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A vida privada de
carismãticos e
pentecostais

Maria das Dores Campos l'vIACHADO, Carismáticos
e pentecostais. adesão religiosa na esfera familiar.
Campinas, Autores Associados; São Paulo,
ANPOCS, 1996. 221 páginas.

Ricardo Mariano

A análise dos efeitos da conversão à Renovação Caris-
mática Católica e ao pentecostalismo na vida familiar,
nas relações de gênero, no comportamento sexual e
reprodutivo e na distribuição de responsabilidade no
espaço doméstico constitui o objeto de investigação do
livro da socióloga Maria das Dores Campos Machado.
Tese de doutorado premiada pela ANPOCS em 1995, este
trabalho é oportuno, pelo menos por duas razões.
Primeiro, ele vem preencher uma lacuna, dado o redu-
zido número de estudos sociológicos no Brasil sobre as
conseqüências das crenças pentecostais e católicas na
esfera familiar. Segundo, porque a pesquisa da relação
religião/famílía, com destaque para os papéis (ainda que
subalternos) desempenhados pelas mulheres nessas ins-
tituições, revela-se indispensável para explicar o extra-
ordinário crescimento desses movimentos religiosos na
América Latina.

O que torna a comparação entre pentecostalismo
e Renovação Católica Carismática - que em sua origem
nos EUA foi chamada de Movimento Pentecostal na
Igreja Católica -uma tarefa pertinente e instigante são
suas semelhanças. A autora relata que ambos grupos
religiosos enfatizam a crença na contemporaneidade dos
dons do Espírito Santo, a busca de santificação pelo fiel
para adquirir tais dons, a prática da cura divina e intensa
sacralidade. Defendem a igualdade espiritual dos cren-
tes, valorizam a Bíblia, estimulam a militância religiosa,
são pietistas e, na liturgia, destinam grande parte do
tempo dos cultos para o louvor e as orações íntercessó-
rias. Diante da posição fronteiriça da Renovação Caris-
mática, a cúpula da Santa Sé, para evitar cismas, reforçar
a identidade católica dos carismáticos e usufruir de sua
dedicação evangelística, estimulou a devoção à Virgem
Maria, a participação nos sacramentos e a obediência ao
papa.

A autora realizou sua pesquisa de campo no Rio
de Janeiro. Entrevistou 120 pessoas: 40 carismáticos

católicos (26 mulheres e 14 homens), 40 pentecostais (26
mulheres e 14 homens) e, como grupos de controle-
"para verificar até que ponto a distribuição de papéis e
os comportamentos sexuais e reprodutivos são afetados
pela adesão à forma pentecostal de religiosidade ou pela
tradição religiosa (protestante e católica)" -, 20 protes-
tantes históricos e 20 católicos não-carisrnâticos, igual-
mente divididos entre homens e mulheres.

A maior incidência de entrevistados do sexo
feminino (72 contra 48 homens) na amostra, segundo a
autora, deveu-se à temática abordada que associa religi-
ão e família, universos comumente relacionados ao sexo
"frágil", e ao fato de as mulheres serem a maioria dos
adeptos desses grupos religiosos. ]á o maior número de
entrevistados casados (30 carismáticos e 25 pentecostais,
num total de 80) derivou do próprio objetivo da pesqui-
sa: verificar as conseqüências da conversão religiosa nas
relações familiares, sobretudo conjugais. Para tanto, os
entrevistados foram separados conforme as variáveis de
gênero, grupo religioso, status sócio-econômico, escola-
ridade e situação civil. Dos casados, distinguiu-se ainda
a forma de filiação religiosa, se solitária ou acompanhada
pelo cônjuge.

Ainda que a pesquisa seja qualitativa, sem valida-
de estatística e limitada quanto à generalização de seus
resultados, como admite a própria autora, observa-se
que a amostra pentecostal contém proporção relativa-
mente grande de entrevistados de igrejas como Universal
do Reino de Deus e Nova Vida, reconhecidamente
difusoras de crenças e práticas menos ascéticas e sectá-
rias que suas congêneres. Foram entrevistadas 11 pesso-
as da Universal, quatro da Nova Vida (igreja com redu-
zido número de templos e fiéis) e apenas seis da
Assembléia de Deus, que, conforme o último Censo
Demográfico, detém 29,8% dos pentecostais do país e,
frise-se, é uma das igrejas mais conservadoras nos planos
moral e comporta mental. Tal hiperdimensionamento do
conjunto de entrevistados filiados a igrejas mais liberais
tende a conferir a esse universo religioso um caráter mais
afinado com comportamentos menos assimétricos nas
relações de gênero - o que faz com que tal viés da
pesquisa deva ser considerado para relativizar seus
resultados, ainda mais quando se compara distintas
religiões tendo como parâmetro comparativo justamente
sua maior ou menor proximidade de modelos de com-
portamentos modernos e igualitários entre os gêneros.

Três hipóteses orientam o trabalho: 1) as "conse-
qüências da adesão religiosa nas relações familiares são
diferenciadas caso o converso seja o homem ou a
mulher"; 2) a conversão de ambos os cônjuges aumenta
a probabilidade de as relações de gênero tornarem-se
mais simétricas; 3) a conduta dos carismáticos católicos
no ãmbito familiar difere da dos pentecostaís,



religiosa das mulheres casadas" - tese também confir-
mada pelo fato de que a maioria das mulheres afirmou
ter, com a conversão, que as toma mais dóceis e
compreensivas, evitado a separação conjugal.

Quanto à hipótese de que a conversão de ambos
os cônjuges aumenta a probabilidade de as relações de
gênero tomarem-se mais simétricas, a autora, a meu ver,
só consegue provar que a conversão do marido ao
pentecostalismo serve aos interesses imediatos da espo-
sa e dos filhos e melhora a condição feminina. Isso
porque a conversão dos maridos (em sua maioria con-
vertidos através das esposas) resulta numa ruptura com
o estilo de vida anterior, provocando radical mudança
comportamental. "Nascidos de novo", eles renunciam a
comportamentos nocivos às mulheres e à instituição
familiar, tais como consumo de bebidas alcoólicas e de
drogas, vício do cigarro, freqüência a bares e prostíbulos.
Permanecem mais tempo em casa, redirecionam seus
recursos para as necessidades da família, canalizam a
sexualidade para o casamento e demonstram maior
respeito para com suas esposas.

Cumpre dizer, contudo, que tal melhora na
condição feminina, propiciada pela conversão masculi-
na, não significa necessariamente maior simetria na
relação entre os cônjuges. Ambas não são exatamente a
mesma coisa. Além disso, conquanto enfatize a relevân-
cia da conversão conjunta, a autora só aponta benefícios
à vida conjugal resultantes da conversão do marido. Para
comprovar a hipótese, falta mostrar em que a conversão
da esposa colabora efetivamente para a maior simetria
da relação conjugal. Se isso tivesse sido mostrado, ainda
haveria a tarefa de explicar as razões da radical diferença
entre os efeitos das conversões femininas solitária e
conjunta nas relações de gênero, com a primeira refor-
çando a assimetria e a segunda, justamente o oposto.

Como balanço das duas primeiras hipóteses, não
obstante seus problemas, pode-se dizer que a doutrina
pentecostal reforça a desigualdade dos gêneros, ao
insistir na submissão e inferioridade estrutural das mu-
lheres (no exercício de seus papéis nos lares e templos)
e acentua a autoridade e o poder dos homens. Daí ela
ser designada por Brusco, Cucchiari, Droogers, Gill,
Slootweg e Tarducci (com os quais concorda a autora)
de ambígua e paradoxal por sua defesa concomitante do
princípio igualitário para a salvação e do princípio
hierárquico entre os sexos. Mas, segundo a autora,
embora defenda um modelo de relação de gênero
hierárquico e patriarcal, o pentecostalismo inibe com-
portamentos masculinos prejudiciais aos interesses ele-
mentares de esposas e filhos, fortalecendo os laços
conjugais e a família nuclear.

A formulação da terceira hipótese é muito vaga.
Pouco acrescenta afirmar que difere a conduta de pen-
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Estas hipóteses têm como ponto de partida o
argumento - formulado por Emílio Willems e Candido
Procópio Camargo - de que os padrões éticos dos
evangélicos propiciam maior igualdade de direitos e
deveres para ambos os cônjuges ao condenar a dupla
moral sexual e o adultério masculino, característicos do
sistema de gênero patriarcal da cultura ibero-americana.
No catolicismo, pelo contrário, o marianismo reforça
modelos de representação feminina adequados ao ma-
chismo latino, ao valorizar o arquétipo de mulher casta,
pura, bondosa, abnegada e submissa. Marianismo, frise-
se, fortemente presente no carismatismo católico.

