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RESUMO 

 

 

Orientada pela temática “A Impossibilidade da Experiência Humana nas Determinações 

Sociais Contemporâneas”, a presente pesquisa se dispõe a analisar a relação entre o 

Multiculturalismo e a Ideologia, enfocando a problemática do conceito de 

reconhecimento a partir da teoria de Charles Taylor sobre a formação da identidade. Ao 

explicitar o conceito de ideologia, a nossa pretensão é analisar e avaliar o seu estatuto 

ontológico nas relações inter-humanas na dinâmica das práticas multiculturais. Deste 

modo, a nossa pesquisa procura apreender e esclarecer a impossibilidade das 

experiências interpessoais compreendidas como convivências intersubjetivas seja no 

interior dos diversos grupos que compõem uma mesma sociedade seja nas relações 

interculturais entre sociedades com diferentes tradições. Por outro lado, não 

pretendemos que a nossa pesquisa se limite a permanecer em uma forma de ceticismo 

em relação à vida sociocultural das sociedades contemporâneas. Eis o motivo de a nossa 

pesquisa ter como finalidade desenvolver conceitos que possibilitem desenvolver um 

vocabulário valorativo que permita superar essa suposta impossibilidade de convivência 

autêntica. A nossa questão de fundo teórico está na investigação dessas formas possíveis 

de convivência, oriundas do multiculturalismo, que permitem uma espécie de abertura 

para esclarecer o tipo de linguagem produzido em nossa era. Buscamos construir uma 

base conceitual que possibilite a elaboração de novos modos de ser intersubjetivos. 

 

 

Palavras-chave: Multiculturalismo, Ideologia, Identidade, Política, Democracia 
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ABSTRACT 

 

 

Founded on the theme “The Impossibility of Human Experience in Contemporary 

Social Determinations”, this study aims at analyzing the relationship between 

Multiculturalism and Ideology, focusing the issue of the concept of Recognition in 

Charles Taylor’s theory about identity formation. While exploring the concept of 

ideology, our intention is to analyze and evaluate its ontological usage in interpersonal 

relations in the dynamics of multicultural practice. This research aims therefore to grasp 

and clarify the impossibility of interpersonal experiences, the latter being understood as 

intersubjective acquaintanceship either inside different groups of a same society or in 

intercultural relations among societies with different traditions. On the other hand, it is 

not our intention that this research be limited to a frame of skepticism regarding social 

and cultural life of contemporary societies. Thus, this is the reason why our study has as 

its final purpose the development of concepts which may lead to the building up of a 

valorative vocabulary that allows us to overcome this hypothetical impossibility of 

genuine social acquaintanceship and intimacy. Our theoretical background is related to 

the investigation of such possible forms of social partnership and intimacy, forms which 

have been created by multiculturalism and which give way to a kind of opening space 

that might clarify the type of speech produced in our times. We also search to provide a 

conceptual basis that allows us to create new modes of being intersubjective human 

beings.  

 

 

Key words: Multiculturalism, Ideology, Identity, Politics, Democracy 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As sociedades contemporâneas vivenciam uma multiculturalidade peculiar. 

Compreendemos o termo “multicultural” no sentido qualitativo, considerando que o 

mesmo descreve as características sociais e os problemas da heterogeneidade cultural 

presentes nas sociedades humanas. As diferentes comunidades culturais convivem umas 

com as outras e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo que retêm algo 

de suas identidades originárias (HALL, 2003). A globalização ratificou e acelerou as 

condições do processo da heterogeneidade das sociedades atuais por meio das 

movimentações migratórias, da livre concorrência do mercado e da democratização das 

novas tecnologias da informação.  Possibilitou a redefinição das condições socio-

históricas da humanidade, criando novas regras de sociabilidade. No entanto, sociedades 

multiculturais não são uma peculiaridade do nosso tempo: 

 

 

As pessoas têm se mudado por varias razões — desastres naturais, alterações 

ecológicas e climáticas, guerras, conquistas, exploração do trabalho, 

colonização, escravidão, semiescravidão, repressão política, guerra civil e 

subdesenvolvimento econômico. Os impérios, produtos de conquista e 

dominação, são frequentemente multiculturais. Os impérios grego, romano, 

islâmico, otomano e europeu foram todos, de formas distintas, multiétnicos e 

multiculturais (HALL, 2003, p. 55). 

 

 

Sociedades multiétnicas ou culturalmente mistas, na contemporaneidade, ganharam 

relevo nos debates acadêmicos, pondo em questão os sistemas coloniais de monocultura 

do mundo ocidental, que, por natureza, se ajustam às descrições multiculturais. 

Consequentemente, a multiculturalidade tornou-se a condição de possibilidade do 

surgimento do multiculturalismo. Como substantivo, o “multiculturalismo” refere-se a 

um conjunto de estratégias e políticas adotadas para governar e/ou administrar os 

problemas referentes às diversidades e multiplicidades geradas pelas sociedades 

multiculturais. Com o aparecimento das políticas de reconhecimento, voltadas para as 

novas formas de convivência nas dinâmicas sociais, o multiculturalismo surge como o 

manejo das diferenças nas sociedades multiculturais. Por esta razão, o 

Multiculturalismo nos remete não apenas a um discurso em defesa da diversidade de 

formas de vida, mas também a um conjunto de aspectos fortemente ligados entre si e 

que carregam a marca de um fenômeno contencioso contemporâneo. 
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Para Hall (2003), a multiculturalidade e o multiculturalismo são termos 

interdependentes, considerando que o primeiro é condição de possibilidade do segundo, 

o que os torna inseparáveis. O Multiculturalismo apresenta algumas dificuldades 

específicas, sendo o problema principal a tendência de converter-se em uma doutrina 

política, em um discurso ideologicamente carregado. Pode-se tornar uma singularidade 

formal, uma condição petrificada, que converte a heterogeneidade característica das 

condições multiculturais em uma expressão reduzida e simplificada. O 

multiculturalismo não é doutrina única, por não caracterizar uma única estratégia 

política, ao mesmo tempo que não representa um estado de coisas já alcançadas ou uma 

teleologia, mas descreve uma série de processos e estratégias políticas dinâmicas e 

sempre inacabadas. Em virtude de haver distinção de sociedades multiculturais, também 

há diversos multiculturalismos, a saber: o conservador, o liberal, o pluralista, o 

comercial, o corporativo e o critico ou revolucionário (McLAREN, 2000). 

 

Longe de ser doutrina estabelecida, o multiculturalismo é questionado de distintas 

maneiras. A direita conservadora o contesta em prol da pureza e integridade cultural da 

nação. Os liberais o contestam por alegação de ser “culto da etnicidade” e a busca da 

diferença ameaça o universalismo e a neutralidade do estado liberal, o que 

comprometeria a autonomia pessoal, a liberdade individual e a igualdade formal. 

Alguns liberais
1
 afirmam que o multiculturalismo, na medida em que legitima a ideia 

dos "direitos de grupo", subverte o projeto de uma nação e cidadania construída a partir 

das culturas de povos diversos. Argumenta-se que as distintas convicções políticas, no 

multiculturalismo, comprometem o triunfo do universalismo da “civilização ocidental” 

sobre o particularismo de raiz étnica e racial, estabelecido no Iluminismo. Esse triunfo 

marcou a transição decisiva e irreversível do tradicionalismo para a Modernidade. Vale 

dizer, essa mudança não deve jamais ser revertida. 

 

O multiculturalismo põe em debate a questão das identidades individual e coletiva, tão 

imbricadas quanto inseparáveis. Quando a identidade coletiva serve de condição de 

existência da identidade individual, é ao mesmo tempo que se requer o reconhecimento 

dela. Para Taylor (1994), a identidade pessoal comporta duas dimensões: a coletiva e a 

                                                           
1
 Por exemplo: K. Anthony Appiah em Identidade, Autenticidade e Sobrevivência: sociedades 

multiculturais e reprodução social. In: TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Piaget, 1994. p. 

165-179. 
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individual. A dimensão pessoal refere-se às características sociais ou moralmente 

importantes que servem de base para as formas de identidade coletiva e a dimensão 

coletiva, por sua vez, reflete a interseção das identidades coletivas. A distinção de 

ambas as dimensões é meramente social, considerando que nelas dá-se destaque às 

propriedades que são importantes para a vida social, embora só as identidades coletivas 

contem como categorias sociais. 

 

No contexto globalizado, no bojo desse debate do multiculturalismo, as relações 

interpessoais têm conhecido expressões que têm posto em questão a existência humana. 

Vale dizer, as relações sociais estão sendo marcadas pela ausência das experiências 

humanas. O modelo de relações que as sociedades democráticas têm possibilitado é 

fortemente carregado ideologicamente. A ideologia como forma de ocultamento impede 

que os indivíduos percebam a lógica que está na base das novas relações nas dinâmicas 

sociais contemporâneas. Ela está incrustada nos distintos discursos legitimadores do 

cotidiano, no tecido social como mediador das relações intersubjetivas e nas expressões 

identitárias como modo existencial. A ideologia, neste sentido, explicita a relação entre 

formas invertidas da consciência e a existência material das pessoas, condicionando e 

determinando as distorções do pensamento que fundamentam as contradições sociais. 

Entretanto, a ideologia é um elemento importante para compreender o contexto das 

novas relações, as tensões multiculturais por reconhecimento e o surgimento das novas 

identidades. 

 

Como discurso, a ideologia é um conjunto de ideias elaborado e expresso para legitimar 

a ordem estabelecida, que favorece certos interesses e conveniências alheias aos 

indivíduos. Para May (2012), o fator de coesão social, na contemporaneidade, são as 

instituições democráticas: públicas ou privadas. Os interesses dessas corporações e 

instituições, muitas vezes econômicas, determinam as condições sociais, o modo das 

relações e a formação das novas identidades, individuais e coletivas. Deste modo, a 

hegemonia é construída em tornos das grandes corporações e instituições financeiras. A 

força da ideologia enraizada e materializada nas coisas e nas relações propicia a 

construção de um imaginário social e uma lógica que impulsiona os indivíduos a 

identificarem-se com as condições já estabelecidas. Nessa identificação escamoteiam-se 

os conflitos sociais e a relação de dominação aparece sempre dissimulada, conferindo 

um estatuto universal às condições particulares de existência. 
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O quadro complexo de relações interpessoais na sociedade contemporânea tem 

suscitado longos e acalorados debates que põem em questão alguns fatores como a 

necessidade da sociabilidade. Busca-se compreender a escalada da criminalidade, as 

injustiças sociais, reflexo da má distribuição da renda, as questões relacionadas ao 

reconhecimento das diferenças e assim por diante. Na presente pesquisa buscamos 

focalizar o papel da ideologia como mediador das novas relações interpessoais, no 

contexto do domínio das instituições como determinantes de coesão social. Neste 

sentido, tanto o multiculturalismo quanto a globalização econômica e tecnológica 

servem-nos de pano de fundo e suporte dessa nova configuração da sociedade capitalista 

e democrática. Para tanto, dividimos a este trabalho em cinco capítulos. 

