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Em 1988, duas ONGs brasileiras sediadas no Rio de Janeiro, o ISER e o IDAC, reuniram-se em um projeto de
revisão da ideologia e prática dos projetos de promoção social, propondo-se exercitar uma reflexão crítica bem colada
a práticas de intervenção que continuavam sendo conduzidas pelos quadros das duas instituições. Uma das equipes que
se encarregou do trabalho - financiado pela Fundação Ford - ocupou-se mais precisamente dos direitos humanos, a
partir do esperado acompanhamento da experiência de um Escritório Modelo de Assistência Judiciária montado pela
OAB/RJ no Morro da Coroa.
 

O objetivo deste texto é apresentar um sumário da problemática da cidadania popular tal como se a pôde
visualizar no confronto entre a tradição teórica e uma experiência concreta tão específica quanto modelar. Passa-se por
uma condensação dos pontos que pareciam ecoar os temas do projeto (no que ele tão basicamente punha em questão
os impasses da Modernidade); para terminar com considerações mais gerais e, por assim dizer, programáticas (ou será
melhor não usar mais esta palavra?) no tocante ao processo social da modernização e seu delicado engate com as
classes populares.

 
O projeto se fundava sobre alguns pressupostos críticos que justificavam a investigação então proposta. Havia

certamente uma preocupação com o estatuto das ONGs, definidas como "instituições alternativas de apoio e assessoria
a grupos populares" no momento da redemocratização da sociedade brasileira. Com efeito - recordava o projeto - o seu
desenvolvimento se dera no contexto de uma fundamental resistência ao Estado, operando ao mesmo tempo com um
propósito de consolidação de uma "contra-sociedade" (baseada nos valores da solidariedade, da partilha, da união e da
participação) e da elaboração de um "projeto global de mudança" (comprometido com valores como cidadania,
participação popular, direitos humanos, consciência e libertação). De um lado, nos termos do projeto, a prática de
educação popular considerava "o povo e a comunidade como entidades e espaços homogêneos, intrinsecamente
bons..."; de outro, aspirava por contribuir para o processo de "emergência de uma sociedade civil". Do cruzamento
dessas duas linhas de força emergia uma posição crítica - considerada positiva - à avaliação de que a não-adesão
popular (aos ideais de mudança) fosse "sintoma de alienação e falsa consciência". Mas dele decorria também uma
ambigüidade - à qual o projeto atribuía uma força crescente - entre a legitimidade do discurso e dos projetos dos
"interventores" e a legitimidade da percepção e do quotidiano da "grande maioria da população", cuja discrepância
sempre muito imediatamente se impunha.
 

O reconhecimento dessa ambigüidade ou tensão apontava para níveis mais gerais da problemática da
Modernidade, para o próprio cerne dos debates e impasses entre o projeto universalista da Liberdade e da Igualdade e
o respeito, preservação ou cultivo das Diferenças (que não é senão um corolário do ideal libertário).



 
O reconhecimento das implicações maiores da questão não afastava porém o projeto de sua intenção de refletir

a partir de experiências concretas, em que a ação de intervenção engajada e a disposição de observação crítica
corressem, tanto quanto possível, pari passu. Isso significava, no caso do Morro da Coroa, a atenção às condições
específicas de recepção, circulação e absorção de princípios e procedimentos ligados ao mesmo tempo à ordenação
jurídica vigente ao nível da nação e ao ideário da cidadania e da ordem liberal.

 
Essas condições incluíam o conjunto de disposições normativas consuetudinárias, ou um modo próprio de

submeter as relações e os atos à regulação coletiva a que o projeto se referia sob a rubrica de "Lei do Morro".
 
A situação de englobamento desse bairro por uma "quadrilha" de jurisdição local, singular e anômala do ponto

de vista da regulamentação positiva e das representações dominantes sobre o modo de funcionamento das sociedades
modernas, mas ao mesmo tempo perfeitamente típica das condições sociais de reprodução da maior parte dos bairros
populares do Grande Rio e de inúmeras outras metrópoles do mundo ocidental, permitiu que a experiência se
desenrolasse em condições radicais, com tantas vantagens quantas desvantagens.
 

Supomos que o vigor do desafio de uma tal situação social, acompanhada por período prolongado, tenha
suscitado nossas desconfianças finais sobre o equacionamento da "cidadanização" apenas a partir da ótica da
"conversão" para a "racionalidade". Procurou-se assim atrelar sua compreensão aos processos que chamamos de
"disciplinarização" e "macro-institucionalização" e conceder um peso mais estruturador aos processos em que se
movem conjuntamente a cultura englobante moderna e essa outra a que se tem que continuar chamando - à falta de
melhor - de "popular"(1).

Modernidade, igualdade e cidadania
 
A banalização do uso das categorias de igualdade e liberdade nos discursos contemporâneos tende a esconder a

qualidade estruturadora e singular de que se revestem, enquanto valores, para a construção e funcionamento da cultura
ocidental moderna.

 
Na verdade, embora o processo de hegemonização política da ideologia a que estão ligadas só se tenha iniciado

há duzentos anos e seja até hoje uma tensa referência para a comunidade mundial, esses valores adentraram
profundamente o senso comum das elites ocidentais, sendo necessário um esforço crítico penoso para sua percepção,
mesmo nas ciências sociais.

 
Entre muitas outras noções ligadas a esse ideário, tem particular interesse a de cidadania, ou seja, a qualidade

dos sujeitos livres e iguais de cujo comum interesse e associação decorre teoricamente a realidade do Estado e da
Nação. Neste final de século XX, não há praticamente nenhum Estado, por mais autoritário que seja, que se permita
prescindir de alguma referência ao ideal da cidadania e aos mecanismos de representação política que procuram
colocá-lo em prática. Assim como, é claro, nenhum pôde institucionaliza-lo de modo absoluto.
 

Diversas observações importantes sobre a Modernidade podem ser feitas a partir da observação das diferenças
entre a formulação abstrata daquele ideal e as suas múltiplas formas reais de institucionalização.
 

Há, em primeiro lugar, as diferenças das estruturas vigentes de Estado, formas de governo, formas de
representação, formas de controle ou participação da sociedade civil na organização da administração pública. Embora
citadas aqui em seu sentido mais formal, elas têm implicações fundamentais para a experiência da cidadania, na
medida em que compõem a espinha dorsal da cultura política de cada Nação.
 

As diferenças podem ser reconhecidas, em segundo lugar, em função das múltiplas ênfases ou combinações
entre a liberdade e a igualdade (já que não são "naturalmente" concomitantes) e na medida em que admitem ou não
descompasso entre igualdade política e diferenciação sócio-econômica. É evidente que o maior divisor de águas é
neste caso o que separa as sociedades ditas "liberais" (justamente por enfatizarem a liberdade em detrimento da
igualdade) e as "socialistas" (comprometidas, se não em princípio pelo menos na prática, fundamentalmente com a
igualdade). Outras diferenciações mais sutis podem ter lugar ainda neste nível, como as que opõem, por exemplo, os



estilos de liberalismo prevalecentes na história dos três grandes modelos nacionais: o francês, o inglês e o norte-
americano. Importa em tais casos não só a seleção dos níveis em que passaram a prevalecer a liberdade ou a
igualdade, mas também daqueles em que algum tipo de "diferença" ou de hierarquia foi preservado, em freqüente e
curiosa simbiose com o ideal liberal-igualitário (por exemplo, a criação de diversos tipos de "aristocracias" de mérito -
acquired - justapostas ao cultivo de segmentos aristocráticos pelo sangue ou pelo nome - ascribed).
 

O terceiro grande nível de diferenças é o daquelas que, de algum modo, procuram combinar a fidelidade ao
ideário liberal-individualista com a preservação "justificada" de uma ordem de diferenciação social. A primeira
justificação é dada por uma desqualificação dos sujeitos pertencentes ao pólo desprivilegiado da. escala. Pode tratar-se
de unta desqualificação a posteriori, como a que atribuiu a pobreza nos países liberais à falta de iniciativa ou a algum
tipo de incapacidade físico-moral original, ou de uma desqualificação a priori, como as que procuram se sustentar
sobre o argumento da diferença racial. Este nível é tanto mais importante porquanto "justificou" boa parte do
desenvolvimento desigual internacional desde o século XIX.

 
Com o crescente descrédito das doutrinas evolucionistas e racistas, passou a prevalecerem seu lugar alguma

forma de "desenvolvimento", justificando a preservação da diferença como "etapa" em um processo mais ou menos
lento ou complexo de chegada à condição privilegiada. Este argumento já se encontrava presente nas ideologias
"reformistas" das grandes sociedades liberais (através inclusive de programas de aceleração daquele processo), mas se
tornou mais notável na sua versão internacional, após a II Grande Guerra.

 
A observação assim esboçada dos regimes de convivência entre cidadania e diferença apenas introduz a um

nível mais alto de problematização. Com efeito, a resenha histórica desses regimes, expressivos de dificuldades
"práticas" de toda ordem, parece justificar preocupações e debates em que, desde o século passado, se indaga da
viabilidade da plena colocação em prática do ideário liberal-individualista. Preocupações e debates muito díspares,
muito comprometidos até recentemente com as contra-correntes "restauracionistas" (desde o conservadorismo
romântico até o nazi-fascismo), o que em boa parte dificultou ou inibiu um enfrentamento mais desapaixonado da
questão. No que se há de contar, sem dúvida, com o caráter "sagrado" de que vieram a se revestir aqueles valores em
nossa cultura.
 

Avoluma-se hoje, porém, nas ciências sociais a reflexão sobre o caráter histórico localizado da ideologia
liberal-individualista e, com ela, a reflexão sobre as condições e limites do processo de cidadanização intrínseco à
Modernidade (cf. Peirano, 1986). Um dos pontos centrais dessa reflexão ampla e complexa é passível de ser resumido
na constatação de que a instauração da igualdade pode ser contraditória com a preservação da liberdade de... "ser
diferente", ou seja, que o ideal da igualdade possa ser necessariamente autoritário. Esse é o fundamento básico da
argumentação dos críticos "liberais" dos modelos socialistas e por isso freqüentemente malvisto, por justificar sem
reservas um modelo onde a liberdade abstrata vai sendo sempre cada vez mais restrita ora às camadas privilegiadas da
população (graças a diversos mecanismos de reprodução e multiplicação da desigualdade) ora ao conjunto dos países
metropolitanos por oposição aos "periféricos" ou "dependentes". Compreende-se, assim, que seja muito difícil
examinar apenas do ponto de vista abstrato uma questão que atravessa de cheio os destinos do mundo moderno e que a
reflexão sobre o ideário liberal-individualista tenha permanentemente que incluir em seu horizonte os múltiplos
processos de institucionalização dele decorrentes.
 

Compreende-se porém, do mesmo modo, que o tema venha merecendo a dedicação analítica dos mais
destacados pensadores contemporâneos, continuando uma tradição de filosofia social que remonta explicitamente aos
empiristas ingleses e aos enciclopedistas. (cf., entre outros, Lévi-Strauss, 1976 e 1979; Foucault,1975,1977,1978;
Sennet, 1978; Lasch, 1978; Lipovetsky, 1983; Finkielkraut, 1988; Dumont, 1972 e 1983; Kolakowski, 1980 e 1981;
Pannikar, 1984; Sahlins, 1979 e Morse,1982).
 

Cidadania popular: Estado e sociedade civil nas sociedades periféricas
 
A procura da implantação do ideário liberal-individualista passou inicialmente pela tomada e reestruturação do

Estado. Esperava-se que de algum modo a derrubada das formas tradicionais de diferenciação e arbítrio implicasse
naturalmente no despertar e florescer do sentimento e prática da cidadania. Embora as novas políticas públicas
democráticas propiciassem na maior parte dos casos a consolidação da possibilidade formal de acesso à educação



letrada e à experiência política - que são consideradas os principais veículos da "cidadanização" - logo se tornou bem
claro que a utilização efetiva de tais recursos estava o mais das vezes contida por dificuldades de múltipla ordem, pela
manutenção e reprodução de ordens de diferenciação dos sujeitos sociais face ao Estado moderno.

 
Ao longo do século XIX delinearam-se portanto, junto a pressões no sentido da preservação das diferenciações,

tão essenciais por exemplo à acumulação capitalista, as primeiras políticas públicas voltadas diretamente para a
promoção da cidadania e não apenas para a consolidação do Estado. Os críticos da ordem liberal "burguesa" atribuem
a esses empreendimentos o caráter de estratégias de escape, camuflagem ou reajuste funcional da fundamental
reprodução da diferenciação. Não é incompatível com essa interpretação porém o reconhecimento da existência de
intenções e projetos de promoção da igualdade e da cidadania, que vieram a marcar profundamente o perfil cultural
das nações modernas.
 

Um dos entraves fundamentais a uma efetiva e ampla intervenção do Estado nessa direção sempre foi a própria
ideologia liberal-individualista, sob outra de suas facetas, a da resistência a um crescimento das funções do Estado que
ultrapassasse o nível abstrato e ideal de uma superestrutura das vontades "individuais". Esse embaraço foi em parte
contornado pela ação de organizações da sociedade civil mais ou menos sintonizadas com as estruturas e políticas de
governo (o que parece ter ocorrido sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos); e em parte contraditado por
configurações ideológicas reordenadoras do ideário liberal-individualista, como o catolicismo social, o positivismo ou
os diversos socialismos. A Argentina de Sarmiento, a França da III República e o Brasil da República Velha são
exemplos desse outro caminho, inspirado, nos dois últimos casos, sobretudo no modelo positivista. A vitória de uma
revolução socialista marxista na Rússia deu início a uma tradição variante daquele núcleo ideológico básico e de suas
vicissitudes.

 
Os processos institucionais de "cidadanização" concentravam-se fundamentalmente na área da "educação", seja

no seu sentido mais instrumental (alfabetização etc.). mais generalista (acesso à cultura letrada) ou mais direcionado
(educação "cívica", treinamento de lideranças públicas etc.). Os investimentos dirigidos à "saúde pública" e à
"previdência social" (welfare state etc.) sempre foram também parte importante desse processo.(2)

 
No tocante especialmente à educação cívica - esse ponto mais explícito dos processos de cidadanização

conduzidos pelo Estado - uma tensão cheia de implicações se estabelece entre o pressuposto de racionalidade
intrínseco a esse modelo de sujeito político e a inculcação de valores, inevitável na conversão ou alteração de visões
de mundo. Trataremos mais tarde dos sentidos dessa tensão no tocante às culturas populares em geral e sua relação
com as culturas englobantes. Cumpre aqui observá-la do ângulo mais amplo da relação entre o Estado e a promoção de
uma cidadania, que ora aparece como resultado da livre adesão de um sujeito racional, ora como corolário do
envolvimento afetivo de um sujeito de crença.

 
Essa tensão manteve-se explícita e assumida nas políticas tanto dos países liberais quanto dos socialistas até

que a utilização do elemento "emocional" ou "de crença" viesse a ser radicalmente exacerbada na construção da adesão
aos regimes nazi-fascistas ou populistas do segundo quartel do século XX. Embora ela seja aparentemente inarredável
(a tensão), a desconfiança quanto à utilização de recursos "não-racionais" passou a ser muito forte, reconstituindo-se
de certa forma o sentido muito linearmente racionalista das primeiras versões políticas do ideário liberal-individualista,
fundado sobre a representação da consciência transparente.

 
Em todas as sociedades "liberais", boa parte do empreendimento de "cidadanização" esteve desde muito cedo a

cargo de instituições civis, cobrindo um amplo espectro de formas e funções. O famoso "associativismo" anglo-saxão,
por pressupor a ação concertada e barganhada dos indivíduos na condução de todos os tipos de interesse coletivo,
nunca deixou de ser uma permanente escola de cidadania, mesmo quando dirigido para as mais ínfimas questões (cf.
Tocqueville, 1974). É de notável interesse ressaltar que a proliferação e a ação das seitas protestantes não consistiram
senão uma extensão desse movimento, pois, apesar de seu compromisso básico com a transcendência, operavam com o
conceito de fiel aderente e com o princípio da responsabilidade individual. Weber deu-nos as chaves para a
compreensão desse processo desde os primórdios do desenvolvimento do capitalismo e E.P. Thompson ofereceu-nos
uma compreensão detalhada da capilaridade existente entre a ascensão do metodismo e a dinâmica dos movimentos
reivindicatórios populares na Inglaterra do século passado (cf. Weber, 1967; Thompson, 1963). Esse tema não poderia
deixar de nos ocupar, no tocante ao Brasil, onde já se acumula tanta experiência e reflexão.



 
O paralelismo possível entre o que se está chamando de cidadanização e o processo de implantação do que

Foucault chamou de "poder disciplinar" é desde já aqui ressaltado. A proliferação de agentes, instituições e associações
comprometidos com a promoção "social" nas sociedades metropolitanas ao longo do século XIX foi bem estudada por
Donzelot (1980), demonstrando claramente o vínculo que ata o enraizamento da cidadania à ação conjugada de
múltiplos processos "disciplinares" e à consolidação de uma rede institucional de controle, observação e incitação.
Todo o movimento social conhecido sob o nome de "higienismo" é um dos mais marcantes exemplos dessa
configuração social.

 
Uma dinâmica toda própria cercou a atualização desses empreendimentos nas sociedades metropolitanas e,

mesmo nas mais "adiantadas" dentre elas, o projeto de homogeneização pela cidadania nunca pôde ser declarado
completo (basta lembrar o estatuto dos negros na sociedade norte-americana, dos migrantes estrangeiros estabelecidos
na Europa Ocidental e das minorias étnicas no Leste Europeu); tanto mais distante do ideal manteve-se a situação em
todos os países em que a parcial ou insuficiente mercantilização e industrialização da economia, o desequilíbrio da
relação entre o Estado e a sociedade civil e a preservação de uma acentuada diferenciação social e cultural da
população apontavam na direção oposta à da liberdade e da igualdade. Isso não significou que esforços de toda ordem
não tenham se mantido em ação no seio dessas sociedades, sobretudo ao longo do século XX, repetindo às vezes de
modo muito literal outros tantos desencadeados e experimentados no mundo metropolitano em momentos anteriores.
 

Todas as contradições e dificuldades apontadas até aqui reiteram-se também, multiplicadas, no que parece ser a
"fronteira" da Modernidade. O fato, porém, de experimentarem o mais das vezes no mesmo momento configurações de
intervenção ou de crítica que nas situações originárias haviam sido temporariamente sucessivas é uma das marcas
distintivas de sua dinâmica.
 

É notável por exemplo que a concomitância de uma desenvolvida ciência social com o desencadeamento de
processos violentos de "modernização" nos países periféricos (o "desenraizamento" tão bem trabalhado, por exemplo,
no tocante à Argélia, em Bourdieu & Sayad, 1964) tenha permitido uma visão muito mais acurada dos processos pelos
quais gerações e gerações das classes populares dos países centrais tinham sido "incorporadas" à modernidade, nolens
volens. Isso permitiu inclusive que se redobrasse a perspicácia sociológica no tocante às próprias sociedades centrais
hoje, produzindo uma visão muito mais matizada da manutenção da "diferença" nesses espaços sociais e dos aspectos
dolorosos e autoritários de sua dissolução pela cidadanização homogeneizadora. Basta lembrar os testemunhos de
Hoggart, de Gans ou de Sennet & Cobb no tocante às classes populares dos países anglo-saxões (Hoggart, 1973; Gans,
1962; Sennet & Cobb, 1972).

 
A reprodução de uma grande discrepância entre os ritmos de cidadanização das sociedades metropolitanas e das

sociedades periféricas ensejou nas duas últimas décadas o surgimento de um fenômeno novo na dinâmica dos
empreendimentos civis de promoção social. Surgiram, de um lado, nos países centrais instituições civis dispostas a
investir em projetos de cidadanização na periferia e, de outro, instituições civis nos países periféricos dispostas a
implementar tais projetos com os subsídios daquelas outras. Podem ser aí compreendidas em boa parte o que hoje se
chama "organizações não-governamentais" (ONGs).

 
Os projetos dessas instituições enfrentam todas as contradições e dificuldades já citadas, potencializadas pela

penúria das classes populares dos países periféricos e por características de diferenciação cultural radicais, de que se
tratará adiante. Enfrentam ainda situações de descompasso muito graves entre o Estado e a sociedade civil. Essas
situações abarcam desde o autoritarismo e centralismo mais violentos até o quase total desaparelhamento da máquina
estatal, combinando-se na verdade tais extremos o mais das vezes, sucessiva ou concomitantemente, nos casos
concretos - e, como se tem de reconhecer, quase sempre na pior fórmula. Em um tal contexto, o sentido de uma
cidadania e o de uma ordem liberal correm o risco de ver-se fortemente embaralhados. A própria noção de legalidade
tem de ser relativizada, na medida em que efetivamente diversas parcelas da população se encontram materialmente
submetidas também à jurisdição de poderes paralelos, para todos ou alguns dos níveis de sua prática. Essa situação
pode ser mais ou menos ostensiva, visível ou "permitida". Múltiplas formas de dominação local (que não podem ser
consideradas como origem das demais) prevaleceram nas grandes propriedades rurais e nas regiões afastadas dos
grandes centros urbanos (cf. Leal, 1975; Queirós, 1976; Garcia Jr, 1989). Cidades e vilas operárias procuraram
recorrentemente reproduzir esse padrão (cf. Leite Lopes, 1988). Milícias privadas, jagunços, capangas, pistoleiros,



seqüestradores, fazem até hoje estender os braços das legalidades paralelas em longos raios de ação. Na periferia das
grandes cidades - e aparentemente de modo acentuado no Rio de Janeiro - veio crescendo ao longo da última década o
poder de quadrilhas inicialmente ligadas aos jogos e loterias ilegais e agora, cada vez mais, à rede do narcotráfico. O
poder jurisdicional do crime organizado é conhecido em diversas partes do mundo metropolitano. O que distingue sua
ação nos contextos periféricos, como o brasileiro, é o grau de penetrabilidade e a capacidade de obtenção de
legitimidade, para certos efeitos e níveis - constrangendo a formas e limites muito singulares as possibilidades de
consolidação da cidadania nesses meios populares (cf., para uma boa revisão bibliográfica da "pluralidade legal",
Carvalho, 1991; e sobre "juridicidades alternativas" no próprio Morro da Coroa, Rodrigues, 1987).
 

O significado social desses poderes paralelos não pode ser compreendido, é claro, sem a referência a condições
e características mais amplas da cultura política nacional e da relação das classes populares com a institucionalidade
vigente. Teresa Caldeira é instrutiva, por exemplo, sobre as representações da política na periferia paulistana e Kant de
Lima apresenta uma interpretação dos valores e comportamentos da polícia articulada em oposição com certos traços
da organização judiciária e da representação hierárquica das elites que lhe fornecem quadros (cf. Caldeira, 1984 e Kant
de Lima, 1989).

Cidadania e cultura popular: a diferença
 

Desde que, para desespero dos herdeiros do iluminismo, verificou-se que a cidadania não florescia como os
lírios do campo tão logo se decretavam formalmente a liberdade e a igualdade, inúmeras análises e hipóteses se
ocuparam da explicação desse embaraço, algumas já aqui referidas.

 
Essa diferença "resistente" podia ser reconhecida em dois planos: nos segmentos das elites comprometidas com

uma representação hierárquica de mundo, expressável freqüentemente sob a forma de um "restauracionismo", e nas
classes populares em geral. A luta contra as elites hierarquizantes (ditas conservadoras) assumiu a forma de confronto
político em sentido estrito, reverberou permanentemente na constituição dos campos intelectuais e artísticos
contemporâneos e influiu inclusive na definição das identidades nacionais contrastivas. Passou a ser mais ou menos
natural para as forças do "progresso" e seus agentes a luta contra os representantes ativos do "atraso".
 

A diferença "resistente" das classes populares sempre foi mais complicada. A primeira grande interpretação
privilegiou a "ignorância" daqueles que "não tinham condições" de compreender o sentido dos novos valores e supôs -
coerentemente com as premissas da visão de mundo evolucionista - sua paulatina incorporação à verdade. Foi sob o
impacto do desprestígio crescente desse modelo e do concomitante interesse e valorização da "diferença" que se
formularam as primeiras concepções positivas de uma "cultura popular".(3)
 

As ciências sociais contemporâneas contam com um vasto acervo de interpretações sobre essa "cultura", sua
realidade, seus limites, suas características. Embora isso nem sempre seja imediatamente claro, podemos verificar que
a oposição com a cultura erudita, dominante ou letrada pode ser feita sob o modo quantitativo ou qualitativo; ou seja,
conforme se afirme continuidade ou descontinuidade entre os dois pólos.
 

Essas interpretações, inevitavelmente montadas em esquemas dualistas, podem ser ordenadas em uma coluna
que se refere a Nós, à nossa cultura, e outra que se refere a Eles, à cultura dos "outros". As primeiras oposições são
muito genéricas e bastante antigas, na medida em que foram construídas para dar conta da própria instauração da
cultura ocidental moderna em oposição ao "mundo tradicional". "moderno" X "tradicional" é justamente a mais
fundamental, e com ela se alinham "igualdade" X "diferença", "liberdade" X "sujeição", "razão" X "mito", "ético" X
"mágico-ritual". Não é difícil perceber que essas oposições não apenas são genéricas e antigas como são
intransponíveis - e como tal também aplicáveis, implícita ou explicitamente, para designar a "diferença" da cultura
popular.
 

As ciências sociais, a partir do século XIX, elaboraram numerosas outras fórmulas duais, de abrangência lógica
muito diversificada. São paradigmáticas as que orientam o pensamento de Durkheim e de Weber. No primeiro
sobretudo, a oposição entre "solidariedade mecânica" e "orgânica" e essa outra - metodologicamente mais vasta - entre
o "sagrado" e o "profano". Em Weber, os pólos extremos dos três grandes processos da "desmagicização", da
"mundanização" e da "fraternização" (Entzauberung, Diesweltlichkeit, Verbrüderung). Um arrolamento sumário de



correlatos teria de incluir "comunidade" (Gemeinschaft) X "sociedade" (Gesellschaft) de Tönnies, "mundo entranhado"
(embedded) X "mundo desentranhado" de Polanyi, "lógica do concreto" X "lógica do abstrato" ou "Significação" X
"Conhecimento" de Lévi-Strauss; "holismo" X "individualismo" de Dumont; "non-litteracy" X "litteracy" de Goody;
"esprit de prévoyance" X "esprit de prévision" de Bourdieu e, de certa forma, o modo cultural "performativo" X
"prescritivo" de Sahlins. Ainda aqui, embora a intenção analítica seja muito mais englobante, o dualismo pode ser - e
freqüentemente foi - aplicado às oposições internas da sociedade moderna.
 

Um terceiro grupo de dicotomias, que não se afasta da lógica do Nós X Eles, foi construído diretamente sobre a
diferenciação das classes populares. Encontram-se aí as distinções de Parsons entre "particularismo" e "universalismo",
de um lado, e entre "status atribuído" (ascribed) e "status adquirido" (acquired), de outro. Ou ainda, a distinção entre
as relações "person-oriented" e "object-oriented" de Gans (cf. Gans,1962); o menor ou maior grau de reflexividade da
"cultura somática" proposto por Boltanski (cf. Boltanski,1979; com a crítica de Ropa & Duarte, 1985) ou a oposição
entre "código restrito" e "código elaborado de linguagem", de-Bernstein (cf. Bernstein, 1974; com a revisão e crítica
de Nicolaci-da-Costa, 1981).
 

O que se pode verem princípio nesse arrolamento é que a estrutura mesmo de nossa visão de mundo-dos seus
aspectos mais banais aos mais eruditos - pressupõe uma incompatibilidade entre os termos da "cultura popular" e os da
"cidadania", esta última indissociável da coluna do Nós, aquela outra da coluna do Eles. E essa incompatibilidade não
decorre de um viés "conservador" da aplicação combinada daquelas dicotomias; muito pelo contrário, toda a literatura
marxista sobre a relação entre povo (ou operariado) e revolução, por exemplo, também se construiu como tentativa de
produzir "soluções" para uma incompatibilidade permanentemente ressentida.
 

Um corolário fundamental dessa incompatibilidade é que todos os diagnósticos "otimistas" sobre o futuro da
cultura ocidental se baseavam classicamente - de diferentes modos e com diferentes ritmos - na "conversão" dos
"outros", dos "diferentes", às características e qualidades do Nós. E apenas nesta segunda metade do século que - ora
sob a égide da relativização antropológica, ora sob o manto genérico da "consciência pós-moderna" - foram
formuladas interpretações críticas à conveniência ou à eficácia da "conversão". Este próprio trabalho encontra aí sua
genealogia.
 

É claro que as análises da Diferença pelo dualismo Nós/Eles é apenas uma das estratégias analíticas possíveis,
havendo uma série de investimentos concomitantes nas "pequenas diferenças" que especificam em tantas direções os
múltiplos segmentos das classes populares (e sobretudo da classe operária). Particularmente no que toca à cidadania e
a seus valores de base, tão intimamente ligados às especificações locais antes examinadas, parece dever prevalecer
para qualquer trabalho verdadeiramente sociológico o critério da situacionalidade: em quaisquer circunstâncias, os
fatos sociais só podem ser compreendidos em uma situação, ou seja, definidos os pontos de vista, os recortes analíticos
e as condições de comparação prevalecentes.
 

O nível mais concreto de situacionabilidade dessa configuração é o que se dá em contraste com o estado do
ideário liberal-individualista no contexto social abrangente do grupo estudado. É impossível compreender o sentido de
cidadania de qualquer grupo localizado sem atinar com as características pelas quais se dissemina e atualiza entre as
elites englobastes e seus veículos ideológicos (comunicação de massa, educação etc.), compreendendo-se aí
evidentemente muitos níveis de contradições, duplas mensagens, informação pelo significante etc.
 

O segundo nível tem a ver com a situação face à institucionalidade vigente e seu comportamento com os
princípios liberal-individualistas. Entram aí o formato, a organização e os modos de funcionamento de todo o aparelho
estatal, assim como da maior parte das instituições da sociedade civil, passíveis também evidentemente de toda sorte
de contradições.
 

Há porém uma terceira dimensão da questão que conforma a própria possibilidade de nossas análises e
hipóteses: trata-se do fato de que Nós mesmos, interventores, educadores, ou cientistas, somos portadores explícitos e
radicais da ideologia liberal-individualista, com todas as implicações dos termos de nossa primeira "coluna". Ela é a
viga-mestra de nossa visão de mundo e ali mesmo onde possamos acreditar em desilusão ou crítica é que mais
estaremos obedecendo às injunções de racionalização universal sobre a qual se baseia. Esse é um limite inarredável da
possibilidade de observação da "diferença" que nos cerca, seja qual for o estatuto que lhe atribuamos. É claro que esse



é um limite para todo nosso conhecimento e ação crítica, mas sua percepção é mais nevrálgica neste contexto, porque
o que temos em mãos é justamente a possibilidade/necessidade de compreender o que é ante nossos valores
incompreensível, de incluir o que é do mesmo modo para nós excluído na coluna do Eles.

Cidadania e cultura popular: o processo
 

O emaranhado de classificações disponível sobre a Diferença pode ser, para os fins desta análise, resumido em
três grandes "processos", tão logo se procura enfocar esse quadro sob uma perspectiva mais "dinâmica" ou "diacrônica"
(o que não quer dizer que a maior parte daquelas dicotomias não tivesse um compromisso originário com a perspectiva
histórica ou a transição entre os termos).
 

Pode-se nomeá-los sucessivamente de "individualização", "racionalização" e "responsabilização". A
individualização remete à forma ou modo de aglutinação societária e opõe-se fundamentalmente à relacionalidade
prevalecente na nossa suposta coluna "outros". A cidadanização depende em primeiro lugar desse processo, que
implica preeminência do indivíduo sobre a totalidade social, quer ela se chame sociedade ou comunidade.
 

A racionalização remete ao meio pelo qual os sujeitos sociais se relacionam com o mundo, com os instrumentos
de apreensão do tempo, lugar, causalidade, relação, ordem, etc. O termo de oposição a essa razão (no sentido estrito da
racionalidade ocidental moderna) é o pensamento mítico, a racionalidade do concreto; enfim, mais uma vez, toda a
coluna "outros"(4)
 

O terceiro e último processo - o da responsabilização - corresponde à relação moral entre os dois outros, entre o
modo e o meio, entre o sujeito individualizado e suas razões racionais. A cidadanização pressupõe-no tanto quanto os
outros dois e não é à toa que, sob a rubrica sinônima da conscientização, preside às propostas de conversão.
 

Qualquer projeto de intervenção social visando à cidadanização (e qualquer projeto que tente acompanhar e
refletir sobre projetos de intervenção) terá em mãos um material que se deixa classificar facilmente nessas três
rubricas, ou através delas fazer um melhor sentido. O que daí decorre não é porém suficiente, porque reflete de modo
inevitável mas também literal a [nossa] posição do observador no confronto Nós/Eles. É nesse sentido que se torna
necessário tentar observar o processo do confronto também sob o prisma daquilo que neles (em/Eles) é, ou melhor,
pode ser suposto afirmativo, e não apenas reativo, ou passivo.
 

Um primeiro grande grupo de interpretações "afirmativas" parecia decorrer da teoria marxista. O mais notável
e paradoxal nessas interpretações era o fato de atribuírem uma função histórica primordial de transformação pela via
mais mecanicista da modernização (uma mudança das relações de produção que implicava supostamente na
"individualização" e na "racionalização") ou pela via mais "voluntarista" da conversão (ou seja, de alguma versão da
conhecida "conscientização" ou "responsabilização").
 

Outro grupo de interpretações aparentemente "afirmativas" pode ser encontrado na sociologia norte-americana,
fundado na pressuposição de uma determinação por características da morfologia social das classes populares. Como
essas características são justamente o que se quer explicar, pode-se certamente considerar como redundante essa linha
de interpretação (cf. Duarte, 1988; para a demonstração crítica).
 

Restam-nos em mãos algumas linhas de análise pouco desenvolvidas na literatura e que enfatizam certas
condições "culturais" recorrentes e notáveis no modo pelo qual as classe populares encaram ou enfrentam a cultura
englobaste em seus múltiplos avatares. A mais recorrente é a da "reinterpretação" ou "reinvenção criativa" (cf.
Bourdieu, 1963; Verret, 1972; Leite Lopes, 1978), que enfatiza a preeminência da lógica "local" ao digerir segundo
seus próprios princípios o que a afeta do mundo envolvente. A segunda é a da lógica da "inclusão/combinação",
formulada sobretudo a partir dos dados sobre a religiosidade (cf. Duarte, 1983 e Fernandes, 1982) e voltada para a
compreensão dessa qualidade ou capacidade de bricolagem permanente que lhe faculta justamente a estratégia da
"reinterpretação". O terceiro processo - que só recentemente vi descrito e nomeado como "discurso mimético" (cf.
Carvalho, 1990) -,enfatiza a perturbadora habilidade com que determinados grupos ou agentes das classes
trabalhadoras podem se utilizar de um simulacro dos discursos ou comportamentos da cultura englobaste a seu próprio
respeito nas situações de interação em que isso lhes pareça de algum modo conveniente.(5)



 
Os processos assim arrolados são de nível heurístico muito díspar, mas são certamente os que mais de perto

margeiam esse território mal conhecido. Eles apontam para um conatus, um modo de se esforçar por permanecer no
seu ser que, embora homólogo ao que sustenta a identidade de qualquer ente social, apresenta peculiaridades carentes
de maior compreensão. Essas peculiaridades são encontráveis entre grupos de classe trabalhadora de todos os países,
cuja cultura englobaste possa ser incluída na Grande Tradição ocidental moderna, o que nos faculta avançar a hipótese
de que se prendem a um modo de identificação/diferenciação inseparável das qualidades e condições de reprodução
dessa própria tradição (cf., para uma interpretação desse ponto à luz da teoria da hierarquia de Dumont, Duarte, 1986).
Só não é evidente ou óbvio realçar essa imbricação instauradora e insuperável entre Nós e Eles, porque sabemos que
um dos ideais básicos do (de) Nós seria justamente a abolição da dicotomia, incluindo, entre diversos efeitos de
equalização, a cidadanização universal.

 
Com o que se reenfrenta de cara o paradoxo dessa sociedade que, ao mesmo tempo em que cultua os valores

articulados pela "individualização", "racionalização" e pela "responsabilização", reproduz permanentemente - como
todas as outras sociedades humanas - as segmentações e diferenciações hierárquicas. Esse grande paradoxo se refrata a
cada momento em uma miríade de outros e menores paradoxos. Muitos foram aqueles com que se defrontou a equipe
de pesquisa do Morro da Coroa. Dois podem ser merecedores aqui de referência exemplar. O primeiro é muito
conhecido, tanto a nível etnográfico quanto analítico. Pode-se chamá-lo de "paradoxo de Hoggart" em homenagem ao
autor que, por sua trajetória pessoal e sua acuidade antropológica, melhor pôde descrevê-lo (e a seus embaraçosos
meandros) (cf. Hoggart, 1973). Trata-se do fato de que o sujeito oriundo das classes trabalhadoras que venha a
dominar de forma abrangente e sistemática a cultura englobaste (sobretudo através dessa via paradigmática em que
consiste a educação universitária) vê-se inexoravelmente distanciado de sua condição de origem (no sentido de ter
efetivamente levado a cabo uma "conversão"), por mais empático e solidário que permaneça seu reconhecimento. A
situação é particularmente paradoxal nos muitos casos liminares em que se cruzam pertencimento e distanciamento, ao
sabor da pluralidade das situações sociais enfrentadas. Este é freqüentemente o caso das lideranças locais (ou de outros
mediadores institucionalizados), que podem ser consideradas, alternativamente, tanto como as mais "representativas"
dos membros de seu grupo local, quanto como as menos representativas - por seu ponderável distanciamento.
 

O "paradoxo do bairro popular" é outro dos exemplos notáveis (e particularmente incômodo para os
interventores sociais). Como se pôde ver, o processo primordial da cidadanização é o da "individualização", que
pressupõe uma série de mudanças ideológicas e societárias entre as quais avulta a desenfatização crescente dos laços
de parentesco e de vizinhança e um regular afrouxamento da superposição e/ou intensidade de suas redes (cf., por
exemplo, a famosa análise de Bott, 1971). Em princípio a efetivação dessa mudança é considerada preliminar ou
concomitante à "racionalização" e à "responsabilidade"; sobretudo na medida em que o sujeito da responsabilidade
pública, da cidadania em seu pleno sentido, só pode ser um indivíduo (com seus direitos e deveres, seus registros e
carteiras, seu voto secreto etc.). Ora, boa parte da estratégia dos agentes de cidadanização em relação à população das
classes trabalhadoras centra-se de modo inevitável - pois esse é o formato em que elas sempre vivem - na preservação,
consolidação, manutenção e intensificação dos bairros populares; no mas das vezes através de suas Associações de
Moradores. É claro que esse trabalho - além de seus aspectos mais imediatamente "assistenciais" - sempre é feito com
os olhos postos na imagem ampliada da Nação, que se destaca por detrás dos contornos desses microcosmos políticos.
A realidade, porém, é que se tende a coibir com essa estratégia o processo da "individualização" (e seus corolários)
pelo reforço de entes intermediários de pertencimento, que ocupam parte da "responsabilização" pretendida (cf. Duarte,
1992). Esse embaraço se torna tanto mais obscuro pela utilização hoje regular do termo "comunidade" como "unidade
consciente", ou "responsável", da sociedade, quando geneticamente esse termo designava o oposto à sociedade, aquilo
que a ela resistia com todos os atributos da coluna do Eles (cf., a esse respeito, Dauster & Lovisolo,1981). É inevitável
insistir no jogo com as palavras: quando os agentes externos pugnam pela construção de comunidades no sentido
vulgar atual, talvez estejam contribuindo efetivamente para a consolidação de "comunidades" no sentido da filosofia
política clássica - opostas à cidadania.
 

A menção e exemplificação desses paradoxos procura apresentar uma análise sociológica de processos que não
podem se resumir a uma interpretação em termos de erros e acertos. Essa é a dinâmica social que vem se apresentando
- como se enfatizava anteriormente - desde o século XIX no tocante à diferenciação social nas sociedades modernas e
ao modo de lidar com ela face aos ideais igualitários. Imensas mudanças se produziram nos países metropolitanos
nesse períódo e outras tantas continuam se processando tanto lá como cá. O que se pode pretender é uma visão talvez



menos ingênua desse quadro e a percepção dos limites da teia histórica em que estamos todos enredados. Isso não
significa tampouco opor linearmente a "ingenuidade" da "intervenção social" à lucidez das ciências sociais. O
desenvolvimento do saber sociológico está tão amarrado a esse continente ideológico quanto tudo o mais que se possa
conceptualizar. Parece porém ser seu sinal distintivo inquietar-se com esse solo imaginário e obrigar-se a perscrutá-lo.

Por um enfoque mais abrangente: conversão, disciplinarização e macro-institucionalização
 

Do cruzamento da experiência histórica aqui rapidamente evocada e da informação etnográfica adquirida
diretamente na pesquisa do Morro da Coroa, ou indiretamente em tantas e tantas fontes hoje disponíveis, decorreu a
percepção de que a cidadanização não pode ser enfocada sob o prisma isolado da "conversão" -certamente
prevalecente no discurso e prática das organizações de promoção social.
 

Observada do ponto de vista dos três grandes processos que há pouco se mencionava, a "conversão"
corresponde quase literalmente à "responsabilização", ou melhor, à tentativa de produção intencional e direta da
"responsabilidade" ou "consciência". A experiência histórica da Modernidade aponta dois caminhos clássicos da
"responsabilização": as "reformas" religiosas e a educação letrada. Ora, a primeira sempre foi indissociável de uma
"disciplinarização" e a segunda decorria de uma das principais formas de "macro-institucionalização": a construção
dos aparelhos educacionais formais nacionais regidos pelo Estado.
 

A noção de disciplinarização a que estamos aqui recorrendo é imediatamente caudatária da proposta analítica
de Foucault sobre poder soberano e poder disciplinar exposta em Vigiar e Punir (cf. Foucault,1975). Ela não se refere
à representação de senso comum de disciplina, como qualquer forma de controle ou organização do comportamento
social. Ela designa um processo específico, possivelmente exclusivo da sociedade ocidental moderna, indissociável do
"individualismo" e da "individualização". Sua principal característica é o deslocamento da engrenagem do poder de
uma instância superior englobaste e qualitativamente distinta dos sujeitos sociais ordinários (o que caracteriza o poder
soberano) para as próprias competências dos sujeitos, aos quais o poder é instauradoramente incorporado (no sentido
do habitus de Bourdieu ou da civilização de Elias). É claro que esse processo depende de inúmeras formas de
"disciplinarização" no sentido banal, descritivo, do termo, mas apenas como estratégia de produção dessa nova
qualidade dos sujeitos sociais. A cidadania moderna apoiou-se em formas incipientes dessa disciplinarização para
poder construir-se e manteve sua vigência histórica pela permanente e cada vez mais refinada reprodução desse
processo. A disciplinarização envolve não só a "individualização" mas também a "racionalização", na medida em que
esse novo sujeito se move, age e pensa segundo a geometrização espacial e formal inscrita pelo regime "democrático"
do poder (portanto, sempre tendencialmente mais "microfísico").
 

Chama-se aqui de "macro-institucionalização" à cristalização em formas objetivas de organização social das
funções centrais, normalmente articuladas em torno da noção de Estado Nacional, que garantem (supostamente) a
instauração e reprodução de uma sociedade regida pelos processos de individualização e racionalização; ou seja, de
forma sucinta, do modelo liberal-individualista (cf., sobre a institucionalização social em geral, Duarte, 1986:125). De
modo mais prático e concreto, designa-se por esse termo a existência (e a abrangência e efetividade) das formas sócio-
políticas disponíveis para a efetivação da cidadania. Isso inclui tanto o hardware que constitui o aparelho do Estado (o
que justamente é chamado na linguagem comum de "instituição"); quanto o software das atitudes sociais, dos habitus
compatíveis com o bom funcionamento do processo. É claro que estes últimos, embora possam ser considerados como
parte da "macro-institucionalidade", não são senão o resultado mais ou menos bem-sucedido da "disciplinarização".
Nos países periféricos, denuncia-se permanentemente as dificuldades relativas à construção e preservação dessa
"macro-institucionalidade" liberal-individualista, seja devido à fraqueza do Estado, seja devido ao seu
comprometimento com forças contrárias (externas e/ou internas) aos ideais da igualdade e da liberdade.
 

As características da "macro-institucionalidade" brasileira nas últimas décadas (ou seja, as características do seu
Estado) estão em um certo sentido na raiz da proliferação dos projetos de "conversão" laica conduzidos por um tão
grande número de ONGs, através de tantos fios de intervenção social. Face a uma macro-institucionalidade
"retrógrada"; incompetente e hostil, e a uma dupla impossibilidade de atualização de processos de "disciplinarização"
(em primeiro lugar, por não poder agir nos braços "educacionais" do Estado, e, em segundo, por acabar confundindo as
estratégias "disciplinarizantes" com os odiados métodos autoritários do Estado - na verdade, muito mais "soberano" do
que "disciplinar"), construiu-se um grande aparelho informal voltado para a "conversão", no qual efetivamente se



preservou de modo exemplar o culto ao ideal liberal-individualista, ao mesmo tempo garantindo a preservação e
integração de alguns dos segmentos mais hostilizados e liminarizados das elites letradas e permitindo a canalização e
aglutinação de parte das enormes insatisfações das classes populares - excluídas dessa "pseudo-cidadania" que pode
viger sob os regimes não-democráticos.
 

As tentativas de restauração de uma macroinstitucionalidade comprometida com o modelo liberal-individualista
- como acentuava o texto do projeto evocado no início deste trabalho - tornaram muito complicado aquele quadro, tanto
mais quanto se tornou crescente a percepção dos enormes embaraços que cercavam o projeto das "conversões" laicas
em si mesmo.(6) Nesse momento era além do mais perfeitamente compreensível (e talvez, quem sabe, ainda seja) que
uma incorporada desconfiança da "macro-institucionalização" e da "disciplinarização" em nosso país travasse a
possibilidade de repensar o projeto da "conversão" e de possivelmente reimergi-lo no triângulo dos três processos
instauradóres. É possível que já seja possível compreender que a ordem liberal-individualista não pode prescindir da
construção do Estado (da "macro-institucionalização") e que a "conversão" pela "racionalização" nunca é suficiente
para a produção de "cidadãos": impõe-se a reprodução pela "disciplinarização". Na verdade, uma observação mais
etnográfica das estratégias de trabalho dessas agências de "racionalização" poderia nos revelar que a
"disciplinarização" não deixava de estar aí presente, de forma subordinada e - por assim dizer - recalcada. A
permanente tentativa de expurgo ou autocrítica das formas "dirigistas" de intervenção procurava garantir porém que se
retornasse sempre à pureza conversora. A análise da experiência do Morro da Coroa permitiu a percepção de inúmeros
exemplos dessa ambigüidade. Tornou-se paradigmático para a equipe o modo pelo qual essa "disciplinarização" foi
imperceptivelmente sendo operada no monitoramento formal das reuniões da associação local; e depois - já percebida -
assumida como efetiva contribuição em si mesma (independentemente da "consciência" dos atores) para o processo de
"cidadanização".
 

Creio que permanece uma grande incógnita a forma pela qual as associações de promoção social (pela
"conversão") virão a se adequar a essa visão mais abrangente do processo de instauração do modelo liberal-
individualista. É inevitável que se preserve o componente fundamentalmente crítico que justificou sua constituição -
pelo comprometimento profundo que as caracteriza - com a "racionalização", mas não parece fácil que ela se integre
funcionalmente com a "macro-institucionalidade" (que as ameaçaria de diluição), nem que ela incorpore estratégias
explícitas de disciplinarização (que as pudesse aproximar de instituições como os Alcóolicos Anônimos, o Exército da
Salvação, o Escotismo, etc.).
 

Duas últimas grandes dimensões do problema devem ser ainda evocadas. A primeira é a de que as condições de
implantação do modelo liberal-individualista hoje não podem mais ser tão unívocas quanto haviam parecido às
gerações precedentes. Como se pôde mencionar, há um intenso movimento de revisão dos projetos "universalizantes"
e "equalizantes", denunciados como artificiais e potencialmente autoritários. Tende a prevalecer uma percepção do
caráter ideal (idéal) da cidadania que não extinga ou atenue o seu caráter ideal/Valor (idéal), mas que o historicize e
permita perceber a condição aproximada, sempre incompleta, com que se institucionalizou mesmo nas sociedades
metropolitanas.(7) Nesse sentido, é fundamental que se preserve e acentue uma intensa proliferação de movimentos e
instituições sociais (cf, por exemplo, o "pluralismo radical" de Paramio evocado por Cardoso, 1988) cujas margens de
variação e confronto garantem os processos da "individualização", da "racionalização" e da responsabilização, contra o
perigo de esclerosamento, cristalização ou hipertrofia da "macro-institucionalidade" e dos aparelhos da "disciplina" e
da "conversão" - no horizonte da Modernidade.
 

Uma suspensão crítica homóloga parece dever presidir às relações com a Razão. Um paradoxo original
acompanhou as vicissitudes de seu trajeto na Modernidade, do qual é sinal o modo como se pôde associar aqui
"conversão".e "racionalização/conscientização". Pois se, na verdade, o império da Razão vinha se contrapor ao mundo
"encantado" da Crença, da Fé, por outro lado era inevitável crer nessa "des-crença" para poder abraçá-la, defendê-la ou
propagá-la. Isso significou a hegemonia moderna do que se poderia chamar de um "racionalismo encantado",
presidindo - entre tantos outros processos - à ação das organizações de promoção social. O "desencanto" em cujo bojo
foi concebido o projeto do IDAC/ISER, normalmente associado à suposta "pós-modernidade", não significa senão
decerto uma racionalização da relação com a Razão, uma modernização dos modernizadores. Seria de toda
conveniência que essa idéia tão abstrata fôsse mais sistematicamente desenvolvida e tivesse suas implicações
desenhadas para a ação dos agentes modernizadores: essa Razão se manteria crítica e não-complacente (cf.
Kolakowski,1980) mas perderia sem dúvida o potencial de "paixão" de que os estados "encantados" parecem deter o



monopólio.
 

Fiar-se na cidadania hoje deveria ser portanto afastar-se da "certeza" e mesmo da "esperança", agindo nos
limites mais estreitos e severos da "possibilidade". Onde quer que repontem os fundamentalismos ou substancialismos
apaixonados, ali se terá a ameaça interna desse delicado, lento e intrigante processo de viabilização de nossos melhores
ideais.

 
Notas
 

 
1. Estamos usando as categorias "popular" e "classes populares" para designar os segmentos sociais que se poderia talvez mais perfeitamente
caracterizar como "classes trabalhadoras" (cf. discussão específica em Duarte, 1986:126).
 
2. Seria difícil referir-se aqui aos processos informais de "cidadanização" - justamente não-induzidos, decorrentes dos processos revolucionários,
de guerra ou de alguma forma de intensa mobilização popular; tanto mais porque em tais situações poderia ser questionada (mais do que nunca) a
vinculação entre a cidadania e a consciência racional.
 
3. Na verdade, a resistência "romântica" à linha central da ideologia liberal-individualista já havia produzido, há muito tempo, uma associação
positiva entre popular/natural/verdadeiro, justificaste de uma outra concepção de nação, justamente holista.
 
4. O sentido histórico da "civilização" de Norbert Elias se aproximaria bastante desse nível de nosso modelo (Elias, 1973).
 
5. É claro que a "elaboração da face" situacional é um processo universal de identidade. O que Nós consideramos notável é que Eles possam
representar e, mais do que isso, nos representar; contrariamente a sua suposta "pureza" ou "rusticidade".
 
6. É preciso esclarecer-frente ao fato de que boa parte desses projetos foram conduzidos por entidades confessionais - que, mesmo nesses casos, a
proposta de conversão era eminentemente laica, ou seja, comprometida com a ordem dos valores deste mundo. Sabe-se bem o quão complexa essa
questão se manteve para a identidade das próprias instituições religiosas.
 
7. O esforço analítico de Boltanslci sobre a combinação de diversas grandeurs ou cités na sociedade moderna pode ser considerado ao mesmo
tempo um sintoma e um avanço nessa percepção (cf. Boltanslti & Thévenot, 1987).
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