Por uma falha da pesquisa, não há como verificar
a primeira hipótese, que visa mostrar que os efeitos da
adesão religiosa na vida familiar são diferentes caso a
conversão seja da esposa ou do marido. Pois não há
como comparar a adesão solitária feminina com a mas-
culina (para most.rar seus distintos efeitos na esfera
conjugal) se esta última não for pesquisada. Mas é isso
que ocorre: a autora entrevistou apenas homens pente-
costais e carismáticos casados com companheiras da
mesma profissão de fé. Faltou, naturalmente, entrevist.ar
homens casados com mulheres filiadas a religiões dis-
tintas das deles para que se pudesse efetuar a compara-
ção. Cumpre frisar, porém, que, segundo a pesquisa
Novo Nascimento, do Iser, apenas 8% dos pentecostais
no Rio de Janeiro têm esposas de outras religiões. 1

Se nada ficamos sabendo acerca dos efeitos da
conversão solitária masculina, o mesmo não ocorre no
caso feminino. A autora mostra que a conversão solitária
das mulheres pentecostais e carisrnáticas, de todas as
classes sociais, tem como efeito ampliar a assimetria das
relações de gênero dominante na cultura brasileira. Tal
conversão reforça por um lado o poder e a aut.oridade
masculinas e, por outro, as tradicionais atitudes femini-
nas de abnegação, conformismo, resignação, submissão,
tolerância, generosidade e sacrifício. Em compensação,
ambas as religiões, além de soluções mágicas, oferecem
apoio emocional às mulheres, elevam sua auto-estima e
as fortalecem moralmente. Isso lhes possibilita suportar
o stress e os conflitos domésticos (incluindo-se aí a
própria reação negativa dos parceiros à sua conversão)
e as agruras dos relacionamentos com os esposos - haja
vista que a infidelidade masculina e os problemas de
alcoolismo e consumo de drogas de seus maridos e filhos
constam entre os principais motivos que levaram muitas
delas a visitar as comunidades religiosas pela primeira
vez. Para a autora, isso confirma a tese de Burdick "sobre
a importância da tensão doméstica na formação da vida

1. Femandes, Rubem César (coord.), Novo Nascimento: os
evangélicos em casa, na igreja e na política. Rio de Janeiro, [SER,
maio de 1996, p. 60, mimeo.
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tecostais e carismáticos na vida familiar. O mesmo
poderia ser afirmado, por exemplo, sobre a conduta de
adeptos de distintas igrejas pentecostais. Quanto ao
marianismo, embora a autora aponte a importância do
culto a Maria na Renovação Carismática, não demonstra
sua efetiva influência no comportamento dos carísmáti-
cos: apenas o toma a priori como fomentador da sub-
missão feminina.

Ao contrário do que apregoa a hipótese, a con-
duta de pentecostais e carismáticos na vida familiar
também apresenta, de acordo com a própria pesquisa,
várias similaridades, como segue: 1) da mesma forma
que a adesão feminina solitária, a conversão de ambos
os cônjuges a essas religiões em nada altera a participa-
ção masculina (sempre diminuta) na execução das tare-
fas domésticas; 2) tanto os casais carismáticos como os
pentecostais costumam tomar decisões conjuntas, após
dialogar e orar; 3) dirigentes de ambas as religiões
avaliam positivamente a sexualidade no casamento; 4)
carismáticos, pentecostais e protestantes, indistintamen-
te, limitam o ato sexual ao casamento e condenam as
práticas sexuais pré, extra conjugais e homossexuais; 5)
para a maioria de carismáticos e pentecostais a realização
feminina independe do casamento, desde que condici-
onada à castidade e à devoção cotidiana a Deus; 6)
mulheres pentecostais e carismáticas de classe média
seguem as tendências da moda, cuidam do corpo e,
quando possível, mantém atividades de lazer como ir à
praia e a piscinas. Já as mulheres pobres apresentam
grandes alterações no vestuário e nos hábitos de lazer,
sendo as pentecostais as mais rigorosas nesse sentido.

As distinções na conduta desses religiosos, no
entanto, são consideráveis. Referem-se à interpretação
dos problemas domésticos, à relação entre maternidade,
identidade feminina e atividades extradomésticas, ao
planejamento familiar, ao uso de métodos contraceptivos
artificiais, ao tipo de orientação sexual dada aos filhos e
à separação conjugal- distinções apontadas pela autora
que relato a seguir.

Os carismáticos interpretam os problemas domés-
ticos como ausência ou frouxidão dos valores religiosos
na sociedade; os pentecostais, como crise espiritual. Mas
os crentes mais pobres, menos escolarizados e oriundos
dos cultos afro-brasíleíros dão ênfase à ação demoníaca,
procedimento que retira do desviante a responsabilidade
por seus atos, resultando em maior tolerância por evitar
julgá-lo moralmente. Atitude distinta da dos carismáticos,
que censuram severamente os desvios de conduta.

Os carismáticos consideram a maternidade indis-
sociável da identidade feminina e rotulam de egoístas as
mulheres que a rejeitam, enquanto os pentecostais res-
saltam o direito delas de decidir. Quando decidem pela
maternidade, deixando suas atividades remuneradas

para criar os filhos, a maioria das pentecostais, diferente
das carismáticas, pretende que tal dedicação exclusiva à
família seja temporária.

Nada menos que a metade das carismâticas
casadas em idade fértil declarou usar métodos anticon-
cepcionais naturais, o que sugere, nos dias atuais, grande
capacidade persuasiva do Vaticano sobre esse grupo
católico. Até porque a outra metade, ao desobedecer as
proibições da Igreja, revelou padecer de forte sentimento
de culpa. Já as igrejas pentecostais, em menor grau a
Assembléia de Deus, defendem o planejamento familiar
e o uso de métodos artificiais de contracepção, que são
empregados sistematicamente por quase todas as crentes
em idade fértil entrevistadas.

Preocupados em dar orientação sexual aos filhos,
os carismáticos reproduzem a dupla moral sexual brasi-
leira, ao controlar a sexualidade feminina e tolerar a
incontinência sexual dos rapazes. Os pais pentecostais,
inflexíveis, exigem a castidade dos filhos de ambos os
sexos até o casamento. Uma vez casados, enquanto os
carismáticos combatem tenazmente o divórcio, os pen-
tecostais, excetuando-se os da Assembléia de Deus,
revelam-se um pouco mais tolerantes quanto à separa-
ção conjugal, embora, como os católicos, preguem a
indissociabilidade da união matrimonial.

Nota-se que os pentecostais, comparados aos
carismáticos, tendem a apresentar maior autonomia em
suas decisões (como na ênfase ao direito de decidir pela
maternidade) e a estar mais afinados com valores e
comportamentos modernos (como quando defendem o
planejamento familiar e adotam métodos de contracep-
ção artificiais). O problema é avaliar até que ponto a
amostra pentecostal, com sua grande proporção de fiéis
de igrejas mais liberais, compromete os resultados dessa
comparação.

Por fim, cumpre dizer que o livro de Maria das
Dores Campos Machado, além do tema central, comenta
aspectos do atual debate sobre a tese da secularização,
discute as tipologias sobre o pentecostalismo, aponta a
pentecostalização de grupos protestantes e católicos e a
homogeneização que tal fenômeno acarreta no campo
religioso, descreve a origem e expansão da Renovação
Carismática e retoma, noutros termos, a tese weberiana
sobre as conseqüências não-intencionais da ética religi-
osa, no caso, pentecostal.

RICARDOMARlANO é doutorando em
Sociologia pela Universidade de São Paulo.
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Esquerda e política
da cidadania

Paul SINGER, Umgoverno de esquerda para todos. Luiza
Erundina na prefeitura de São Paulo 0989-1992). São
Paulo, Brasiliense, 1996. 262 páginas

Aloisio Ruscheinsky

Com a vitória petista nas eleições municipais de 1988 na
capital paulista, na expectativa de alguns setores popu-
lares imbuídos pelas mobilizações, entraria em ação um
fator que viria rearticular relacionamentos, inovando
com um triângulo peculiar de entrosamento político
entre movimentos sociais, partido e administração públi-
ca. Nesse contexto a agremiação partidária que tomara
posicionamento junto às lutas sociais, até mesmo para
encaminhá-Ias com suas demandas ao poder público, é
desafiada a assimilar novas funções.

Os resultados da disputa que conduziram o par-
tido à gestão pública passam a ser enfocados por
diversos autores como surpresa eleitoral, para a qual
diversos fatores se conjugaram. Parcela dos votos que
consolidaram os resultados das urnas advém da "síndro-
me da insatisfação", numa tentativa de rompimento do
ciclo de expectativas frustradas; não caberia, portanto,
de imediato, falar em tendência de esquerda do eleito-
rado.

Ao longo da última década, ao mesmo tempo em
que militantes de base e profissionais atuam junto às
demandas populares, desenvolve-se um conjunto de
lideranças crescentemente empenhadas na aproximação
com uma instituição político-partidária. A ação dos ór-
gãos estatais é afetada pela incorporação gradatíva de
técnicos e assistentes sociais, parcela dos quais imbuída
de uma ideologia participativa e atuando como funcio-
nários públicos, está mais inclinada ou até pressiona para
um posicionamento de negociação com reivindicações
populares. Nesse contexto desenvolve-se uma expecta-
tiva em duas linhas: servir como elo na tentativa de
transformar o conflito em formas regulares de comuni-
cação com órgãos públicos e difundir a convicção de
que com um governo mais democrático tende-se a obter
proporcionalmente maior abertura para as demandas em
pauta.

Ao longo dos anos da transição política, segundo
interpretação corrente nas ciências sociais, a repressão
aberta foi sendo substituída pelo discurso ambíguo da
democracia, criando-se a ilusão de órgãos participativos
e modificando-se a forma do relacionamento com os

movimentos sociais. Parcela dos próprios militantes pe-
tistas inserida em mobilizações de base local vivem a
contradição entre definir-se por um posicionamento
anti-institucional - especialmente um relacionamento
clientelístico entre organismos associativos e órgãos
públicos agenciadores de políticas sociais - e a possi-
bilidade de o partido de sua preferência assumir o poder.
Todavia, crescentemente dentro do partido foi amadu-
recendo a idéia de assumir a função govemativa diferen-
ciando-se de organização reivindicativa da sociedade
civil, buscando definir sua íntegração no conjunto do
sistema partidário e as condições de controle do poder
e de inverter prioridades sociais.

Dentro da complexidade histórica apontada aci-
ma veio à luz a administração petísta na capital paulista,
bem como a narrativa consistente de Paul Singer, inte-
grante da equipe de governo, no livro Um governo de
esquerda para todos.

No capítulo 1 ("A ruptura pelo voto") o Autor
descreve os percalços da ascensão do partido ao poder
municipal, em que os resultados eleitorais da vitória da
esquerda teria o significado fundamental de ruptura pelo
voto. O fato de o partido assumir o poder municipal é
interpretado especialmente na dimensão de ruptura com
experiências passadas, se bem que poderia vir a ser
analisado como continuidade frente a experiências pe-
culiares de administrações de cunho popular ou partici-
pacionistas no nível local, ocorridas ao longo de uma
década. O Autor considera que tal vitória eleitoral susci-
tou expectativas inusitadas de melhoria imediata e sen-
sível dos níveis de vida, sendo que para oposicionistas
a desordem passaria a vigorar.

É nas indicações para o preenchimento de cargos
na composição do novo governo que vai se apresentar
de início e de modo patente a complexidade do relaci-
onamento triangular. O novo panorama representava um
desafio para a inovação da prática partidária, pois os
conflitos se travaram num espaço não institucionalizado
e pouco formalizado. Se o espaço do partido retém dose
cotidiana de conflitos, via existência pública de diversas
tendências políticas, o fato de ocupar o espaço para o
exercício do poder municipal de alguma forma vai
refletir parcela de tais conflitos partidários. A gestão de
Luiza Erundina coloca-se então entre o conjunto de
tensões advíndas das disputas próprias com os setores
oposicionistas e das disputas petistas internas. Isso con-
trasta com a narrativa sobre "A formação do governo"
(capítulo 2), realizada por Singer, que por sinal descon-
sidera detalhes da animosidade entre as tendências.

A posição assumida pela equipe de governo
aponta para a possibilidade de negociação e entendi-
mento frente às demandas suscitadas. Todavia, pela
experiência profissional narrada por Singer mostra-se
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que movimentos sociais dinâmicos não renunciam à sua
capacidade de fazer oposição ao poder estabelecido,
apresentando-se como personagem que, no limite, pode
ocasionalmente estrelar o papel oposicionista. De outro
lado, na medida em que o governo petista mantém em
alta estima a definição legal, justificando tal comporta-
mento para manter as condições de governabilidade,
surpreende-se com os próprios limites traçados pela sua
compreensão de ação política na administração.

Promover a participação nas decisões políticas
consta entre os principais objetivos programáticos, atra-
vés dos quais podem ser lidas as articulações para a
composição dos cargos na administração municipal em
São Paulo. Razões técnicas ou acordos políticos não
controláveis sobrepõem-se na composição dos governos
e no respectivo exercício, o que não aparece explicitado
no texto de Singer. Se democratizar a administração
pública apresenta-se como o nó a desatar no grande
desafio assinalado, democratizar as relações começaria
na montagem da equipe de governo. A experiência do
PT, todavia, mostra que a tentativa de alargar os hori-
zontes democráticos não dirime conflitos e disputas pelo
poder, dos quais o livro em destaque é, por sinal, um
reflexo.

Singer dá destaque às primeiras contradições que
vêm à tona com o debate em tomo da majoração da
tarifa do transporte coletivo e dos ambulantes (capítulo
3). A isso se ajuntam outras, como a trégua no aguardo
das primeiras medidas com crise de identificação das
lideranças dos movimentos; os dilemas em relação à
campanha eleitoral de 1989, em que a direção partidária
defendia o congelamento e os prefeitos, as tarifas reais;
bem como a greve dos funcionários municipais paulistas.
No primeiro ano de governo, Luiza Erundina enfrenta
uma greve do funcionalismo municipal (a crise de agosto
de 1989), em meio à campanha das eleições presidenci-
ais, em boa medida encabeça das por entidades dirigidas
por petistas.

A narrativa de Singer consegue apontar com
nitidez a distância que impõe a fronteira entre a respon-
sabilidade política pelo gerenciamento da coisa pública
e o fato de estar fora do governo. "Senti com agudez que
havia um abismo entre a visão de 'dentro' do governo e
a visão de 'fora' do mesmo. Era uma sensação sufocan-
te ... " (p. 59). Ou seja, os "de dentro", por mais que se
sentissem seguros de que a política correta seria preser-
var o patrimônio público e praticar reajustes realistas,
não conseguiam jamais fazer com que sua argumentação
fosse convincente em relação aos interesses dos "de
fora". A interpretação da atuação do Estado frente às
iniciativas tomadas pelos movimentos sociais depende
do ângulo sob o qual o olhar apreende os dois atores
da cena.

Posição ambígua parece manifestar-se na tentativa
de não confundir governo e oposição, nem movimento
social e gestão política. O desafio posto em meio a tantas
ambigüidades consistia, por parte da equipe de governo,
inclusive o Autor, em reforçar a capacidade de ação e
de gestão política. Ao mesmo tempo estava posto em
jogo manter ou contornar a ligação tensa entre o governo
de esquerda e os movimentos sociais. Da parte do
Movimen to de Moradia, de modo peculiar num
primeiro momento, gerou-se uma trégua para deixar o
governo "colocar a casa em ordem", resultando em
paralisia momentânea. A justificativa aceita de forma
diferenciada era de que não se podia ficar pressionando,
era necessário "dar um tempo". Nesse elenco de tensões,
o Autor considera que ao se confundirem governo e
contestação ocorre uma situação contraditória entre uma
política realista e limitada e o progressivo atrelarnento
do partido na administração pública aos movimentos.

Na administração petísta, a possível submissão
obteve caminho no sentido inverso, com crescente afas-
tamento dos movimentos populares e seu condiciona-
mento aos parârnetros do planejamento e do orçamento
anual. O desafio posto no seio de tantas ambigüidades
consistia por parte da equipe de governo, que o Autor
integrava, em reforçar a capacidade de ação e de gestão
política. Ao mesmo tempo, estava posto em jogo manter
ou contornar a ligação tensa entre o governo de esquer-
da e os movimentos sociais.

O capítulo 5 destaca o relacionamento entre
governo epartido. Diante das dificuldades de uma con-
vivência amistosa, a equipe de governo altera estratégias
e abre parcialmente o debate com a direção partidária.
A presença de representantes da direção partidária em
reuniões do primeiro escalão de governo não foi sufici-
ente para dirimir satisfatoriamente as divergências com
os rumos da administração, na medida em que as
decisões tomadas nem sempre contemplavam os pontos
de vista dos dirigentes partidários. Para surpresa do
Autor, nem a condição de intelectual competente nem a
de militante reconhecido oferecem amparo diante dos
confrontos: "fiquei impressionado pelo tom e pelo con-
teúdo das falas dos companheiros, que denunciavam o
nosso governo... perguntei se me consideravam um
traidor, se achavam que em poucos meses no poder
tínhamos passado para o outro lado" (p. 83). Segundo o
Autor, ao tomar conhecimento dos condicionamentos,
passou a tomar progressivamente um posicionamento
mais realista das políticas sociais quanto ao limite do
possível.