 

No primeiro: “Ideologia e Perspectiva”, fazemos a abertura com a delimitação 

conceitual de ideologia, destacando o contexto de seu surgimento e a contribuição de 

Karl Marx na inserção desse conceito nos debates acadêmicos. A discussão da ideologia 

em Marx é de importância capital, visto que é o caráter crítico que deu ao conceito que 

nos servirá como fio condutor na pesquisa. Em face da pulverização na definição do 

conceito de ideologia na contemporaneidade, usamos a notação de Marx para subsidiar 

e justificar o uso que fazemos na pesquisa. 

 

O segundo capítulo: “A Ideologia e os Marxistas”, põe em pauta as dificuldades 

conceituais da ideologia no século XIX em particular, surgindo uma bifurcação na 

abordagem. Uma delas, fiel aos argumentos de Marx, considera a ideologia a partir de 

seu caráter negativo ou crítico; destaca o fenômeno da dominação nas relações sociais e 

o modo como as determinações a legitimam é ocultado por meio de discursos que 

engendram o comportamento dos indivíduos. A segunda abordagem destaca a ideologia 

como as formas de consciência da sociedade e é denominada concepção neutra. Dessa 

abordagem discutimos a proposta de Karl Mannheim acerca da Sociologia do 

Conhecimento, em busca da superação da concepção particular ou crítica da ideologia 

por uma concepção mais geral e neutra. Na abordagem crítica, que norteia a pesquisa, 

discutimos a teoria crítica de dois pensadores da escola de Frankfurt: Max Horkheimer e 

Herbert Marcuse. Eles destacaram a lógica que está na base das mudanças nas relações 

sociais contemporâneas. 
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No terceiro capítulo: “Globalização e Barbárie”, discutimos como o discurso ideológico 

oriundo dos países industriais avançados tem fomentado as convulsões sociais em todas 

as outras sociedades e culturas. No bojo desta discussão e no cerne das convulsões 

sociais, apresentamos como é formado o novo esboço das relações intersubjetivas.  

 

No quarto capítulo: “Multiculturalismo e democracia liberal”, discutimos as práticas 

políticas, as modificações no processo de formação das identidades. Esboçamos um 

debate político em torno das preocupações tendentes às novas formas de convivência 

interpessoal, definindo a posição de Charles Taylor no debate multicultural. 

 

Finalmente, o quinto capítulo: “O Sujeito e a Não-Experiência Identitária” é uma 

discussão sobre a perda de referências identitárias, as configurações sociais e as 

características que situam o agente contemporâneo como o “ultimo homem” da história. 

Evidenciamos a luta pela sobrevivência das identidades em face dos processos de 

massificação social. Terminamos argumentando como as determinações sociais 

impossibilitam a experiência humana. 

 

O contexto multicultural fomentado pela globalização do capital e das novas tecnologias 

criou as condições que possibilitaram novas relações intersubjetivas e configurações 

identitárias tão confusas quanto estranhas e compreendê-las é a razão da presente 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

AS ORIGENS DO CONCEITO DE IDEOLOGIA 

 

 

 

Este capítulo visa analisar o conceito de ideologia a partir de suas condições de 

surgimento, no debate entre os ideólogos franceses, como Antoine Destutt de Tracy, e 

seus oponentes, partidários do pensamento de Napoleão Bonaparte. É no bojo desse 

debate que julgamos ter sido gestado o conceito de ideologia no pensamento de Karl 

Marx, responsável por conferir ao mesmo a relevância acadêmica com que é até hoje 

conhecido.  

 

Nas considerações iniciais explanamos o projeto ambicioso de Antoine Destutt de 

Tracy, que concebeu uma ciência das ideias e as suas tensas relações com Bonaparte e 

seus seguidores, resultando no caráter negativo do termo. Em seguida, apresentamos as 

concepções da ideologia de Marx, que, valendo-se desse caráter negativo do termo, deu-

lhe o estatuto crítico e acadêmico. A complexidade em torno desse termo nos impede de 

restringirmos nossa explicação a um único conceito que abarcasse as acepções do 

mesmo em Marx. Procuramos, então, levantar uma discussão em torno de quatro 

acepções que o pensador alemão confere ao termo, considerando que a distinção entre 

elas aparece em distintas obras, o que não só expressa a importância do conceito como 

também a sua complexidade. Em nosso propósito, na presente pesquisa se dará maior 

destaque à abordagem da problemática da compreensão das relações intersubjetivas 

contemporâneas.  

 

Se há uma indeterminação quanto ao início da ideologia enquanto fenômeno nas 

relações interpessoais, é possível, no entanto, apontar o marco de sua introdução nas 

discussões acadêmicas como conceito: a teoria da ideologia de Marx. A nossa 

abordagem destaca exatamente essa referência como pano de fundo para compreender 

as tensões multiculturais na sociedade contemporânea. No nosso tempo, o conceito está 

pulverizado
2
, abarcando uma série de designações, muitas vezes incompatíveis entre si; 

                                                           
2
 Segundo Mannheim: [...] precisamos desde logo declarar que, apesar de o marxismo haver contribuído 

muito para a colocação inicial do problema, tanto a palavra quanto o seu significado se situam na história 
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é com Marx que construiremos o fio condutor dessa abordagem, distinguindo nele 

acepções diversas do termo, sem adotar a escolha de um como preferência. Porque, com 

Marx, a ideologia ganhou uma abordagem que passou a ser a referência para todas as 

posteriores. O século XX foi considerado como o período do “fim da ideologia”
3
; nele o 

termo ganhou uma designação muito particular, que não é aquela que tomamos na 

presente discussão. A nossa preocupação de fundo é que não podemos compreender as 

relações tensas interpessoais contemporâneas, ignorando o conceito “ideologia”. 

Consideramos antes que é a ideologia materializada que desenha e configura as relações 

intersubjetivas e inviabiliza a experiência propriamente humana. 

 

Como “qualquer palavra que abranja tudo perde o seu valor e degenera em um vazio” 

(EAGLETON, 1997, p.21), o mesmo parece ter sucedido ao conceito de ideologia na 

atualidade - daí a razão de nossa delimitação pela teoria da ideologia de Marx. 

Entretanto, nossa preocupação é, a partir das acepções que Marx deu ao termo, mostrar 

não só a sua validade, como também a sua relevância para a compreensão das dinâmicas 

sociais contemporâneas e o fundamento da impossibilidade da experiência humana. 

 

 

1.1 O Marco Inicial do Conceito de Ideologia 

 

 

A história social e política como movimento incessante, por meio do qual as pessoas 

transformam e modificam as condições circundantes, em condições diversas, muitas 

vezes alheias a si, testemunha a instauração da sociedade fixada em determinadas 

instituições. Dentre elas, a família, a religião, a escola, o judiciário, a política, o 

sindicato, a arte etc., que Louis Althusser
4
 chama de Aparelhos Ideológicos do Estado. 

Tais instituições elaboram ideias e representações gerais para compreender e explicar 

tanto a vida social como individual e suas relações como um conjunto. A sociedade, ao 

                                                                                                                                                                          
bem mais remotamente do que o marxismo, e, desde que este surgiu, novos significados da palavra têm 

emergido, tomando forma independentemente dele. (MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Tradução 

de Sérgio M. Santeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. P.81) 
3
 Por exemplo, Rangel, em seu artigo: “A história da Ideologia, faz a seguinte afirmação: ...a fase pós”-

1945, conhecida como “fim da ideologia”, em que ocorre a perda do debate ideológico natural e emotivo 

e do potencial utópico de mudanças; surge em seu lugar uma ciência sociopolítica conduzida por 

especialistas: os Sociólogos. (RANGEL, Maurício C. A. História da Ideologia. 2004) 
4
 Louis Althusser, Aparelhos Ideológicos de Estado: notas sobre os aparelhos ideológicos de Estado, 

Tradução de Walter J. Evangelista e Maria L. V. Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
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se organizar sob a forma de instituições, propicia a legitimação de grupos sociais. Essas 

ideias e representações nem sempre são claras para a sociedade, muito menos 

explicitam o modo real como as suas relações são produzidas. A origem das formas 

sociais de exploração econômica e de dominação política muitas vezes está ligada a 

essas ideias e formas de representação, que ocultam a lógica que a elas subjaz. A lógica 

oculta nas formas de representação social, que legitima as injustiças sociais, é o que 

inicialmente vamos chamar de ideologia; é o que Marx chamou de ideologia, e, nos 

próximos parágrafos, veremos o seu desenvolvimento conceitual. 

 

O neologismo ideologia, etimologicamente proveniente da junção de dois termos 

gregos: “eidos” e “logos”, surgiu para designar uma nova ciência das ideias. Esta 

ciência nasceu na França, no período posterior à Revolução Francesa (1789), na obra 

Éléments d’Idéologie (Elementos de Ideologia), de Antoine Destutt de Tracy
5
, autor que 

pretendia criar uma ciência da gênese das ideias, tratando-as como fenômenos naturais 

que exprimissem a relação do corpo humano com o meio ambiente. Tracy concebeu, em 

sua obra, uma teoria das faculdades sensíveis responsáveis pela formação de todas as 

nossas ideias: a vontade, o julgar, o sentir e a memória. Para De Tracy, a ideologia 

constituía-se em uma ciência propedêutica às demais, por ter sido concebida como 

estudo da origem e da formação das ideias. Na obra já mencionada
 6

, se, por um lado, o 

autor faz uma análise dos efeitos das ações humanas voluntárias como expressão da 

aptidão do indivíduo em prover suas necessidades materiais, por outro, busca a atuação 

delas sobre esse mesmo indivíduo e sobre a sociedade, no trabalho e nas diferentes 

formas de sociedade. 

 

De Tracy, inspirado pelos pensadores enciclopedistas franceses e pelos iluministas, 

acreditava que todas as áreas da experiência humana deveriam ser estudadas e 

compreendidas pela razão e não pela teologia. A ideologia de De Tracy, como ciência 

das ideias, investigaria a origem delas, que seriam sensações modificadas através de 

                                                           
55

, Antoine Destutt de TRACY. Éléments D’Idéologie. Paris, France: L’Harmattan, 2005. E, segundo 

Löwy (2010), De Tracy era um discípulo de terceira categoria dos enciclopedistas. Sua obra, publicada 

inicialmente em 1801,  pouco representa hoje, visto que ele considera a ideologia como um subcapítulo 

da zoologia. Vale dizer, a ideologia estuda o comportamento dos organismos vivos, ressaltando a relação 

dos mesmos com o meio ambiente. Consequentemente, a obra trata da questão dos sentidos, da percepção 

sensorial, que possibilita o nascimento das ideias. Nos palavras de Löwy: “É por esse caminho que segue 

a análise, de um cientificismo materialista vulgar, bastante estreito, que caracteriza essa obra de Destutt 

de Tracy”. (LÖWY, 2010, p.11). 
6
 Antoine Destutt de TRACY. Éléments D’Idéologie, 2005. 
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procedimentos científicos empíricos. Para De Tracy, as ideias seriam o resultado da 

interação entre o organismo vivo com o meio ambiente, daí a razão de ele considerar a 

ideologia um ramo da zoologia. Entretanto De Tracy 

 

 

acreditava que se a origem das ideias fosse compreendida poderia descobrir 

as raízes da ignorância e, assim, poderia ser utilizada na educação para acabar 

com a ignorância humana. Tracy foi, portanto, o precursor do behaviorismo, 

método pelo qual se deveria aprender (pela repetição) para não ser ignorante. 

(RANGEL, 2004, p.2) 

 

 

De Tracy fazia parte de um grupo de pensadores que incluíam, dentre outros, Cabanis, 

De Gérando e Volney, também conhecidos como ideólogos franceses, que, no início do 

século XIX, associaram-se ao liberalismo republicano secular, composto por uma elite 

erudita, o que os levou a serem também vistos como um grupo de intelectuais ricos e 

liberais. Os ideólogos eram contrários à teologia, à metafísica e à monarquia. Tornaram-

se conhecidos por suas críticas a toda explicação sobre a origem invisível e espiritual 

das ideias e por se constituírem inimigos do poder absoluto dos reis. Eram materialistas, 

admitiam apenas causas naturais ou materiais para as ideias e as ações humanas. Só 

aceitavam conhecimentos científicos baseados na observação dos fatos e na 

experimentação. Pertenciam ao partido liberal, esperando que o progresso das ciências 

experimentais pudesse levar a uma nova pedagogia e uma nova moral (RANGEL, 

2004). 

 

Os ideólogos franceses, ao afirmarem que o rei recebia a legitimidade diretamente de 

Deus (um poder espiritual absoluto e invisível), manifestavam sua oposição à 

monarquia devido à maquinação do poder político como autoridade religiosa. Isso 

conferia ao rei o direito de exigir obediência irrestrita dos súditos, uma vez que tal 

legitimação dava-lhe poder de vida e de morte sobre os mesmos. 

 

O apoio que esses ideólogos deram a Napoleão, quando do golpe, deve-se ao fato de o 

julgarem um liberal, bem como um continuador dos ideais da Revolução Francesa. A 

decepção veio logo a seguir, ao perceberem que Bonaparte buscava a restauração do 

antigo regime, a monarquia, que tanto criticavam. Com a aprovação das leis referentes à 

proteção do Estado, os tribunos ideólogos foram expulsos, e sua academia, fechada. 
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Concomitantemente, Bonaparte deu plenos poderes aos que se opunham aos ideólogos, 

com vistas à fundação da nova universidade francesa. Desse modo, os ideólogos 

passaram a fazer oposição a Napoleão (RANGEL, 2004). 

Bonaparte inverte completamente a imagem que os ideólogos tinham na sociedade: de 

materialistas, realistas e antimetafísicos passaram a ser chamados de tenebrosos 

metafísicos, ignorantes do realismo político, que adaptam as leis ao coração humano e 

às lições da história. A proposta dos ideólogos franceses perde força e os termos 

“ideologia” e “ideólogo” ganham o caráter pejorativo. Napoleão começou a criticar a 

“ideologia” como ciência vã e especulativa, e com o recrudescimento da situação 

política, passou a classificar todos os fenômenos contrários ao governo como ideologia. 

O fato é que Napoleão fez uso da crítica à ideologia e dos ideólogos, como instrumento 

para autopromoção política. Desse modo, os problemas que a França enfrentava naquele 

período recaíram sobre os ideólogos, apontando a ideologia como culpada. Napoleão 

chegou mesmo a culpar os ideólogos pela derrota na guerra com a Rússia
7
 

(EAGLETON, 1997). 

 

O contexto propiciou o surgimento da “nova ciência das ideias” vista então como 

necessidade: iluministas e enciclopedistas já estavam engajados na articulação das 

ideias e valores dominantes. A crença dominante, no período iluminista, sugeria que as 

ideias eram, elas próprias, misteriosas e independentes do condicionamento externo. 

Isso intrigava a tal ponto que motivou o surgimento da nova ciência, considerando que a 

ideologia nasce como um esforço de restituir as ideias a seu domínio, isto é, como 

produtos de certas leis naturais e fisiológicas. Por essa razão, deu-se muita atenção à 

consciência humana, para tornar exequível esse projeto, a tal ponto que os ideólogos 

chegaram a acreditar que as ideias eram as únicas coisas que realmente existiam. 

Período confuso; precisamos rever. 

 

 

De fato, os primeiros ideólogos franceses realmente acreditavam que as 

ideias constituíam a base da vida social, de modo que acusá-los de exagerar a 

importância da consciência humana não é, sem dúvidas, um erro; contudo, 

embora nesse sentido fossem idealistas, tinham uma visão materialista acerca 

de onde se originavam realmente essas ideias. (EAGLETON, 1997, p.66) 

 

 

                                                           
7
 Thompson, em Ideologia e Cultura Moderna (p. 44-48), e Chauí, em O que é Ideologia (p. 27-35), 

fazem uma exposição mais detalhada da cisão dos ideólogos com Bonaparte. 
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A preocupação dos ideólogos, no surgimento da nova ciência das ideias, era a de 

conceber uma investigação racional das leis que governam a formação e o 

desenvolvimento das ideias, com a finalidade de libertá-las das superstições religiosas e 

metafísicas. É neste sentido que a aspiração dos ideólogos está assente no ideário dos 

iluministas, pois buscavam um mundo totalmente transparente à razão, livre do 

preconceito, da superstição e do obscurantismo de antigas tradições. A consciência 

humana, uma vez desnudada pelo exame científico, seria transformada e conduzida em 

direção à felicidade, por meio de um projeto pedagógico sistemático (EAGLETON, 

1977, p.66.). 

 

Segundo Rangel (2004), a ideologia nascente estava fincada no pensamento iluminista 

que a antecedeu. Esperava-se poder impedir, mediante a prova de comparação com os 

dados sensíveis, a consolidação dos princípios falsos e abstratos, que dificultam não só a 

compreensão, mas também a edificação da sociedade e do Estado. A ideologia devia 

servir, nesse contexto, para um objetivo prático-político. Para tanto, deveria conjugar a 

certeza e a segurança semelhantes às da matemática e da física, para que o rigor 

metódico pudesse pôr fim à arbitrariedade e à variabilidade indiferente das opiniões. De 

Tracy, com a ideologia, buscou restaurar o primado das ciências e do espírito. Oscilando 

entre o materialismo e o idealismo, a ciência de De Tracy mantém-se fincada no 

empirismo, convicta de que a consciência é que determina o ser, cujo fim é constituir-se 

na base de toda a vida política e social.  

 

 

Originalmente, a sua teoria (de De Tracy) tinha um propósito progressista. 

Seria instaurado o domínio da razão e o mundo seria organizado em proveito 

do homem. Isto pressupunha um equilíbrio harmônico das forças sociais, em 

bases liberais, funcionando quando cada indivíduo atua segundo seu próprio 

interesse bem compreendido e que se lhe tornou claro. Neste sentido, o 

conceito de ideologia atuou, numa primeira fase, nas lutas políticas efetivas. 

(RANGEL, 2004, p.6)  

 

 

Os ideólogos, como porta-vozes da burguesia revolucionária, buscavam reconstruir a 

sociedade de alto a baixo, sobre a base racional, e contra uma ordem social que 

fomentava entre as pessoas a superstição religiosa e que fortalecia o poder brutal do 

absolutismo. Sonhavam com um futuro em que o valor supremo é a “dignidade dos 
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homens e mulheres, como criaturas capazes de sobreviver sem ópio em ilusões” 

(EAGLETON, 1997, p.66).  

 

Os ideólogos foram fiéis ao credo racionalista, segundo o qual se podia deduzir uma 

política de princípios a priori, ou seja, atribuíam às ideias o papel de alicerce na vida 

social. Entretanto, se, por um lado, contendiam com o idealismo metafísico, que via as 

ideias como entidades espirituais, por outro, concordavam com eles, uma vez que 

acreditavam que as ideias eram a base sobre a qual assentava todo o resto. A despeito de 

qualquer coisa, a ideologia de De Tracy foi um golpe revolucionário nos sacerdotes e 

reis, nos técnicos e guardiões tradicionais da vida cotidiana. Napoleão, no entanto, os 

denuncia não porque se opõe aos seus intentos absolutistas, mas fundamentalmente por 

se empenharem em desmistificar as ilusões sentimentais e a religiosidade divergente 

com a qual esperava legitimar seu governo ditatorial (EAGLETON, 1997). 

 

O fracasso do projeto de De Tracy estava intimamente ligado ao seu caráter generalista 

e demasiadamente ambicioso. A marca que gostaríamos de ressaltar, apesar disso, é o 

nascimento do conceito de ideologia, que surgiu como parte de uma tentativa de 

desenvolver os ideais do iluminismo em um contexto de revoltas sociais e políticas, no 

começo das sociedades modernas. No entanto, se, para De Tracy, a ideologia era uma 

ciência superior, que facilitaria o progresso humano, não era assim que Napoleão a 

concebia No entender do Imperador, a ideologia era a pretensa filosofia que tinha 

incitado à rebelião ao tentar determinar os princípios políticos e pedagógicos na base de 

raciocínios abstratos. Esse duplo caráter controverso e paradoxal do conceito não só vai 

se perpetuar e se complexificar, como também vai ganhar outras configurações 

conceituais com o tempo. Quando o caráter negativo vai seguir seu curso, o caráter 

positivo, no entanto, vai dar lugar a um conceito neutro. 

  

Segundo Eagleton (1997), por pior que tenha sido a intenção da crítica de Napoleão aos 

ideólogos, em particular a De Tracy, existem razões a serem levadas em consideração. 

No cerne de sua acusação, Napoleão salienta que há algo irracional no racionalismo 

excessivo, que fez com que os ideólogos franceses, ao se empenharem em sua 

investigação das leis da razão, ficassem isolados dentro de seus próprios sistemas 

fechados, completamente divorciados da realidade prática. Em função disso, o conceito 

de ideologia, que até então se propunha a denotar um cético materialismo científico, 
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passou a assumir a esfera de ideias abstratas e desconexas e é esse significado da 

palavra que Marx e Engels vão adotar em sua abordagem. Mas com Marx o conceito vai 

adquirir um novo status, como instrumental crítico e como componente essencial de um 

novo sistema teórico. A contribuição de Marx, no longo debate que vai suceder, adere 

ao caráter negativo presente no uso feito por Napoleão. É essa concepção em Marx que 

nos interessa examinar em seguida. 

 

 

1.2 A Concepção de Ideologia em Marx: um esboço 

 

 

Karl Marx parte da crítica napoleônica e estende-a aos jovens hegelianos de esquerda
8
 

na Alemanha. Vale dizer que conserva o significado napoleônico, em que o termo 

ideólogo significa aquele que inverte as relações entre as ideias e o real e passa a 

designar um sistema de ideias condenadas a desconhecer sua relação real com os fatos.   

 

Em A Ideologia Alemã, texto que assinalou o nascimento do materialismo histórico, 

teoria e metodologia da ciência social
9
, Marx e Engels criticam a visão e o pensamento 

dos jovens hegelianos alemães: L. Feuerbach, F. Strauss, M. Stirner, B. Bauer. As 

críticas foram divididas em duas partes, a saber: primeiro, os jovens hegelianos, 

movidos pela pretensão de demolir o sistema de Hegel, lançaram-se a criticar apenas um 

aspecto de seu pensamento, ao invés de abarcá-lo como um todo, imaginando que seria 

suficiente. Entretanto, tais críticas só substituíram a dialética de Hegel por uma 

fraseologia sem sentido e sem consistência
10

. Segundo, cada um dos jovens hegelianos 

tomou um aspecto da realidade humana, convertendo-o em uma ideia universal, 

passando a deduzir todo real a partir desse aspecto idealizado. Desse modo, os 

                                                           
8
 Os jovens hegelianos eram um grupo de intelectuais que defendiam, como tema comum entre eles, a 

aplicação contínua do método dialético de Hegel, antes mesmo de uma aceitação das conclusões 

filosóficas do filósofo alemão. Como corrente idealista na filosofia alemã, no fim da primeira metade do 

século XIX, procurava tirar conclusões radicais da filosofia de Hegel e fundamentar a necessidade de 

transformar a burguesia alemã. Seus esforços resultaram na materialização de críticas radicais à religião, 

como: A Vida de Jesus, de David Strauss e A Essência do Cristianismo, de Ludwig Feuerbach. 

(BIANCHI, 2006) 
9
 Esta ideia é defendida por Jacob Gorender, que escreveu a introdução da edição em Português, 

publicada pela editora Martins Fontes. (MARX, 1998, p.VII) 
10

 Feuerbach, no entanto, embora criticado, goza de um respeito e tratamento diferenciado em relação aos 

outros ideólogos citados; Marx e Engels acolheram sua obra com entusiasmo, e ela lhes serviu de base 

para a crítica deles à religião (GORENDER, J. In: MARX, 1998, p .XI-XVI). 
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hegelianos alemães fizeram o que todo ideólogo faz, deduzir o real das ideias. Os jovens 

hegelianos entenderam que, fazendo isso, estariam criticando a filosofia de Hegel e a 

realidade alemã, escolhendo outras e novas ideias para substituir aquelas. Para Marx e 

Engels, os jovens hegelianos não fizeram uma crítica convincente, à altura da filosofia 

hegeliana e das condições históricas da Alemanha (MARX e ENGELS, 1998). 

 

Marx sustenta que a crítica dos hegelianos de esquerda ao sistema de Hegel se limitou 

basicamente a uma crítica às representações religiosas. Partiram das representações da 

religião real e da real teologia, pretendendo alcançar a esfera das representações 

metafísicas, políticas, jurídicas e morais. Concluíram daí que todas as relações de 

dominação eram religiosas, com os seus diversos cultos: culto do direito, do Estado, da 

moral etc. Deste modo, os jovens hegelianos consideravam essas representações 

produtos da consciência, efetivadas por influência do Espírito, como os autênticos 

determinantes da unidade ou ligação dos membros da sociedade humana. No entanto, 

para que os indivíduos alcançassem relativa autonomia, deviam trocar a sua consciência 

atual por uma consciência crítica. Dessa feita, quando, para os jovens hegelianos, os 

meios pelos quais o Espírito manifesta o seu conceito em suas determinações na história 

universal, como substância e autoconsciência, se tornam o cerne do conjunto do sistema 

de Hegel. Para Marx, no entanto, significou apenas uma apropriação de categorias puras 

hegelianas, às quais foram dados outros nomes. Daí a razão de Marx argumentar que 

essa crítica não conseguiu atingir o conjunto do sistema hegeliano.  

 

Voltando aos dois problemas fundamentais sobre os quais os hegelianos estão assentes, 

como nos referimos acima, Marx salienta que todas as suas formulações das 

representações e possibilidades de suas teorias se limitavam exclusivamente ao domínio 

dos pensamentos. Por outro lado, não havia nenhuma pretensão em realizar a conexão 

entre a filosofia e a realidade da Alemanha. Vale dizer, os homens são manifestações 

racionais do Espírito universal, que imprime sua substância nos mesmos. A esse 

respeito, Marx, diferentemente, vai argumentar que a história humana é produto da 

existência de pessoas vivas, que, para se manterem como tais, necessitam produzir seus 

meios materiais de vida, o que, por si só, constitui o primeiro ato histórico do ser 

humano. Desse modo, os homens coincidem tanto com o que produzem quanto com a 

maneira de produzir seus meios de vida. O homem, segundo Marx, não deve ser 
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entendido como antítese do mundo natural e o terreno do Espírito (MARX e ENGELS, 

1998). 

 

Segundo Thompson (1995), para Marx e Engels a filosofia hegeliana representava o 

próprio atraso da realidade histórica alemã, e isso os inspira a fazer uma investigação 

filosófica mais abrangente. A denúncia que fazem das condições sócio-históricas alemãs 

por meio de sua crítica, pretendiam usá-la como um fim em si mesmo e não como forma 

de chamar a atenção em relação às condições deploráveis da vida política alemã, cujo 

determinante teórico era o sistema filosófico de Hegel. Quando comparam a Alemanha 

com outros países como a França e a Inglaterra, Marx e Engels salientam o seguinte: 

 

 

Enquanto os franceses e ingleses se apegam pelo menos à ilusão política, que 

é ainda a que mais se aproxima da realidade efetiva, os alemães se movem no 

domínio do “espírito puro” e fazem da ilusão religiosa a força motriz da 

história. A filosofia da história de Hegel é a última expressão consequente, 

levada à sua “mais pura expressão”, de toda essa maneira que os alemães têm 

de escrever a história e na qual não se fala de interesses reais, nem mesmo de 

interesses políticos, mas de ideias puras;... (MARX E ENGELS, 1998, p.38) 

 

 

O argumento de Marx (1983) era que, nesses povos progressistas (a França e a 

Inglaterra, por exemplo), existia uma ruptura prática com as situações do Estado 

moderno, mas, na Alemanha atrasada, ocorria exatamente o contrário. Vale dizer que a 

ligação direta entre o Estado e a sociedade civil é conceitualmente entrelaçada no 

pensamento hegeliano. Marx e Engels estão convencidos de que os alemães estão 

submetidos a uma força que lhes é estranha, a qual foi se tornando cada vez mais 

maciça e há de ser superada, graças à revolução comunista, com a derrubada do estado 

social em que a Alemanha se encontrava.  

 

Para os filósofos Marx e Engels, os jovens hegelianos estavam trabalhando sob a ilusão 

de que a batalha real que deveria ser travada era apenas uma batalha de ideias, sendo 

que, assumindo uma atitude crítica diante das ideias recebidas, a própria realidade 

acabaria sendo mudada. Ambos os filósofos refutam o pensamento crítico dos jovens 

hegelianos, numa tentativa de desarmar o enfoque destes. A finalidade de Marx e 

Engels era desmitificar e desacreditar a luta filosófica com as sombras da realidade que 

iludia a obscurecida nação alemã. Daí que os jovens hegelianos julgavam-se radicais, 
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mas, na verdade, não passavam de conservadores que estavam sendo desacreditados 

pela dinâmica política de sociedades mais avançadas, como a França e a Inglaterra. 

 

 

1.2.1 Ideologia como inversão do real 

 

 

Bottomore (2001, p.184) divide o desenvolvimento da teoria da ideologia em Marx em 

três fases distintas, sem qualquer ruptura epistemológica dramática. A primeira fase 

corresponde aos primeiros escritos e vai até 1844, sendo a característica primordial 

deste período o debate filosófico e tendo Hegel e Feuerbach como seus referenciais. 

Embora a expressão ‘ideologia’ não apareça nos textos, a noção, vale dizer, os 

elementos materiais do futuro conceito, no entanto, já estão presentes em sua crítica da 

religião e da concepção hegeliana de Estado. A definição explícita de “inversões” tem a 

significação e a determinação daquilo que obscurece o verdadeiro caráter das coisas
11

 

(BOTTOMORE, 2001; MARX, 1983). Neste sentido, 

 

 

A “inversão” hegeliana consiste na conversão do subjetivo em objetivo, e 

vice-versa, de tal modo que, partindo da suposição de que a Ideia se 

manifesta necessariamente no mundo empírico, o Estado prussiano surge 

como a autorrealização da Ideia, como o “universal absoluto” que determina 

a sociedade civil em lugar de ser por ela determinado. (BOTTOMORE, 2001, 

p.184) 

 

 

Marx reconhece que a inversão hegeliana não é produto de uma ilusão ou da percepção 

ilusória, é antes de tudo a abstração, considerando que para Hegel a abstração, enquanto 

conceito vai possibilitar ao Estado político a realização da liberdade. Por isso, a fonte da 

inversão ideológica é uma inversão da própria realidade. Nas palavras de Marx, ao se 

referir sobre a constituição: 

                                                           
11

 Marx, em Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, cita o parágrafo 261 da Filosofia do Direito.que 

diz: “Face às esferas do direito e do bem-estar privados, da família e da sociedade civil, o Estado é uma 

necessidade externa, o poder superior a cuja natureza está subordinada às leis e os seus interesses e do 

qual dependem; mas é também o seu fim imanente, e a sua força radica na unidade do seu fim universal 

último com os interesses particulares dos indivíduos, dado que estes têm deveres para com o Estado, na 

medida em que, por sua vez, usufruem de direitos”. Em sua crítica, vai salientar que o Estado apresenta-se 

face às leis e aos interesses como um poder superior. E “precisamente porque a ‘subordinação’ e a 

‘dependência’ são relações externas que constrangem o ser independente e o contradizem, a relação da 

‘família’ e da ‘sociedade civil’ com o Estado é a ‘necessidade externa’, necessidade que vai contra a 

essência interna da coisa”. (MARX, 1983, p. 8-9) 
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A constituição, portanto, é racional na medida em que os seus elementos 

podem ser separados em momentos lógicos abstratos. O estado não deve 

diferenciar e determinar a sua atividade de acordo com a sua natureza 

especifica, mas sim de acordo com a natureza do conceito; ora este é o móbil 

mistificado do pensamento abstrato. Logo, a causa da constituição é a lógica 

abstrata e não o conceito do estado. Em vez do conceito de constituição, 

temos a constituição do conceito. O pensamento não se rege pela natureza do 

Estado; é este que se rege por um pensamento já completamente elaborado. 

(Marx, 1983, p.29) 

 

 

Em Marx a realidade do homem não é abstrata, mas, ao mesmo tempo, é a realidade não 

abstrata que gera abstrações. O Estado enquanto ideia efetiva divide-se em duas esferas 

finitas, a saber: a família e a sociedade civil, ambas sintetizadas no Estado . Hegel 

considerou o Estado a unidade final, no qual o cidadão se torna verdadeiramente real, ao 

mesmo tempo que nele se define a existência social e moral dos homens. Portanto, 

Estado é a efetivação da liberdade. O jovem Marx considerava que a relação real da 

família e da sociedade civil com o Estado é concebida como atividade interior 

imaginária da razão hipostasiada. O idealismo hegeliano, na medida em que o Estado é 

pré-condição efetiva para a realização da família e da sociedade civil, inverte a realidade 

do Estado. Para Marx, é exatamente o contrário, é a família e a sociedade civil que 

constituem os pressupostos do Estado. É essa ilusão, por meio da qual o Estado é visto 

como fundamento essencial, da qual aparecem à família e a sociedade civil, que Marx 

vai buscar desmascarar e encontrar a forma de reinvertê-la. 

 

A acusação, ou a crítica, que Marx faz a Hegel consiste no fato de este último fazer do 

Estado o responsável por todo o desenvolvimento lógico do processo da realidade social 

e política, vale dizer, por dar legitimidade lógica e real às formas abstratas como a 

família e como a sociedade civil. O pensador alemão, desta feita, faz da objetividade do 

Estado pura subjetividade. Deste modo, Marx vislumbra a estrutura subjetiva do real, 

que ocorre na família e na sociedade civil. Desta feita, submeter a uma análise crítica a 

filosofia especulativa de Hegel significa desmascarar, por um lado, os conceitos 

hegelianos e, por outro lado, a pobreza da realidade alemã, imbuída na idealização de 

sua própria história. Sendo assim, “a crítica de Marx se dirige à concepção de Estado de 

Hegel” (ARAUJO, 2006, p.115). 
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Segundo Araujo (2006), Marx considera que, no pensamento de Hegel, a finitude é 

deslocada e sacrificada a si mesma para dar vida à abstração idealizadora do Estado, 

gerando, com efeito, uma falsa dependência do finito em relação ao infinito, sem 

compreender que, na verdade, ocorre o contrário: o infinito depende do finito. Vale 

dizer, o Estado político não pode existir sem a base natural da família e a base artificial 

da sociedade civil. É assim que: 

 

 

Para Marx, a família e a sociedade civil constituem a conditio sine qua non 

do Estado, apesar de ambos serem considerados não como condição, mas 

como condicionados, não como determinantes, mas como determinados. 

Marx faz uma paródia dessa inversão hegeliana, dizendo que o produtor 

aparece como sendo o produto do seu produto. (ARAUJO, 2006, p.118) 

 

 

É o conteúdo tirado da finitude que se torna matéria para o Estado. Em outras palavras, 

são os indivíduos considerados como finitudes que constituem a matéria do Estado. O 

Estado surge como unidade final, que sintetiza em uma realidade coletiva a totalidade 

dos interesses individuais, familiares, sociais, privados e públicos. É no Estado que o 

cidadão se torna real e somente nele se define a existência social e moral dos homens. 

Vale dizer, o Estado é a objetivação ou realização efetiva do Espírito. Daí a razão de 

Hegel considerar que “o Estado em si e para si é o todo ético, a realização efetiva da 

liberdade, e o fim absoluto da razão é que a liberdade seja efetivamente real”
12

 (§ 258 Z, 

p. 33). É o mesmo que, para o filósofo, a realização efetiva do Estado envolve 

necessariamente a realização efetiva da liberdade.  Está correta a afirmação? A crítica 

de Marx a Hegel diz respeito àquilo que se apresenta como sendo real em sua existência 

material, como os indivíduos na esfera da sociedade civil. Quando, para a filosofia 

hegeliana, a existência material resulta de ideia que a realizou, para Marx, o real não é 

um simples resultado da abstração racionalizada do Espírito, mas o resultado de si 

mesmo como ser fenomênico, sem qualquer coisa por detrás que lhe sirva de 

sustentação. A inversão resultante dessa filosofia especulativa é o que Marx identifica 

como ideologia que se explicita como aparência existencial do real. O Estado por si só 

representa os interesses da burguesia, da classe dominante. 

                                                           

12
 HEGEL, Georg W. F. Linhas fundamentais da filosofia do direito ou Direito natural e ciência do 

estado em compêndio - Terceira parte: a Eticidade - Terceira seção: o Estado. Tradução de Marcos Lutz 

Müller. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1998.  
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O Estado representa a visão egoísta de satisfazer interesses pessoais, os quais 

fundamentam a sociedade burguesa. É a sociedade que faz com que todo homem 

encontre noutros homens não a realização de sua liberdade, mas, ao contrário, a 

limitação dela (MARX, 1983). O Estado não representaria mais do que o direito de 

advogar para si o direito de usufruir das benesses que são produzidas coletivamente. 

Consequentemente, a coletividade esvai-se, restando o individualismo sob a máscara da 

defesa da liberdade, representado sob a lógica do Estado. Este, por sua vez, aparece 

como aquilo que não representa a liberdade para todos, mas, por seu caráter meramente 

burguês, legitima a perpetuação das diferenças sociais... Daí o problema da alienação 

social, econômica, no sentido material e histórico, no processo da dinâmica da 

constituição das sociedades. 

 

Para Marx (1983), a importância da crítica da religião, elaborada inicialmente por 

Feuerbach, está no fato de possibilitar ao homem reencontrar-se consigo mesmo. A 

crítica à religião leva o homem a se aperceber da sua própria realidade e, 

concomitantemente, ao fazê-lo, percebe-se também como produtor, como sujeito de 

suas ações transformadoras. A crítica de Marx tem como finalidade o conceito de 

ideologia a partir da negação da sua falsa concretude existencial. Negação esta que vem 

da prática, na qual já está o germe que vai possibilitar a reversão da ideologia da sua 

esfera falseadora. Mas é atacando o pensamento de Hegel, fazendo uso do método 

redutivo, o qual consiste em reduzir o mundo abstrato das representações à sua base 

empírica concreta, que Marx aniquila a especulação mística dos conceitos hegelianos e 

possibilita a reversão da inversão. Com o método de redução, as entidades que foram 

projetadas falsamente para cima são apreendidas e reduzidas à sua base inicial finita. É 

assim que se assemelha a Feuerbach em relação à crítica que este fez à religião. O 

método de redução utilizado por Marx também possibilitou a inversão que há na relação 

sujeito e predicado. Vale dizer: 

 

 

O homem como sujeito acaba se revertendo em predicado e este se 

revertendo em sujeito. Ao fazer a redução, Marx reverte o que está revertido 

na relação sujeito e predicado. Há, então, um desmascaramento da falsa 

identidade do sujeito e do predicado. O processo redutivo transforma o falso 

sujeito no predicado do sujeito real. (ARAUJO, 2006, p.116) 
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É dessa forma que Marx restabelece a primazia do real como finitude e desmascara os 

modelos projetivos do pensamento hegeliano e da religião, convertendo a reversão em 

método geral para dissolver as ilusões socialmente construídas. 

 

 

1.2.2 A ideologia como polêmica 

 

 

No desenvolvimento do pensamento crítico de Marx, a segunda fase inicia-se em 1845, 

quando o filósofo rompe com Feuerbach, e se estende até 1857, com a retomada de seus 

estudos econômicos. Esse período é fortemente marcado pela construção do 

materialismo histórico, em colaboração com Engels. Nessa fase se desenvolvem as 

premissas gerais da sua abordagem da sociedade e da história, abandonando 

definitivamente a tendência feuerbachiana. O conceito de ideologia é então introduzido 

pela primeira vez, mesmo que a noção de “inversão”, que caracterizou a primeira fase, 

seja conservada e ampliada para abranger a crítica da religião e da filosofia de Hegel. 

Porém, seus interlocutores ainda são os jovens hegelianos. (BOTTOMORE, 2001) 

 

Contra Feuerbach, Marx e Engels afirmam que, embora tenha tido a prerrogativa de 

perceber que o homem é também um “objeto sensível”, escapou-lhe o fato de o mesmo 

ser, ao mesmo tempo, “atividade sensível”. Por isso contentou-se com a teoria e não 

propriamente com o homem em seu determinado contexto social, em suas reais 

condições de vida, que o fazem ser o que é. Os dois pensadores entendem que 

Feuerbach nunca chegou aos homens que existem e agem realmente, confinando-se na 

abstração: “o homem”. No entanto, se tangenciou o reconhecimento do homem real, 

individual, em carne e osso, fê-lo unicamente no sentimento, vale dizer, “não conheceu 

outras ‘relações humanas’, ‘do homem para com o homem’ que não sejam o amor e a 

amizade, e ainda assim idealizados” (MARX E ENGELS, 1998, p.46). A crítica de 

Feuerbach ao pensamento hegeliano não foi mais abrangente por não ter criticado as 

condições de vida de seu tempo, visto não ter considerado, em sua abordagem, o mundo 

sensível como a soma da atividade viva e física dos indivíduos que o compõem. Mas 

 

 

E quando vê, por exemplo, em vez de homens saudáveis, um bando de 

famintos escrofulosos, esgotados e tuberculosos, é obrigado a apelar para a 

“concepção superior das coisas”, e para a “igualização ideal no gênero”; 
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recai, por conseguinte no idealismo, precisamente onde o materialismo 

comunista vê a necessidade ao mesmo tempo de uma transformação radical 

tanto da indústria como da estrutura social. (MARX E ENGELS, 1998, p.46) 

 

 

A preocupação de Marx e Engels, além de romper com o materialismo de Feuerbach, é 

também a de superar suas lacunas expressas na impossibilidade de intervir na história 

para transformar as condições sociais reais vigentes. Em relação aos jovens hegelianos, 

já no começo da introdução de A ideologia Alemã, os filósofos os têm como oponentes. 

Eles tinham ideias falsas a respeito deles mesmos, daquilo que são ou deveriam ser e 

estendiam essas falsas representações ao real, às condições reais de existência. Essas 

representações cresceram a ponto de tomar conta dos mesmos, fazendo com que eles, 

enquanto produtores, se inclinassem a essas representações. O objetivo de Marx e 

Engels é expresso nas seguintes palavras: 

 

 

Livremo-los, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres 

imaginários, sob o jugo dos quais eles se estiolam. Revoltemo-nos contra o 

domínio dessas ideias. Ensinemos os homens a trocar essas ilusões por 

pensamentos correspondentes à essência do homem, “diz alguém”; a ter para 

com elas uma atitude crítica, diz o outro; a tirá-las da cabeça, diz o terceiro e 

– a realidade atual desmoronará. (MARX e ENGELS, 1998, p.3) 

 

 

A inversão que Marx e Engels passam a designar como ideologia envolve tanto os 

velhos quanto os novos hegelianos, e consiste em partir da consciência em vez da 

realidade material. Entretanto, Marx entende que os verdadeiros problemas da 

humanidade não consistem nas ideias errôneas, mas nas contradições sociais reais, das 

quais as ideias errôneas resultam. 

 

Bottomore (2001) salienta que Marx tem por certo que, enquanto os homens, devido a 

suas limitações materiais de atividade, são incapazes de resolver essas contradições nas 

práticas e, por esse motivo, tendem a projetá-las nas formas ideológicas de consciência, 

isto é, em soluções puramente espirituais ou especulativas que ocultam efetivamente, ou 

disfarçam a existência e o caráter dessas condições. Escamoteando-as, a esfera 

falseadora, ou a distorção ideológica, propicia a sua reprodução para servir aos 

interesses da classe dominante. 
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Thompson (1995) entende que a conceituação de ideologia em Marx e Engels, neste 

período, tem um caráter polêmico, pois seu objetivo é afrontar as visões dos jovens 

hegelianos de esquerda, que valorizam demasiadamente o papel das ideias na história e 

na vida social. À medida que os hegelianos consideram as concepções, os pensamentos, 

as ideias, ou todos os produtos da consciência, aos quais atribuem uma existência 

independente, atuam como verdadeiras prisões para os seres humanos. É assim que os 

jovens hegelianos opõem ideias a ideias, lutam com sentenças contra sentenças, 

deixando o mundo real sem transformação ou modificação significativa. A maior 

dificuldade deles está na incapacidade de ver a conexão entre as suas ideias e as 

condições sócio-históricas da Alemanha e dar à sua crítica uma força prática efetiva. 

Thompson formula o conceito de ideologia de Marx e Engels, na Ideologia Alemã, nos 

seguintes termos: “Ideologia, nesse sentido, é uma doutrina teórica e uma atividade que 

olha erroneamente as ideias como autônomas e eficazes e que não consegue 

compreender as condições reais e as características da vida sócio-histórica” 

(THOMPSON, 1995, p.51).  

 

Parece que a designação e a caracterização que Thompson faz da ideologia neste 

período - meados do século XIX, entre 1845 e 1857 -  justificam-se por remeterem à 

polêmica do ataque de Napoleão aos ideólogos franceses, que separavam as ideias da 

política prática. No entanto, Marx e Engels desenvolvem sua concepção, e o uso que 

fazem dessa noção vai muito além das pretensões napoleônicas. Essa elaboração é 

precedida de um conjunto de pressupostos concernentes à determinação social da 

consciência. Os pressupostos servem de condição de possibilidade da concepção 

polêmica de ideologia. O primeiro pressuposto diz respeito às formas de consciência 

que são determinadas pelas condições materiais de vida. Contrariamente aos jovens 

hegelianos de esquerda, que partiam de premissas arbitrárias e dogmáticas, Marx e 

Engels partem de “bases reais que só podemos abstrair na imaginação” (MARX e 

ENGELS, 1998, p.10). O pensar, o conceber, ou melhor, a produção de ideias não é 

vista como um processo autônomo, ou como prescrevendo o curso da história, mas 

como processo interligado com as atividades humanas no mundo, produzindo 

coletivamente os seus meios de subsistência. Desta forma, os filósofos justapõem o 

enfoque idealista, tanto de Hegel quanto dos seus seguidores. Desse modo, “a primeira 

condição de toda a história humana é, naturalmente, a existência de seres humanos 

vivos” (MARX e ENGELS, 1998, p. 10).  
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O segundo pressuposto salienta o desenvolvimento das doutrinas teóricas e das 

atividades teóricas, que veem as ideias como autônomas e eficazes, são possíveis pela 

divisão entre o trabalho material e o trabalho metal. 

O primeiro fato histórico é, portanto, a produção de meios que permitem 

satisfazer essas necessidades, produção da própria vida material; e isso 

mesmo constitui um fato histórico, uma condição fundamental de toda a 

história que se deve, ainda hoje como há milhares de anos, preencher dia a 

dia, hora a hora, simplesmente para manter o com vida. (MARX e ENGELS, 

1998, p.21) 

 

 

 A abordagem de Marx e Engels é uma abordagem histórica, que parte do estado 

primitivo da sociedade humana, com desdobramentos que culminam na divisão entre 

trabalho material e mental. Essa divisão possibilitou às pessoas envolvidas no trabalho 

mental a produção de ideias que pareciam ter uma existência independente, não 

condicionada aos processos vitais materiais e aparentemente tendo uma história e poder 

próprios. Se, no primeiro estado, a consciência é gregária, no último, no entanto, a 

consciência é invertida, inverte a realidade, criando nelas mesmas a ilusão de 

autonomia. Com a divisão entre o trabalho material e o trabalho intelectual, “a 

consciência pode de fato imaginar que é algo mais do que a consciência da prática 

existente, que ela representa realmente algo, sem representar algo real” (MARX e 

ENGELS, 1998, p. 26). A consciência emancipa-se do mundo e passa à formulação 

teórica pura, teologia, filosofia, moral e assim por diante. Essa teoria pura, ao entrar em 

contradição com as relações materiais existentes, marca a emergência da ideologia 

como doutrina e atividade teórica que se considera autônoma, mesmo não sendo. 

 

O terceiro e último pressuposto diz respeito às doutrinas e atividades teóricas que 

constituem a ideologia. Elas podem ser explicadas pelo estudo científico da sociedade e 

da história, e por tal estudo devem ser substituídas. Essa ciência tem a incumbência de 

mostrar que a ideologia é produto das circunstâncias particulares, sociais e históricas, da 

mesma forma que as visões dos jovens hegelianos não refletem as condições reais e 

péssimas da Alemanha.  A nova ciência, cujo objetivo é substituir as doutrinas e as 

atividades teóricas, na medida em que demonstra que elas são fruto e dependem das 

circunstâncias das quais elas estão cientes, e minando a sua pretensa autonomia, 

reduzindo-as à incredibilidade, cedendo o lugar a ciência positiva do mundo sócio-
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histórico. Essa ciência, diferentemente da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, 

parte da terra e ascende para o céu, considerando que são os homens que produzem suas 

representações, suas ideias. Vale dizer, “a consciência nunca pode ser mais que o ser 

consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real” (MARX E ENGELS, 

1998, p.19). É assim que, com a finalidade de superar a ideologia, surge a ciência 

positiva, que, segundo dizem Marx e Engels, 

 

 

É aí que termina a especulação, é na vida real que começa, portanto, a ciência 

real, positiva, a análise da atividade prática, do processo, do desenvolvimento 

prático dos homens. Cessam as frases ocas sobre a consciência, para que um 

saber real as substitua.  Com o conhecimento da realidade, a filosofia não tem 

mais um meio para existir de maneira autônoma. (1998, p.20) 

 

 

Percebe-se a proximidade de Marx e Engels em relação ao projeto original de De Tracy 

- claro que guardadas as devidas proporções. Se, por um lado, para Marx e Engels, o 

processo de De Tracy representou o início da ideologia enquanto uma doutrina teórica, 

abstrata e ilusória, por outro, compartilha com a sua crença nos méritos da ciência 

positiva, vale dizer, na sua fé nas ideias do Iluminismo. Para os filósofos, as ilusões da 

ideologia, as ideias abstratas, devem ser substituídas por uma ciência que parta das 

circunstâncias reais e concretas e que se mostre dependente dessas mesmas 

circunstâncias: a ciência positiva do mundo sócio-histórico. Esta visa à representação 

das atividades práticas, do processo prático de desenvolvimento dos seres humanos. A 

proposta é: onde termina a especulação, aí se dá início da ciência real ou positiva, ou 

seja, a conversa vazia sobre a consciência desaparece e toma seu lugar o conhecimento 

real do homem nas circunstâncias concretas. Segundo Thompson, isso não deixa de ser 

uma ironia desta história conceitual complexa, pois aquilo que teve um início 

supostamente iminente de ser uma ciência das ideias, “tornou-se parte de um enfoque 

teórico que exigiu sentar no tronco de ciência, enquanto denunciava seu progenitor 

como um traidor” (THOMPSON, 1995, p.53-54). 

 

Segundo Araujo (2006), se, para Marx, a ideologia é o mascaramento do real, 

considerado o fundamento concreto da existência, então é o mesmo real que se 

apresenta como a base desse mascaramento. O mascaramento expresso na ideologia 

explicita um paradoxo entre a práxis empírica humana e a sua inversão realizada por ela 

mesma, e é isso que Marx busca superar por meio da inversão da inversão. A 
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preocupação de Marx e Engels não é propriamente com o paradoxo entre práxis e 

ideologia, mas com o modo de fazer com que a ideologia, enquanto consciência 

invertida, inverta-se novamente à sua realidade. É nessa base que se assenta a 

emergência da nova ciência. Daí a razão de os autores proporem a ciência positiva como 

forma de superar esse paradoxo: 

 

 

A verdadeira solução prática dessa fraseologia (a ideologia dos jovens 

hegelianos), a eliminação dessas representações na consciência dos homens, 

só será realizada, repitamos, por meio de uma transformação das 

circunstâncias existentes, e não por deduções teóricas (MARX e ENGELS, 

1998, p. 39-40. Grifo nosso). 

 

 

1.2.3 A ideologia como epifenomênica: a consciência de classe 

 

 

Ainda na segunda fase aparece o conceito que alguns autores
13

 denominam como 

“epifenomênica”, conceito que, na terceira fase de Marx, vai adquirir um papel mais 

geral na caracterização da estrutura social e da mudança histórica. Em A Ideologia 

Alemã, o conceito é explicitado quando Marx e Engels ligam a produção e a difusão das 

ideias à relação de classes. Nessa ordem de ideias, o conceito epifenomênico, segundo 

Thompson (1995, p.54), o é por conceber a ideologia como dependente e derivada das 

condições econômicas e das relações de classes, ao mesmo tempo que também das 

relações de produção de classe. Esse autor o enuncia nos termos seguintes: “Ideologia, 

de acordo com a concepção epifenomênica, é um sistema de ideias que expressa os 

interesses da classe dominante, mas que representa relações de classe de uma forma 

ilusória”. 

 

Considerando que para Marx e Engels (1998), os pensamentos da classe dominante são 

também os pensamentos dominantes, a classe que detém o poder material dominante em 

uma determinada sociedade é também a classe que determina o poder espiritual 

dominante. Da mesma forma que dispõe dos meios de produção material, a classe 

dominante dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção intelectual, de modo que o 

pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual estão 

submetidos também à classe dominante. Os pensamentos dominantes nada mais são do 

                                                           
13

 THOMPSON, 1995, p. 54-57 
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que a expressão ideal das relações materiais dominantes, ou seja, eles são essas relações 

materiais dominantes consideradas sob a forma de ideias, a expressão das relações que 

fazem de uma classe a classe dominante, isto é, são as ideias de sua dominação. Isso 

aponta para a ideologia enquanto epifenomênica, como expressão dos interesses da 

classe dominante, no sentido que as ideias que as compõem, articulam as ambições, os 

interesses e as decisões otimistas dos grupos sociais dominantes, uma vez que lutam 

para garantir e manter sua posição de dominação. Na medida em que a ideologia 

representa as relações de classes, ela o faz de forma ilusória, ocultando a lógica que a 

legitima, uma vez que essas ideias não expressam as posições relativas das classes 

interessadas. 

 

É possível distinguir entre as condições econômicas e as formas ideológicas de 

consciências no interior das sociedades. Esse seria o primeiro pressuposto da 

conceituação epifenomênica, mas não fica claro o conteúdo preciso de cada categoria no 

pensamento de Marx e Engels. O que pode ser salientado sem controvérsia é o fato de 

que as condições econômicas de produção têm um papel estruturante na determinação 

do processo de mudança sócio-histórica. Deste modo, tais condições devem ser vistas 

como o meio mais importante para explicar as transformações sócio-históricas. Vale 

salientar ainda que as formas ideológicas de consciência não podem ser tomadas como 

se mostram, mas devem ser explicadas tendo como referência as condições econômicas 

de produção. Ou seja, desenvolver as condições econômicas de produção, que podem 

ser determinadas, vai possibilitar que expliquemos as formas ideológicas de 

consciência. 

 

O caráter progressivo moderno difere das formas anteriores de sociedade, em que as 

relações estavam ligadas por laços religiosos e sentimentais, em que não poucas vezes, 

os processos de exploração ficavam escondidos por sentimentos de dever, de honra e de 

dignidade. Hoje as relações se tornaram transparentes às pessoas, obrigando-as a 

enfrentar com sobriedade as suas condições reais de vida. Vale dizer, com a emergência 

do capitalismo, os valores tradicionais foram destruídos, tornando as relações sociais 

visíveis às pessoas envolvidas na produção. No Manifesto do Partido Comunista, Marx 

e Engels fazem alusão à força e ao caráter avassalador do capitalismo moderno em 

relação às sociedades tradicionais: 
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Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu todas as 

relações feudais, patriarcais, idílicas. Dilacerou sem piedade todos os 

complexos e variados laços que uniam o homem feudal a seus superiores 

naturais para não deixar subsistir, entre homem e homem, outro vínculo 

senão o frio interesse, as duras exigências do “pagamento em dinheiro”. 

Afogou os sagrados frêmitos do êxtase religioso, do entusiasmo cavaleiresco, 

do sentimento do pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez 

da dignidade pessoal um simples valor de troca e, no lugar das inúmeras 

liberdades tão duramente conquistadas, implantou a única e implacável 

liberdade de comércio. Numa palavra, em lugar de exploração que as ilusões 

políticas e religiosas mascaravam, implantou uma exploração aberta, 

despudorada, direta e brutal. (MARX e ENGELS, 2009, p. 56-57) 

 

 

No capitalismo, as relações entre indivíduos, até então norteadas pelos sentimentos, 

deram lugar à mediação monetária. A evolução contínua da produção abalou os 

sistemas sociais tradicionais, agitando-os e promovendo a insegurança social (MARX e 

ENGELS, 2009). Desse modo, “todas as relações sociais fixas e enferrujadas, com o seu 

cortejo de noções e ideias antigas e veneráveis, se dissolvem; aquelas que as substituem 

envelhecem antes mesmo de se consolidarem”. Essa transitoriedade é tão avassaladora 

que “tudo o que possuía solidez e estabilidade se volatiliza, tudo o que era sagrado é 

profanado, e os homens são obrigados a encarar com olhar mais lúcido suas condições 

de existência e suas relações recíprocas” (MARX e ENGELS, 2009, p. 57-58). 

Consequentemente, desses processos complexos resultou, entre outras coisas, a divisão 

tensional de classes. E essa supressão dos sentimentos nas relações interpessoais não só 

impossibilita a formação da consciência de si do agente, como também vai fundamentar 

e legitimar a não-experiência humana, como veremos mais adiante. 

 

Para Marx, a classe pode constituir-se como sendo revolucionária munida de 

conhecimento e experiência, capaz não apenas de se tornar uma nova classe dominante, 

mas também capaz de eliminar as classes totalmente. Nesse sentido, a classe operária é 

a que detém o interesse universal da humanidade dentro de sua potencialidade. Deste 

modo, Marx e Engels creem que o caráter progressivo e dinâmico da modernidade 

levaria à vitória final do proletariado- mesmo com alguns reveses temporários, nada 

poderia confrontar ou frustrar sua marcha. Vale dizer, “a morte da ideologia burguesa 

está assegurada pelo próprio movimento da história, movimento este em que o 

proletariado, inevitavelmente, surgirá como o precursor de uma nova era” 

(THOMPSON, 1995, p.57). O que os filósofos alemães não levam em consideração é a 
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necessidade da tomada de consciência, neste caso não da classe, mas individual, da 

subjetividade, no protagonismo desta revolução. As revoluções, na medida em que 

objetivam inverter uma lógica ou condições de existência que não se coaduna com certo 

modo de ser e estar existencial esperado, se não partir da tomada de consciência da 

subjetividade dos agentes nelas envolvidos, resultará tão somente na substituição de 

uma ditadura por outra ainda pior. 

 

Marx e Engels situam no capitalismo a força de sua destruição. As crises comerciais são 

a ameaça à existência da sociedade burguesa, uma vez que as mesmas, para os autores, 

destroem não só os produtos do capitalismo, como também as suas forças produtivas. 

No fim do processo de crises, “as armas de que se serviu a burguesia para abater o 

feudalismo agora se voltam contra a própria burguesia” (MARX e ENGELS, 2009, 

p.61). Dito com outras palavras, “... a burguesia não forjou somente as armas que a 

levarão à morte; produziu também os homens que vão empunhar essas armas: os 

operários modernos, os proletários” (MARX e ENGELS, 2009, p.61.). A ilusão ou a 

ideologia que sustenta o domínio de uma determinada classe vai cessar naturalmente 

assim que deixar de ser a forma do regime social, deixando de representar um interesse 

particular como sendo o interesse geral ou universal. Desta forma, Marx e Engels 

alimentam o otimismo do triunfo do socialismo. 

 

As relações das pessoas com suas classes, segundo Marx, são relações alienadas, o que 

significa que, assim como a Natureza, a Sociedade e o Estado aparecem para a 

consciência imediata das pessoas como poderes separados e estranhos que as dominam 

e as governam, do mesmo modo, a relação da pessoa com a sua classe lhe aparece 

imediatamente como uma relação com algo já dado que as determina a ser, agir e pensar 

de modo fixo e determinado. A classe é considerada como autônoma em relação às 

pessoas que a fazem e nunca aparece como resultado da ação delas. Por isso, 

 

 

A ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um fenômeno 

objetivo e subjetivo involuntário produzido pelas condições objetivas da 

existência social dos indivíduos. Ora, a partir do momento em que a relação 

do indivíduo com a sua classe é a de submissão a condições de vida e de 

trabalho pré-fixadas, essa submissão faz com que cada indivíduo não possa se 

reconhecer como fazedor da sua própria classe. Ou seja, os indivíduos não 

podem perceber que a realidade da classe decorre da atividade de seus 

membros. (CHAUÍ, 2008, p.76) 
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É a impossibilidade dos indivíduos de compreenderem a realidade da classe que aparece 

para eles como uma realidade em si, em que tais indivíduos se convertem em uma parte. 

Como uma fatalidade do destino, a classe começa a ser representada pelos indivíduos 

como algo natural, como um fato bruto que os domina, como uma realidade ou coisa 

que vivem. “A ideologia burguesa, através de uma ciência chamada Sociologia, 

transforma em ideia científica ou em objeto científico essa ‘coisa’ denominada ‘classe 

social’, estudando-a como um fato e não como resultado da ação dos homens” (CHAUÍ, 

2008, p.76). Desta feita, os intelectuais burgueses cuidam, através da ideologia, de 

produzir ideias que confirmam essa alienação, levando as pessoas a crer que são 

desiguais por desejo próprio. Por exemplo, o fazer crer que os que trabalham 

honestamente enriquecem e os preguiçosos empobrecem. Ou ainda, fazer crer que são 

desiguais por natureza, mas que a vida social permite a todos o direito ao trabalho, 

dando-lhes também iguais chances de melhorar. Desse modo, oculta-se que os que 

trabalham não são senhores do seu trabalho e as chances de melhorar não depende 

deles, mas de quem possui os meios e as condições do trabalho. Ou ainda, fazer crer que 

os homens são desiguais por natureza e pelas condições sociais, mas, perante a lei e 

diante do Estado, são todos iguais; enquanto isso se oculta que a lei foi feita pelos 

dominantes e que o Estado é um instrumento dos dominantes. Desta feita, a 

impossibilidade de os indivíduos perceberem a realidade da classe a que pertencem 

também impossibilita a tomada de consciência dos mesmos e vai impossibilitar a 

compreensão das subjetividades contemporâneas nas suas elaborações próprias, como 

modos de ser, como veremos adiante. 

 

Diferentemente da ideologia, a teoria marxista não se encarrega de tomar o lugar da 

prática, submetendo e tornando a realidade dependente das ideias, e muito menos se 

encarrega de guiar a prática; assim, tampouco a atividade histórica da consciência está 

encarregada de inutilizar a teoria em favor da prática, considerando que a alienação 

prática produz práticas alienadas. Antes, em Marx, a teoria e a prática coexistem numa 

relação dialética, sendo esta o movimento das contradições e a contradição, uma relação 

de negação interna entre termos que só existem graças a essa negação. Vale dizer, a 

relação entre teoria e prática não é ideológica, mas dialética; significa que a relação é 

simultânea e recíproca, no meio da qual a teoria nega a prática enquanto prática 

imediata, isto é, nega a prática como um fato dado, para revelá-la em suas mediações e 
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como pratica social, ou como atividade socialmente produzida e produtora da 

existência. Semelhantemente, a prática nega a teoria como um saber separado e 

autônomo, como puro movimento de ideias se produzindo umas às outras na 

consciência dos teóricos. A prática nega a teoria como um saber acabado que guia e 

comanda de fora as ações das pessoas. E, com efeito, a prática possibilita que a teoria se 

descubra como conhecimento das condições reais da prática existente e de sua alienação 

e da sua transformação. 

 

A partir de Marx, é razoável afirmar que é impossível compreender a origem e a função 

da ideologia sem compreender a luta de classes, considerando que a ideologia é um dos 

instrumentos de dominação de classe e uma das formas de luta delas. Desse modo, a 

ideologia é um dos meios de os dominantes exercerem a dominação, em um exercício 

contínuo de impedir que os dominados a percebam como tal. A ideologia, segundo 

Chauí (2008, p. 77-78), tem as seguintes peculiaridades que a tornam possível e a 

transformam em força quase impossível de remover: 

 

 

1. A suposição de que as ideias existem em si e por si mesmas desde toda a 

eternidade e a separação do trabalho intelectual e o trabalho material. 

Enquanto essa separação prevalecer à ideologia não perderá a sua existência e 

nem a sua função. 

2. A realidade da alienação, enquanto fato no qual o plano da experiência 

vivida e imediata, as condições reais de existência social dos homens não 

lhes aparece como produzida por eles, mas eles se percebem como 

produzidos por tais condições e atribuem a origem da vida social a forças 

ignoradas, alheias às suas, superiores e independentes. 

3. O fato das tensões e luta de classe, a dominação de uma classe sobre as 

outras. O que faz a ideologia uma força quase impossível de derrubar é o fato 

de ela ter a finalidade de ocultar o real, fazendo com que as pessoas creiam 

que suas vidas são o que são em decorrência da ação de certas entidades que 

existem em si e por si, às quais é legítimo se submeter.  

 

A ideologia consiste na transformação das ideias da classe dominante em ideias 

dominantes para a sociedade como um todo, de tal sorte que a classe que domina no 

plano material, também domina no plano das ideias. Embora a sociedade esteja dividida 

em classes, cada uma tem suas ideias, e as ideias da classe dominante são as que 

prevalecem, que são consideradas válidas, verdadeiras e racionais. O mérito desta 

façanha deve-se ao fato de os membros da sociedade não se perceberem divididos em 

classes e as diferenças biológicas e sociais serem de menor importância, dando maior 
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ênfase às características comuns a todos. O meio usado para que os membros da 

sociedade se identifiquem a partir das características supostamente comuns a todos é a 

capacidade dos intelectuais de converterem certas características em comuns a todos, 

dando-lhes a condição de pertencimento à classe dominante, a tarefa não só de produzi-

las como também de distribuí-las, fazendo uso da educação, meios de comunicação, 

religião etc. No entanto, como tais ideias não exprimem a realidade material, mas 

apenas representam a aparência social, elas passam a ser consideradas independentes da 

realidade concreta, cuja realização depende dessas ideias. 

 

 

1.2.4 A ideologia como latente: a força da tradição 

 

 

Na última fase, da maturidade, o pensamento de Marx começa no Grundrisse ou Esboço 

da Crítica da Economia Política, em 1858, e estende-se até o fim de sua vida. O termo 

ideologia não aparece explicitamente na análise concreta das relações capitalistas 

avançadas, mas o conceito evidencia-se no uso constante e na reelaboração da noção de 

inversão. “Marx já havia chegado à conclusão de que, se algumas ideias deformavam ou 

‘invertiam’ a realidade, era porque a própria realidade estava de cabeça para baixo” 

(BOTTOMORE, 2001, p.184). Essa relação aparecia de maneira direta e sem mediação. 

O resultado de sua análise específica das relações capitalistas é uma conclusão que 

destaca a conexão entre a consciência invertida e a realidade invertida, que é mediada 

por um nível de aparência que é constitutivo da própria realidade. O funcionamento do 

mercado e a concorrência nas sociedades capitalistas não só constituem a esfera de 

formas fenomenais, como também são uma manifestação invertida da esfera de 

produção. 

 

Segundo Thompson (1995), a última fase de Marx traz à tona a noção latente de 

ideologia, que surge do esforço de superação da visão mais ou menos simplista dos 

conflitos sociais, da oposição entre a burguesia e proletariado e do próprio 

esclarecimento do proletariado, por meio de uma visão que encara os processos sócio-

históricos com maior complexidade, e de múltiplas cisões. As pessoas são consideradas 

prisioneiras de imagens e expressões do passado, tendo uma atuação determinada por 

seus papéis históricos fundados em programas predeterminados e não propriamente pelo 
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conhecimento derivado da experiência e da investigação científica. Thompson (1995) 

refere-se ao caráter latente da ideologia da seguinte maneira: 

 

A ideologia é um sistema de representações que servem para sustentar 

relações existentes de dominação de classes através da orientação das pessoas 

para o passado em vez de para o futuro, ou para imagens e ideais que 

escondem as relações de classe e derivam da busca coletiva de mudança 

social. (p.58) 

 

 

Duas razões, segundo o autor, estão na base desta noção. Primeiro, a despeito de Marx 

não mencionar o termo ideologia, ele refere-se, ao invés disso, às ilusões, ou às ideias 

fixas, ou aos espíritos, ou aos fantasmas que se movem no meio do povo, que procuram 

e despertam suas superstições e seus preconceitos. A noção de ideologia latente só é 

digna de menção quando se estende o mesmo termo a um conjunto de fenômenos 

sociais que Marx descreveu sem nomear. Segundo, a ideologia latente se refere a um 

conjunto de fenômenos que não se enquadram exatamente nas caracterizações 

anteriormente mencionadas- por exemplo, os fenômenos das condições econômicas e 

das relações de classe, do conceito epifenomênico.  A noção de ideologia latente refere-

se a fenômenos de construções simbólicas que têm certo grau de autonomia e eficácia. 

Constituem símbolos e slogans, costumes e tradições, cuja finalidade é a mobilização 

das pessoas, compelindo-as para frente, ou constrangendo-as de modo a leva-las a 

pensar estas construções simbólicas como determinadas, ou totalmente explicadas, em 

termos de condições econômicas de produção. Thompson vai além salientando que 

 

 

... os fenômenos referidos como sendo a concepção latente de ideologia, 

‘deste séquito de crenças e opiniões tornadas veneráveis pelo tempo’, no 

coração mesmo da sociedade burguesa moderna. Esses símbolos e valores 

tradicionais não são varridos para longe, de uma vez por todas, pelo constante 

revolucionamento da produção; eles perduram, modificam-se, transformam-

se; na verdade, eles reaparecem como uma força reacionária potente no 

despertar mesmo da própria revolução. (1995, p. 58-59) 

 

 

Em O 18 Brumário, Marx explicita isso ao reconhecer que os homens constroem a 

própria história, embora, ao fazê-lo, ela não acontece como querem, isto é, eles não 

escolhem as circunstâncias, mas o fazem sob aquelas com as quais se defrontam, 

legadas e transmitidas pelo passado. Ao referir-se à força da tradição, o filósofo mostra 
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que ela age como um empecilho às transformações e ao progresso social. Nas palavras 

de Marx: 

 

 

A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro 

dos vivos. É justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si 

e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de 

crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os 

espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra 

e as roupagens, a fim de apresentarem nessa linguagem emprestada. (1997, 

p.21) 

 

 

É desta ilusão que padeciam os camponeses, operários e liberais, (para não mencionar 

De Tracy e seus companheiros ideólogos franceses), que acreditaram que os 

acontecimentos de 1848-51 resultariam em um levante revolucionário, quando tudo não 

passou de um golpe de estado. O apoio que Bonaparte recebeu da maioria da população, 

principalmente das classes menos favorecidas, inclusive dos ideólogos, deve-se ao fato 

de eles estarem aprisionados nas lendas, que se explicitavam na sua figura, e fascinados 

pela personagem que se apresentava a si mesmo com o Salvador, levando-os a adotar os 

costumes do antigo herói. É neste sentido que o golpe não pode ser explicado a partir da 

classe dominante, que atua de acordo com os seus interesses, como ocorre na noção de 

ideologia epifenomênica, mas mostrando que eles agiram de acordo com uma tradição, 

cuja reativação ocorre pelas palavras e imagens de um impostor. A desilusão, com 

vimos acima, não se fez esperar. 

 

Para Marx (2009), as revoluções sociais, para que cumpram o que se propõem, em vez 

de se projetarem para o passado, têm de escrever a história voltada e projetada para o 

futuro. Logo de início é necessário despojar-se de toda veneração supersticiosa do 

passado; quando não, a revolução lança mão de recordações da história antiga para se 

iludir do seu próprio conteúdo, e terminar em fracasso. Assim, a concepção de ideologia 

latente, além de nos chamar a atenção para o fato de que as relações sociais podem ser 

sustentadas, também nos desperta a compreensão de que as mudanças sociais podem ser 

impedidas pela prevalência e difusão de construções simbólicas. Principalmente quando 

as formas simbólicas nos remetem ao estado de coisas e a modos de existências 

retardatárias ou passadas, impossibilitando perceber os horizontes nos porvir. 
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No processo de desenvolvimento do pensamento de Marx pode-se perceber a ideia de 

uma dupla inversão, na consciência e na realidade. Essa dupla inversão prevalece em 

todos os momentos do processo de formação do pensamento do filósofo alemão, 

tornando-se mais complexa no fim pela distinção de um duplo aspecto da realidade da 

produção capitalista. Por isso, pode-se afirmar que, no autor em questão, a ideologia 

conserva a sua conotação crítica e negativa, aplicando-se às distorções relacionadas com 

o ocultamento da realidade contraditória e invertida. 

 

 

1.3 Da Alienação e Estranhamento à Mercadoria Fetichizante 

 

 

A abordagem da ideologia em Marx remete a uma temática que lhe é adjacente e 

complementar. Eagleton afirmar que “a teoria da ideologia de Marx é provavelmente 

mais bem compreendida como parte de sua teoria da alienação,...” (1997, p.71). O 

argumento principal em relação à alienação salienta que, em certas condições sociais, os 

poderes, os processos e os produtos humanos escapam ao controle desses agentes, 

ganhando com isso uma existência aparentemente autônoma e passando a exercer sobre 

eles um poder imperioso. Os indivíduos passam a se submeter a esses fenômenos como 

entidades estranhas, quando, de fato, são produtos de suas atividades. