friedeburg, Tiedemann e Schmidt. Com este novo grupo, duas linhas

complementares desenvolvem-se na Escola de Frankfurt; enquanto os dois últimos

ocupam-se da publicação e reedição das obras de Adorno, Horkheimer e Benjamin, assim

como dos números das revistas dos primeiros anos, Friedeburg e Habermas, este último

o grande herdeiro intelectual da Teoria Crítica, realizam um estudo a respeito dos

estudantes alemães. Sua preocupação era observar o potencial democrático ou autoritário

de uma geração criada por ativistas e/ou simpatizantes do regime nazista, vivendo a

reconstrução do pós-guerra.

Segundo Freitag(1988), os temas de maior incidência ao longo da existência da

Escola de Frankfurt são: a dialética da razão iluminista e a crítica à ciência; a dupla

face da cultura e a discussão da indústria cultural; e a questão do Estado e suas

formas de legitimação na moderna sociedade do consumo. Esses três temas são

apontados devido a sua recorrência, mas não são exclusivos; não apenas isso, a citação, às

vezes conjunta, de vários dos autores mencionados não significa uma homogeneização de

interesses, estilos e personalidades.
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o tema do iluminismo ou esclarecimento é o que pelpassa a obra de todos os

principais autores e para entender sua importância na teoria crítica é preciso retomar

Kant.

Kant via na razão o instrumento de libertação de que um homem poderia (e

deveria) fazer uso para forjar seu destino; defendia, assim, a necessidade de que os

homens assumissem seu destino fazendo uso desta razão, abandonando mitos e lendas,

controlando, enfim, a natureza externa e a interna.

Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, a razão iluminista tinha, em

sua origem, tanto esta dimensão emancipatória, quanto uma instrumental. Mas, o saber

produzido pelo Iluminismo levou à técnica e à ciência modernas, que reproduzem uma

razão instrumental, repressiva. A sociedade burguesa, herdeira do Iluminismo, privilegiou

a segunda em detrimento da primeira e a razão instrumental, evocada para dominar a

natureza externa, subjuga a razão emancipatória, prevalecendo uma situação de controle

totalitário da natureza e de dominação dos homens.

A "Dialética do Esclarecimento" tem um papel fundamental; Horkheimer e

Adorno, analisando a evolução da cultura nas modernas sociedades de massa passam a

ver de maneira mais negativa a razão crítica que, até então, acreditavam, acabaria por se

impor no processo de desenvolvimento da modernidade, realizando a promessa

humanística da razão libertadora kantiana. A razão kantiana, que traria a liberdade, a

autonomia e o fim do reino da necessidade, é vencida, na interpretação dos dois autores,

pelas relações de produção capitalistas, que retiram o poder de resistência crítica dos

indivíduos. O livro tenta, justamente, mostrar como esta razão kantiana, abrangente e

humanística e que deveria ser utilizada para a emancipação e a libertação dos homens é

sufocada pela razão instrumental.
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Este tema marcará a produção da Escola de Frankfurt, segundo Freitag, em três

grandes momentos, delimitados por obras de três autores:

• Horkheimer, que contrapõe a filosofia de Descartes (teoria tradicional) ao

pensamento de Marx (teoria crítica), "denunciando o caráter sistêmico e conservador

do primeiro, e sublinhando enfaticamente a dimensão humanística, emancipatória do

segundo"(p. 37)

• Adorno, que mantém uma polêmica com Popper em tomo da dialética X o

positivismo

• Habermas que, com a 'Teoria da Ação Comunicativa", propõe uma mudança de

paradigma tanto para a Escola e quanto para a discussão sociológica.

É possível (e, porque não, necessário) entender o trabalho dos autores mais

importantes da Escola de Frankfurt de uma maneira global, a despeito das grandes

diferenças de estilo, personalidade e interesse que os marcaram, uma vez que perpassa

por eles uma certa tradição, uma maneira de ver e trabalhar as Ciências Sociais. Senão,

Os argumentos de Horkheimer são os de que os objetos das teorias tradicional e

crítica não coincidem; enquanto para a primeira o objeto é externo ao sujeito, para a

segunda o sujeito do conhecimento está inserido em um processo histórico; o teórico

crítico busca a emancipação e a justiça social. Como coloca Freitag(1988):

"Enquan to para a teoria tradicional a necessidade do trabalho teórico significa o respeito às
regras gerais da lógica formal, ao princípio da identidade e da não-contradição, ao
procedimento dedutivo ou indutivo, à restrição do trabalho teórico a um campo claramente
delimitado, a noção de necessidade para a teoria crítica continua presa a um juízo existencial:
libertar a humanidade do jugo da repressão, da ignorância e inconsciência. Esse juízo
preserva, em sua essência, o ideal iluminista: usar a razão como instrumento de libertação
para realizar a autonomia, a autodeterminação do homem"(p. 41).
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Ao longo de seu desenvolvimento intelectual, Horkheimer abandona teses

centrais do materialismo histórico, reconhecendo a capacidade do capitalismo de gerar

riquezas que reduziram o grau de desigualdade material entre os homens. No entanto, sua

postura critica permanece, enfatizando a burocratização, a regulamentação e a

ideologização da vida que tolheram a liberdade e atrofiaram a capacidade crítica dos

homens.

Na polêmica seguinte na qual se envolve a Escola de Frankfurt aparece Adorno,

em contraposição ao positivismo de Popper, o qual atribuiria ao método um papel

predominante no processo de conhecimento; este "método" permitiria fazer ciência de

forma neutra e objetiva. Em contraposição a isso, a sociologia crítica guia-se pelo todo,

mesmo que seu objeto seja particular; e este todo não é um sistema estabelecido, mas um

produto histórico do passado com aspiração de realização no futuro. Na ''Dialética

Negativa" Adorno caminha no sentido de evitar falsas sínteses, propostas definitivas e

uma visão totalizante da sociedade, confundindo-se com a razão iluminista na

conceituação de Kant e Hegel, portanto, em sua versão emancipatória.

Habermas revela uma afinidade com a Teoria Crítica e toma partido de Adorno na

disputa com Popper. Em seu debate com Luhmann, ele supera os pares de oposição

marxismo X racionalismo e dialética X positivismo, caminhando para a elaboração de

uma nova teoria, baseada no conceito de razão dialógica ou comunicativa.

N esse confronto com Luhmann, Habermas apresentará sua primeira versão da

"Teoria da Ação Comunicativa", ainda sob o nome de "Teoria da Competência

Comunicativa", com a preocupação de desenvolver um novo paradigma para a discussão

sociológica, combinando os conceitos de "mundo da vida'", retirado de Husserl e a

concepção sistêmica.

9 Lebenswelt em alemão, "mundo vivido" na terminologia utilizada por Freitag.
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Com este trabalho, Habermas lança as bases para o entendimento do processo de

modernização das sociedades ocoidentais e, posteriormente, dos papéis do espaço

público, da sociedade civil e do Direito nos atuais arranjos sociais.
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