A propósito da tarifa zero e da municipalização
do transporte coletivo (capítulo 7), Singer permite-se
mostrar como emergiram calorosos debates e idealiza-
ções díspares, bem como finalização praticamente nula
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devido ao limites impostos a qualquer governo popular
em espaço de metrópole. Nesse sentido, a trajetória das
propostas à prática na política de transporte coletivo
poderia ser denominada "da idealização aos limites das
contingências históricas".

A área de planejamento urbano, em que o próprio
Autor assumiu responsabilidade de cargo público, obtém
o maior espaço no livro. Com humildade realista Singer
concede que os conflitos manifestaram-se em tal ordem
sobre as alternativas visualizadas que as iniciativas per-
maneceram no patamar da vontade política e dos estu-
dos efetivados.

. O debate de propostas visando reformular o uso
do solo urbano e os conflitos advindos das múltiplas
interferências confrontam-se com posturas realistas (ca-
pítulo 8). Juntamente com "A luta pelo plano diretor:
ideologia e interesses em jogo" (capítulo 9), apresentam-
se nesse particular campos em que o texto de Singer
permite visualizar dificuldades para as alternativas pro-
postas, ante a fragilidade política de um governo de
esquerda visando implementar reformas urbanas consis-
tentes. Entre as inovações constariam o plano urbano
com visão de totalidade e as taxas sobre o capital das
incorporadoras (com intuito de aumentar a arrecadação),
que remetem à necessidade de institucionalização.

Singer tenta recuperar parcela do intenso debate
sobre a proposta petista de participação popular na
administração pública, seja através dos conselhos popu-
lares, orçamento participativo, plano diretor e audiências
públicas. Os obstáculos múltiplos para levar a efeito tais
propostas trouxeram a sensação posterior de aparente
fracasso daquele intento e ainda impeliu parcela dos
movimentos organizados para o papel de oposição ao
governo popular. Mais do que isso, convém alertar para
os fatores que levaram à inoperância do partido na
administração para implementar a proposta programá ti-
ca em sua totalidade e nesse tópico em especial. Análise
semelhante a de Singer nesse campo tem apresentado
Júlio Simões (O dilema da participação popular.
Anpocs/Marco Zero, 1992) a propósito da primeira
administração petista em Diadema.

Quanto ao orçamento participativo e a proposta
de democratização do poder via participação popular
(capítulos 6 e 10), as referências do Autor parecem antes
passar ao largo de alguns obstáculos fundamentais que
revelariam a distância entre o proposto e o resultado
obtido. Entre outras dimensões relega os aspectos da
formalização da representação para compor qualquer
órgão de participação política que remeta a decisões
conflituosas ou de distribuição orçamentária escassa ante
uma demanda ampla. O orçamento participativo, como
instrumento democrático, permanece antes na ordem da
intencionalidade do que do real, mas há tentativas

parciais de reformular o processo quando membros da
equipe de governo concedem audiências públicas. Pres-
sente-se a ausência de formalização e de condições reais
de preparar a peça orçamentária, embora o Autor anote
as contradições entre o local e o setorial. No aspecto do
planejamento participativo os fóruns na área da habita-
ção, aos quais o Autor não se refere, surtiram determi-
nado efeito quanto à prática consecutiva e ao intuito
distributivo do parco financiamento.

Em três setores, tidos como prioritários, verifica-
ram-se proporcionalmente parcos resultados da adminis-
tração se confrontados com o volume de investimento
político: a legislação sobre o ordenamento urbano, a
tarifa zero com municipalização do transporte coletivo e
as fórmulas democráticas e participativas de intervenção
popular (orçamento e conselhos populares). O impacto
revelou-se aquém do proposto - conforme reconhece

'0 próprio Singer - apesar de o partido assumir a
administração municipal paulista com um discurso que
incluía a desburocratização no sentido de tornar mais
direta a relação com os movimentos sociais; tornar
menos autoritária e clientelística a ação estatal, bem
como menos privatista a política de representação; in-
verter prioridades efetuando um planejamento conjunto
com organismos da sociedade civil. Essas mudanças,
entre outras, não podem ser construídas pela simples
manipulação de instituições políticas; implicam mudan-
ças também de ordem econômica e sócio-cultural para
além do alcance da esfera partidária de decisão.

A imagem pública do partido depende de alguma
forma do comportamento no governo, das políticas
públicas propostas e dos mecanismos pelos quais as
mesmas são implementadas. Para o exercício do poder
a equipe do partido à frente do Executivo requer flexi-
bilidade em relação à estrutura partidária, pois a fiscali-
zação excessiva reflete um posicionamento ético ou a
busca de amparo para a disputa interna. De forma
semelhante, a ingerência da cúpula partidária tende a
ofuscar a transparência, pois mexe diretamente no cam-
po do controle sobre as informações. Decorre daí o
imperativo de distinguir dois patamares de debate e de
decisão. Ou seja, parece complexa a intuição de que o
partido dê sustento político ao governo e caiba-lhe dar
direção política à administração. As avaliações da admi-
nistração tendem a apontar a trajetória do ideal à reali-
dade; do discurso, do escrito, dos documentos à prática
governamental; do tipo idealizado de inovação governa-
mental à realidade de conflitos inerentes ao campo
político. O livro de Singer dá eco a essa trajetória e a
avaliação, com a distância do fato no tempo, tende a
superar a idéia de que o partido ao chegar ao poder
pudesse estar isento ou acima da luta política e dos
conflitos.
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Enfim, no panorama histórico apontado coloca-se
o livro-relato de Singer, como testemunha ocular da
história e participante do governo como Secretário Mu-
nicipal de Planejamento, à semelhança do que já fizera
Ivo Patarra C O governo de Luiza Erundina, Geração
Editorial, 1996), outro membro da equipe de Luiza
Erundina. E na ótica de um trabalho acadêmico, encon-
tramos a apreciação de Cláudio G. Cou to (O desafio
de ser governo: o PT na prefeitura de São Paulo. 1989-
1992, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995). Obras que de
forma similar colocam desafios para a orientação de um
governo de esquerda para todos.

ALOISIORUSCHEINSKY é professor do
Departamento de Educação e Ciências do

Comportamento da FURG (Fundação
Universidade do Rio Grande).

A moralidade da
democracia

Leonardo AVRITZER, A moralidade da democracia:
ensaios em teoria babermasiana e teoria democrática.
São Paulo, Perspectiva. Belo Horizonte, Editora da
UFIvIG, 1996. 168 páginas.

Myrian Sepúlveda dos Santos

"O primeiro pilar de uma concepção moral de demo-
cracia consiste na idéia da política enquanto autode-
terminação de uma comunidade de iguais capazes
de discutir as regras de sua organização."

o trabalho de Leonardo Avritzer é uma tentativa séria e
consistente de compreender os· impasses da democracia
brasileira. Um dos aspectos centrais de seu argumento é
a percepção de que, apesar de a institucionalidade
democrática ter sido restabelecida no Brasil na década
de 80, convivemos em meio a uma cultura política
não-democrática. No entanto, o autor procura não ape-
nas compreender os impasses da democracia brasileira,
como apontar alternativas para a construção de uma
sociedade mais justa. Após mais de dez anos de estudos
sobre a obra de Jürgen Habermas, Leonardo nos mostra
que o processo de democratização em curso no Brasil,
a exemplo das democracias européias, também necessita
do fortalecimento de formas específicas de comunicação
e de interação social em uma terceira arena. Somente
esta última, ao se impor às esferas do mercado e do
Estado, será capaz de proporcionar à sociedade instru-
mentos de defesa contra os processos de mercantilização
e burocratização que minam relações pessoais e decisões
políticas. A meta a ser atingida é a construção de um
governo que inclua em sua agenda as questões da ampla
participação social e de práticas políticas que tenham
como referencial a autodeterminação de uma comuni-
dade de iguais capazes de discutir as próprias regras de
sua organização.

Nos três primeiros capítulos, com base na apro-
priação habermasiana dos escritos de Karl Marx e Max
Weber, Leonardo define dois eixos de análise que
redesenham as sociedades contemporâneas. Em primei-
ro lugar, o autor reitera a crítica de Habermas - autor
da segunda geração da Escola de Frankfurt -à particular
utopia de uma sociedade democrática constituída em
torno do trabalho. O trabalho não é mais considerado
como a fonte capaz de proporcionar a autoprodução do
indivíduo e o esclarecimento político, requisitos básicos
para a emancipação humana. Em segundo lugar, há a
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análise, fortemente apoiada nos estudos de Weber, sobre
os processos de diferenciação de esferas de valor que
ocorrem em sociedades modernas.

Sabemos que, em A questãojudaicae A crítica da
Filosofia do Direito de Hegel, de 1843-1844, Marx criticou
a avaliação positiva, feita por autores como Hegel, sobre
a abolição de estruturas hierárquicas que tivera lugar a
partir do surgimento do Estado moderno. Embora tenha
reconhecido a natureza progressista das revoluções po-
líticas do século XVIII, que destruíram os privilégios de
guildas, corporacões e estarnentos, Marx não creditou
aos novos Estados burgueses a possibilidade de estabe-
lecer justiça e igualdade. Neles não haveria possibilidade
de que a realização da razão pudesse corresponder às
condições reais de vida. Se a razão sempre existira,
esclarecia ele, nem sempre existira de uma forma razo-
ável. Inevitável, afinal, a conclusão de que somente a
revolução proletária traria condições para que a distância
entre razão e existência fosse ultrapassada. Para Haber-
mas, no entanto, as condições da emancipação humana
não estão condicionadas a transformações ocorridas
apenas nas relações de produção, pois a expansão de
lógicas ou racionalidades indevidas sobre formas práti-
cas de organização e interação social são responsáveis
pela distãncia crescente entre o homem e sua liberdade.

Os autores da Escola de Frankfurt na sua quase
totalidade já haviam questionado a possibilidade de
exigir de Marx previsão e propostas políticas às novas
situações político-econômicas. Contrários à crença mar-
xista de que o caminho para autonomia e liberdade
encontrava-se condicionado à abolição do sistema capi-
talista pelo proletariado, eles negaram a tese de que a
liberdade humana pudesse ser extraída de contradições
inerentes apenas ao sistema de produção. Habermas
segue esse raciocínio e critica a utilização das análises
feitas por Marx sobre o capitalismo liberal para a condi-
ção histórica em que vivemos. O que dizer de situações
em que o poder central de Estados nacionais fez sérias
concessões às classes trabalhadoras ou, ainda, como tem
acontecido mais recentemente, deu lugar à dominação
de conglomerados multinacionais?

Segundo Habermas, durante a segunda revolução
industrial, em que investimentos na racionalização da
produção aumentam a produtividade ao mesmo tempo
em que diminuem o tempo de trabalho social necessário,
não se pode mais dizer que as condições de valorização
do capital mantenham-se determinantes de ações políti-
cas. Com base em estudos realizados por Claus Offe,
john Keane e André Gorz, entre outros, o sociólogo
alemão define o capitalismo tardio como um estágio
avançado do capitalismo em que crise econômica não
implica necessariamente em crise sístêmíca.! Habermas
aponta, portanto, certa autonomia da esfera econômica

em relação à política, utilizando, para isso, os estudos
de Weber sobre diferentes racionalidades que estariam
presentes nas esferas de ciência e tecnologia; moralidade
e lei; e, finalmente, alte.2

O objetivo de Leonardo é mostrar que no Brasil
a falta de controle sobre a economia e sobre a burocra-
tização da sociedade levou a que a vida política se
afastasse de interesses comuns da comunidade e passas-
sem ou a representar interesses privados ou a manter
um caráter imediatista. Para isso, detém-se na crítica a
algumas correntes teóricas da Ciência Política. Critica as
teorias que se baseiam na escolha racional por acredita-
rem que a democracia tem regras inerentes a ela própria
e independentes da cultura em que se insere. Para o
autor, a democracia não é resultado da maximização de
interesses individuais e é importante perceber a impor-
tância de normas políticas. Não é suficiente conhecer as
regras do jogo, mas, muito mais do que isso, aceitá-Ias
e até mesmo reelaborá-Ias, se preciso, segundo padrões
interativos e comunitários. Em segundo lugar, Leonardo
coloca-se contra as teorias do elitismo democrático, que,
inegavelmente, prevalecem hoje em nossa sociedade.
Ele nos mostra que a defesa da idéia de um arranjo
institucional, que à exceção de sua elite dirigente, é
incapaz de produzir um fim em si mesmo, está longe de
alcançar as metas democráticas a que poderíamos nos
contentar.

Na esteira da teoria habermasiana, o autor de A
moralidade da democracia desenvolve nos últimos dois
capítulos os argumentos capazes de consolidar uma
teoria democrática com aplicabilidade à situação de
nosso país. Preocupa-se em mostrar que a análise haber-
masiana engloba o desenvolvimento tanto das socieda-
des dos velhos países industriais da Europa quanto dos
países do continente latino-americano. Também no Bra-
sil moderno, a produção material caracteriza-se por uma
atividade eminentemente egoísta e individual, em que
cada um prioriza seu interesse último. Essa lógica, se
aplicada à política, é incapaz de levar o país, como, aliás,

1. Para acompanhamento da análise habermasiana sobre a
situação política contemporânea são interessantes as leituras de
Tbeory of communicatioe action (Boston, Beacon Press, 1984),
obra em que Habermas expõe as premissas básicas de sua teoria;
Tbe neto conseroatism (Cambridge, The MIT Press, 1989), prin-
cipalmente o capítulo "The new obscurity: the crisis of the
welfare state and the exhaustion of utopian energies" (pp.
48-70); e Betweenjàctsandnorms(Cambridge, MIT Press, 1995).

2. As obras de Weber que mais respondem à formulação
habermasiana da diferenciação de esferas de valores são "Rejei-
ções religiosas do mundo e suas direções", in H. H. Gerth e C.
W. Mills (org. e intr.),Max Weber (Rio de Janeiro, Zahar, 1982,
pp. 371-413); e Ética protestante e o espírito do capitalismo (São
Paulo, Pioneira, 1983).



RESENHAS 177

qualquer formação social moderna, à democracia. Da
.mesma forma, a expansão da lógica característica da
administração burocrática, que é sustentada por uma
racionalidade que visa meios, reforça uma política ime-
diarista, sempre idêntica a si mesma e totalmente indife-
rente a propostas de mudanças sociais.

A preocupação com a consolidação de um sistema
político democrático aparece ao longo deste livro como
resultado de uma política capaz de reviver a utopia de
reintegrar o indivíduo real a seu ser-genérico. Acrescen-
te-se a isso que, se as teorias que lideram hoje o debate
democrático mostram-se incapazes de questionamentos
mais profundos à nossa sociedade, a teoria apresentada
por Leonardo aponta com clareza a necessidade da
mudança do lugar da política. Esta, antes de tudo, precisa
retomar seu caráter prático-moral para ser capaz de
estabelecer os novos paradigmas da democracia a ser
alcançada. A proposta, como pode ser percebida, é bem
articulada, ambiciosa, bastante comprometida com a
situação atual e merece toda a nossa atenção, pois, entre
outros motivos, coloca em questão, nada mais, nada
menos do que o julgamento qualitativo e crítico de
nossas práticas políticas.

MYRIAN SEPÚLVEDA DOS SANTOS é
professora adjunta do Departamento de

Ciências Sociais da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro.

Condições históricas
da constituição do
campo penal

L'engrenage de ta répression. Stratégies sécuritaires et
polüiques criminelles. L'exemple du Brésil 0890-1990).
Paris, LGD), 1995.

Angelina Peralva

Fruto de um importante trabalho de pesquisa, o livro de
Wanda Capeller lida com a literatura de um século,
relativa à constituição do campo penal no Brasil. A autora
lança seu olhar sobre um país jovem, que em um curto
lapso de tempo transita de uma economia escravagista
ao esforço de invenção da democracia. As vicissitudes
que acompanham esse esforço são o verdadeiro objeto
deste livro, que funciona como uma máquina do tempo,
esclarecendo o presente à luz do passado.

Portador de uma aspiração incessante à moderni-
dade, receptor fiel dos modelos ocidentais em matéria
de organização social, o Brasil também renova incessan-
temente seus fracassos. Sua modernidade é incompleta.
Por que razões, se a inautenticidade da cultura brasileira,
fundada na imitação de modelos estrangeiros, é no
entanto compensada por essa inclinação inata à antro-
pofagia cultural, que Mário de Andrade situou no âmago
da experiência nacional?

Wanda Capeller busca a resposta a essa questão
geral, através do rastreamento das transformações do
Estado e dos movimentos do campo penal. Cedo, a
modernização do Estado brasileiro exigiu a aquisição
rápida de um saber criminológico produzido pelas soci-
edades centrais. E é de fato fascinante observar a corres-
pondência quase perfeita entre os debates encetados no
centro do mundo ocidental e aqueles travados na sua
periferia.

Na virada do século, os grandes temas são o
evolucionismo e as teorias raciais. Dois autores estão na
base do pensamento criminológico dessa época: Silvio
Romero (1851-1914) e Euclides da Cunha (1866-1909).
Romero teria sido o primeiro intelectual brasileiro a
formular um curioso problema: como explicar a existên-
cia de uma vida intelectual brasileira, se a criação artística
e científica é o privilégio das raças superiores? Ele
acreditava no futuro do povo brasileiro; em razão do
"ernbranquecimento" progressivo da população, pois
haveria uma seleção natural na mestiçagem que, ao fim
de algumas gerações, faria prevalecer a raça mais nume-



político no sentido de uma penalização em função da
criminalidade de direito penal comum. "

Nos anos quarenta, enfim, o antiliberalismo é
percebido como núcleo de uma legislação penal liberal.
"Trata-se aqui de analisar a consolidação dessa política
penal da periculosidade social que vimos desenvolver-se
ao longo dasprimeiras décadas do século XX. Emprimei-
ro lugar, trata-se de compreender em que contexto sócio-
econômico e ideológico ocorreu a passagem de uma
legislaçãofragmentada para um corpo legislativo unifi-
cado - o Côdigo penal de 1940 ( ..) Apesar de sua
elaboração sob um regime ditatorial, o Código de 1940
incorporou fundamentalmente as bases de um direito
punitivo democrático e liberal. (, ..)Assim 'o único vestígio
autoritário' desse côdigo manifesta-se no campo da orga-
nização do trabalho, onde ele reprime com excepcional
rigor os crimes contra a 'liberdade do trabalho'."

A segunda parte do livro remete-nos aos dois
períodos da história brasileira deste século, o Estado
Novo e o regime militar de 1964, em que toda capacidade
de invenção democrática será paralisada.

Durante o Estado Novo, observa-se a extensão aos
comunistas da legislação repressiva consagrada aos anar-
quistas no curso da Primeira República. Perigo vermelho
eperigo estrangeiro se misturam, em função dos vínculos
entre os comunistas e Moscou. As antigas infrações
"contra a segurança social" tornam-se crimes "contra a
segurança do Estado". "O fantasma do comunismo'
justificou. aos olhos da sociedade brasileira o golpe de
Estado de 1937, e legitimou a adoção de medidas excep-
cionais no plano da segurança do Estado. "

O intervalo democrático, a partir de 1945, será
frágil e já em 1964 a ideologia da segurança nacional
tornar-se-á o leitmotiv de um exército que se percebe
paradoxalmente como sustentáculo da democracia. Os
conceitos de geopolítica e bipolaridade, bem como os
de guerra total, guerra fria e guerra revolucionária serão
a base dessa ideologia da segurança nacional. "Assim se
forja uma certa escolâstica militar, um manual da guerra
revolucionária-guerra não convencional- que, desde
1965, estará na base do ensino oferecido aos oficiais e
repetido aos soldados dos exércitos latino-americanos. E,
posto que a guerra revolucionária é a nova estratégia do
comunismo internacional, em toda parte onde há guerra
revolucionária uer-se-â agora a presença do comunis-
mo,')
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rosa - entre nós, em razão da imigração européia, a
raça ariana.

Que dizer também de Nina Rodrigues (falecido na
França em 1906), que ataca o Código Penal e o legisla-
dor, o qual, ao conceder às raças uma igualdade perante
o Código, estaria desconhecendo a lei biológica? Postula
que a raça é um elemento diferencial do comportamento
e coloca-se a seguinte questão: seria possível conceber
que as raças inferiores fossem dotadas da mesma cons-
ciência do direito e do dever que possui a raça branca
civilizada?

A construção do campo penal é examinada neste
livro através de três momentos que se configuram como
etapas na construção do Estado: o momento abolicionis-
ta, o momento da abertura dos portos (à imigração
estrangeira) e o momento liberal. Em cada um deles, dois
tipos de falhas se constatam. De um lado, na medida em
que a definição de um quadro jurídico novo se faz
através da fusão ou da mistura de categorias, que
remetem simultaneamente ao campo penal e ao campo
político: há criminalização da política e politização da
criminalidade. Por outro lado, esse quadro jurídico nas-
cente é constantemente transbordado por uma violência
que escapa ao monopólio legítimo do Estado. A violên-
cia ao mesmo tempo transborda a norma ou o direito,
ou termina por se inscrever na própria legislação.

Durante o momento abolicionista, esse tr-ansbor-
damento não se faz tão somente contra o escravo, mas
também a seu favor. Progressivamente, constata-se um
processo de descriminalização da condição de escravo.
"Esteúltimo engendra uma implosão dapolítica criminal
que passa a adotar estratégias de controle maisflexiueis,
em contradição flagrante com o sistema jurídico escra-
uagista. " "Várias leissucessivasproibiram os castigosmais
cruéis: em 1865 foi proibido oferro em brasa e apena do
chicote; em 1886, foi abolido qualquer castigo corporal
previsto no Código Penal de 1830. Por outro lado, o
reconhecimento da pessoa jurídica do escravo na lei
penal - em contradição com a idéia do escravo como
res na lei civil- terminou por introduzir a concepção
do escravo enquanto sujeito de direito. "

Mais tarde, quando a imigração estrangeira subs-
titui a mão-de-obra africana na economia do café e na
indústria, emerge o tema da periculosidade do imigrante.
A primeira lei de expulsão data de 1907. Em 1902, em
São Paulo, uma greve da Companhia de trens leva o
governo a adotar a legislação anti-anarquista então em
vigor na Europa. "Os anos 20 apontam para uma
realidade ferozmente repressiva com relação à classe
operária, constituída então de um número importante de
imigrantes; a violência policial e aspráticas habituais de
tortura nas delegacias de polícia eram moeda corrente
(, ..) Constata-se um deslocamento da repressãode caráter

Depois, uma vez mais, registros se misturam.
"Gostaríamos de sublinhar aqui essefenômeno particular
à regulação jurídica de exceção: as leis de segurança
nacional invadem o campo do direito penal comum,
através da incorporação de delitos que dele dependem à
esfera dopolítico. (. ..) A conseqüência é a criminalizaçâo
, através das leisde exceção, de delitos considerados como
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de direito penal comum. "
Como considerar esses anos que se sucederam à

ditadura em que um novo esforço de redernocratízação
se põe em marcha? Trata-se, pergunta a autora, de um
novo parêntesis, ou existe continuidade com respeito à
experiência de um século? Nesse momento, o olhar se
torna sombrio e pessimista. "A reforma do codigo penal
promulgada no período de transição (984) revela (. ..)
contradições profundas no seio da sociedade brasileira.
Uma violência ainda mais brutal se instala não somente
no interior das prisões, mas no corpo social inteiro, uma
violência cada vez mais ostensiva nas cidades, nas ruas ...
A partir desse momento, a lógicapassa a ser o extermínio.
Mas essa mesma violência que cresceu durante operíodo
democrático constitui também, hoje, a base de um impor-
tante debate sobre a cidadania no Brasil. "

Uma vez mais, o esforço de criação de um Estado
de direito, compatível com o novo dado democrático,
supõe "a adoção de uma nova política penal em confor-
midade com os modelos ocidentais mais na moda, como
o da 'desinstitucionalização', da abertura das prisões
para a sociedade, das penas comunitárias". Uma vez
mais, o esforço fracassa. '',4 violência reforçada pelo
autoritarisrno é agora visível em todo o corpo social. A
violência brasileira, que não é confuruuraimente política,
enraizou-se nas próprias instituições de controle, nas
delegacias depolícia e sobretudo na prisão. Ela transbor-
dou os campos político e penal, irrompendo agora nas
cidades, nas ruas, no próprio coração da sociedade
brasileira. "E Wanda Capeller conclui: "esseparadoxo
não data de hoje; a engrenagem repressivaainda presente
na nova era democrática expressa um enraizamento
profundo nessa sociedade de origem colonial. Evidente-
mente, trata-se de continuidade mais do que deparênte-
sis".

Que saída entrever, capaz de pôr fim ao ciclo
infernal de uma cidadania incessantemente negada e de
uma modernidade que vem enfrentando fracassos inin-
terruptos? A resposta aponta através de um debate:
aquele que opõe a natureza "retributiva" e/ou "distribu-
tiva" da justiça penal. Esse debate, diz Wanda Capeller,
"assumiu um Significado especifico na sociedade brasi-
leira. Se raciocinarmos em termos de 'justiça retributiua',
será necessário admitir uma defasagem entre aspossibi-
lidades de criminalização e a capacidade real de pena-
lização - e essa defasagem existe - e épreciso enfren-
tâ-la. O Estado não é capaz defornecer as condições para
assumir deforma sistemática suas responsabilidades face
ao conjunto dos 'justiciáueis'. Há, portanto, no Brasil
contemporâneo, uma contradição essencial na aplicação
das políticas criminais: ao passo que existe uma forte
repressão contra as classespopulares, o Estado revela-se
incapaz de absorver todos os "criminaiizâoeis" e "justici-

áueis". Mas se, para evitar essa armadilha, raciocinar-
mos em termos de "justiça distributioa ", isso supõe que
sejamos capazes de elaborar políticas criminais a longo
prazo. Seria necessário falar de uma política criminal
distributiva da qual estariam excluídas as soluções ime-
diatas. Uma política criminal conseqüente deveria estar
fundada antes de tudo em uma concepção essencialmen-
te 'social' do controle penal, isto é, compatível com outras
políticas públicas no campo da família, da saúde, da
moradia etc. O Brasil não é exceção à regra ( ..)".

Sóbrio, o livro de Wanda Capeller chega em um
momento em que a reflexão sobre uma nova etapa na
modernização do Estado brasileiro não poderá dispensar
um debate sobre as condições históricas de instauração
- enfim - de um Estado de direito.
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da Universidade de São Paulo
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As múltiplas faces
do cesurismo

Hermínio NlARTINS. Hegel, Texas e outros ensaios de
teoria social. Lisboa, Edições Século XXI, Ltda, 1996. 252
páginas.

Renan Springer de Freitas

Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social reúne quatro
artigos, originalmente escritos em inglês, produzidos ao
longo de mais de 20 anos. Os dois primeiros, "A 'revo-
lução kuhniana' e as suas implicações para a sociologia",
e "Tempo e teoria na sociologia", datam de 1970 e 1974,
respectivamente. A versão original do terceiro, "Hegel,
Texas: temas de filosofia e sociologia da técnica", foi
publicada em 1993, e a versão original de "Tecnologia,
modemidade e política", o quarto e último artigo do
livro, será publicada este ano, em uma coletânea intitu-
lada Thepolitics ofpost-modernity (Cambridge University
Press).

Dizem que um bom livro leva o leitor a rever
algumas de suas convicções. No que me conceme, esse
requisito foi preenchido. Antes de ler Hegel, Texas e
outros ensaios de teoria social, eu estava certo de que um
diagnóstico precoce é algo muito importante. Sabe-se,
por exemplo, que um diagnóstico precoce do câncer ou
da hanseníase pode evitar os efeitos devastadores dessas
doenças. O referido livro fez-me ver, com tristeza, que
no caso das ciências humanas essa regra não se aplica.
O autor fez um diagnóstico precoce da nossa situação
intelectual e, não obstante a correção desse diagnóstico,
ele se revelou inútil. Tal diagnóstico foi feito no artigo
de 1974, "Tempo e teoria na sociologia", nos seguintes
termos: "Um dos aspectos mais impressionantes da nossa
situação intelectual é a difusão de teorias e conceitos que
acentuam a descontinuidade na mudança como momen-
to privilegiado da nossa experiência e cognição reflexiva
sobre este. Na epistemologia e na história da ciência, na
teoria social e política, em estética e noutros campos das
humanidades, os conceitos de 'quebra', 'corte' e 'ruptura'
tornam-se cada vez mais centrais e tematizados. Aumen-
tando sempre em anos recentes, expressões como 'rup-
tura epistemológica', 'mudança de paradigma', 'mudança
de forma visual (Gestalt)', 'quebra de sistema', 'muta-
ções', 'revoluções científicas', tornaram-se termos cen-
trais de referência em muitos domínios do discurso. Esta
família de termos e expressões sugere talvez um opera-
dor comum a trabalhar no pensamento, mas é em
qualquer caso difícil dar-Ihes visibilidade sem um apeli-

do: talvez 'cesurismo' e 'conceitos cesuriais' sirvam à falta
de termos mais elegantes" (pp. 151-2).

A afirmação de que o "cesurísmo" é a caracterís-
tica mais marcante de nossa situação intelectual é,
infelizmente, mais verdadeira hoje do que em 1974. O
"cesurismo" é mais fácil de ser caracterizado por suas
negações. Ele envolve basicamente um desencantamen-
to com qualquer concepção de processo, evolução,
progresso e lei de transformação histórica, como também
com qualquer esforço no sentido de se postular a
existência de invariantes ou universais. O autor, pelo que
me lembro, não cita Foucault como um "cesurista", mas
acho difícil conceber um exemplo mais claro de "cesu-
rismo" do que a tese de Foucault de que toda "episteme"
constitui uma ruptura radical com todo o conhecimento
precedente. Infelizmente, ao contrário do que ocorre em
relação ao diagnóstico precoce do câncer, o diagnóstico
precoce do "cesurismo" não o impediu de avançar. Ao
contrário, nos últimos 20 anos, a concepção cesurista da
história e da mudança científica atraiu uma legião de
filósofos e sociólogos, a maior parte de inspiração
wittgensteiniana, sendo que os mais populares são, salvo
melhor juízo, Rorty, Latour, Bloor e Lyotard.!

Embora o autor só tenha se referido explicitamen-
te ao cesurismo no capítulo 2, no meu entendimento,
cada capítulo do livro consiste na apresentação e rejeição
de uma versão particular do cesurismo. A versão exami-
nada no primeiro capítulo é o modelo kuhniano de
mudança científica. A versão examinada no segundo é
o "princípio da mudança imanente" e um de seus
corolários, o "nacionalismo metodológíco", Ironicamen-
te, ambos se acham na base da sociologia que rejeita o
funcionalismo parsoniano por considerá -10 "a-histórico",
e o próprio Parsons tem o mérito de evitá-los. A versão
do cesurismo apresentada no terceiro capítulo é o
chamado "gnostícismo tecnológico" e, no último capítu-
lo, é a chamada "imagem fáustica da técnica". Antes de
discorrer sobre cada uma dessas versões, cabe uma
breve ressalva: na página 153 o autor defende uma
versão particular de cesurismo, a proposta por Ernest
Gellner. De acordo com Gellner, há uma inequívoca
descontinuidade entre o mundo moderno e o mundo
que antecede a Revolução Industrial e Científica. Entre-
tanto, uma vez feita "a Transição", não há mais retorno.
Na visão de Gellner, o mundo moderno não é uma

1. Para uma crítica a Rorty, Bloor e Latour, veja-se, respectiva-
mente, Peter Munz, "Philosophy and the mirror of Rorry", in G.
Radnitzky e W. W. Bartley III (org.), Evolutionary epistemology,
rationaiity, and the socioology of knowledge (1987), La Salle.
Open Court, pp. 345-98; Peter Muntz, "Bloor's Wittgenstein or
The fly in the bottle", Pbilosopby of tbe Social Sciences, 17: 67-96;
e Olga Amsterdamska, "Surely yoy are joking, Monsieur Latour",
Science, Technology & Human Values, 15, 4: 495-504.
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"forma de vida" a mais. Esta versão de cesurismo é
defensável na medida em que, ao contrário das demais
versões, não multiplica cortes e rupturas indiscriminada-
mente a ponto de impedir-nos de perceber as caracte-
rísticas que dão unidade ao mundo moderno.

Feita essa ressalva, passo agora a discutir as
múltiplas faces do cesurismo. O cesurismo kuhníano
(primeiro capítulo) consiste na bem conhecida tese de
que a mudança científica resulta de mudanças bruscas
nas maneiras pelas quais os cientistas passam a ver as
coisas. Essas mudanças ocorrem quando um paradigma
é abandonado em favor de outro, uma vez que, para
Kuhn, cada paradigrna é um círculo fechado com sua
inteligibilidade própria. Essa proposição tem sido ataca-
da desde a publicação de A estrutura das revoluções
cienuficasé mas, não obstante isso, o autor tem uma
contribuição original a dar. Esta reside em chamar a
atenção para o fato de que há orientações cognitivas
gerais, as chamadas "logotopias" (tais como o "geome-
trismo platônico", o racionalismo cartesiano, e o induti-
vismo baconiano), que não são monopólio de nenhum
paradigma. Na medida em que paradigmas diferentes
partilham logotopias comuns, eles não exibem a descon-
tinuidade que Kuhn lhes imputa. Mais do que isso, eles
podem interagir, e beneficiar-se dessa interação. Kuhn
jamais contemplou essa possibilidade, pois seu modelo
cesurial levou-o a supor que um paradigma só se
desenvolve através de mudança endógena. Sua concep-
ção "cesurial'' da ciência impediu-o de examinar a
interação mútua entre paradigmas de campos diferentes,
como também os efeitos de tal interação. Tal exame é
imprescindível para entender, por exemplo, a ascensão
da biologia molecular, que se deu a partir da bioquímica
e da cristalografia e não de alguma "crise" de paradigma.
(p.36)

Essas considerações são deliberada mente incom-
pletas. Não mencionei o fato de que o autor recorre à
distinção de Durkheim entre solidariedade mecânica e
solidariedade orgânica para explicar a impossibilidade

2. Pelo que sei, Dudley Shapere foi o primeiro a atacar essa
concepção, em um artigo intilulado "Meaning and scientific
change"Cin Mind & cosmos: essays in contemporary science and
philosophy, organizada por R. Colodny (Universiry ofPittsburgh
Press, 1966, pp. 41-85), Tal artigo antecipa urna das críticas
importantes de Hermínio Martin ao modelo cesural de Kuhn, a
saber, a de que a adoção desse modelo levou-o a negar qualquer
autonomia aos componentes do paradigma e, em decorrência,
a concluir que só pode haver "reviravoltas globais", do tipo "tudo
ou nada". Em minha opinião, essa crítica está mais bem formu-
lada no mencionado artigo de Shapere, porque este expõe de
forma mais explícita sua objeção à tese de que os significados
dos concietos variam radicalmente de paradigma para paradig-
ma.

de um paradigma se desenvolver através de mudança
endógena. Penso que o argumento do autor prescinde
inteiramente dessa distinção. A tese de que os paradig-
mas não são auto-suficientes sustenta-se sem problemas
nos termos acima apresentados. A bem da verdade,
penso que o livro como um todo não precisa de
Durkheim. Isso é particularmente aplicável à afirmação
que encerra o segundo capítulo. a página 163 o autor
afirma que a proposta subjacente a sua discussão é a de
um "racionalismo temperado histórica e sociologicamen-
te, bastante perto das orientações sociológico-fJ.!osóficas
centrais de Durkheim". Esta afirmação parece-me intei-
ramente deslocada. Por outro lado, em se tratando de
artigos publicados originalmente há mais de 20 anos,
caberiam algumas notas adicionais. Por exemplo: na
página 54 o autor afirma que "uma nova abordagem está
agora a emergir tanto na teoria do conhecimento como
nas ciências humanas", o chamado "criacionismo". Ca-
beria uma nota informando em que resultou essa então
"nova abordagem". Mas, voltemos ao que importa.

O cesurismo subjacente à sociologia "pós-funcio-
nalista" (segundo capítulo) reside basicamente na "pre-
sunção geral, endossada por uma grande variedade de
investigadores em todo o espectro da opinião sociológi-
ca, de que a 'sociedade inclusiva' ou 'total', de fato o
Estado-nação, seja considerado o padrão, o 'isolado'
ótimo ou mesmo máximo para a análisé sociológica" (p.
144). Essa presunção assenta-se no "princípio da mudan-
ça imanente", segundo o qual as entidades sócio-cultu-
rais, a exemplo dos paradigmas kuhnianos, sofrem
continuamente mudanças decorrentes de suas proprie-
dades endógenas. Uma das entidades sócio-culturais
mais freqüentemente eleitas como a unidade de análise
sociológica é a comunidade nacional. Tal escolha con-
duz a uma espécie de "nacionalismo metodológico",
assim chamado porque toma a comunidade nacional
como "a unidade terminal e condição limite para a
demarcação de problemas e fenômenos para a ciência
social" (p. 144). Estudos sociológicos sobre a migração
constituem um bom exemplo das conseqüências desse
"nacionalismo terminal e limitador". Embora por defini-
ção cada imigrante seja também emigrante, raros são os
estudos que abordam simultaneamente o imigrante
como emigrante e o emigrante como imigrante. Em
geral, o imigrante é estudado como tal por um sociólogo
na e da sociedade de acolhimento)

A ênfase "cesurial" em unidades discretas e auto-
suficientes aponta para uma ironia na história do pensa-
mento sociológico. Durante muito tempo o marxismo foi
tido como a expressão do bem e o funcionalismo como
a expressão do mal. Depois houve uma época em que
se propôs que não há diferença de fundo entre ambos,
pelo menos no que concerne aos defeitos. O avanço do



aprimoramento cognitivo em relação a realizações pre-
cedentes, mas sim um corte radical com toda ciência e
técnica anterior. No primeiro caso, esse pressuposto
traduz-se na utopia de um homem radicalmente novo,
mecanizado, incomensurável como o homem de Kapp
(Kapp foi um jovem hegeliano forçado ao exílio político
no Texas, com a derrota dos levantes democráticos
alemaes de 1848-49), que se contenta em fazer da técnica
uma extensão de si próprio. A versão fáustica do cesu-
rismo partilha essa utopia "gnosticista" por implicação,
ao postular que a raiz da técnica moderna reside numa
vontade de poder, que em última análise não passa de
uma vontade de vontade, de um impulso cego para o
domínio sem fim (p. 236-7). O autor passa em revista
muitas das implicações danosas dessa versão particular-
mente repulsiva do cesurismo, e isso, por si, já recomen-
da o livro. Para efeito de ilustração, vou reproduzir uma
dessas implicações, a saber, a tese de ]ünger, cujos
escritos tiveram um profundo impacto sobre Heidegger,
de que a guerra não é uma distorção mas sim o
cumprimento da vocação da técnica. O autor encerra o
livro discutindo o débito da Escola de Frankfurt para com
a imagem fáustica da técnica. Trata-se, sem dúvida, de
um livro extraordinário.
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cesurismo como uma possível alternativa a ambos aca-
bou por reaproximar essas duas tradições, mas agora
pelo lado das qualidades. Em razão de não trabalharem
com conceitos cesuriais tais como "paradigma", "epis-
teme", ou "jogos de linguagem", ambas têm o mérito de
escapar da armadilha do princípio da mudança imanen-
te, como também da armadilha oposta, a de considerar,
à Nisbet, a mudança como sendo o resultado necessário
de mudanças exógenas. Em ambos os casos rejeita-se a
dicotomia endógeno/exógeno e enfrenta-se "os predíca-
mentos da causalidade múltipla e da seqüência cronoló-
gica", seja através do conceito de "sobredeterminação",
no caso do marxismo, seja através da "lógica do valor
acrescentado", no caso do funcionalismo(p. 147). Para-
fraseando o falecido compositor Ataulfo Alves, eu diria
que éramos felizes e não sabfamos.f

Os capítulos três e quatro, os mais originais e
eruditos do livro, apresentam, respectivamente, as ver-
sões "gnóstica" e "fáustica" do cesurismo. Esta última
remonta a Spengler e tem em Heidegger seu maior
expoente. Ambas assentam-se sobre o pressuposto de
que a ciência e a técnica moderna não constituem um
3. Em conesão com esse ponto, o autor cita o trablaho clássico
de Thomas e Znanieck, The Polisb peasant in Europe and
Arnerica 0918-20), como um exemplo de estudo que tem o
mérito de evitar o "nacionalismo metodológíco" e lamenta que
os cientistas sociais não tenham seguido o caminho aberto por
esse livro.

4. Marx rejeita definitivamente o cesurimo ao propor que a
anatomia do homem é a chave para entender a anatomia do
macaco. Durkheim faz o mesmo ao propor o oposto (ao dizer
que as religiões primitivas constituem a chave para o entendi-
mento ds religiões avançadas). Weber faz o mesmo ao explicar
a mudança social em termos dos impactos mútuos dos processos
de racionalização que ocorrem nas diferentes esferas da vida
social. Parsons rejeita o cesurismo ao propor que os sistemas
sociais evoluem por um ascenso adaptatívo e a epistemologia
evolucionária popperiana é a própria expressão da rejeição ao
cesurimo, Uma comparação entre Marx e Kuhn oferece uma boa
oportunidade para se perceber o defeito mais grave do modelo
cesurial, a saber, sua incapacidde de tomara psssagemdo tempo
a sério (ou, para tomar os termos de Hermínio Martins, de
"enfrentar os predicamentos da seqüência cronológica). Em
Marx, há muitas boas razões para que o capitalismo só pudesse
aparecer depois e não antes do feudalismo. Em Kuhn, em
contraste, não há nenhuma boa razão para que o paradigma
einsteiniano aparecesse necessariamente depois, e não antes,
do paradígma newtoniano. De acordo com Kuhn, o que ocorre
em tais transições não é um aprimoramento cognitivo real, mas
uma "mudança de Gestalt", análogo à que ocorre quando na
figura pato-coelho deixa-se de ver o pato e passa-se a ver o
coelho. Não poderia haver analogia mais apropriada para exibir
a ausência do tempo nos modelos cesuriais. Uma "mudança de
Gestalt" não obedece seqüencia temporal. Podemos tanto ver
primeiro o pato e depois o coelho quanto o oposto.
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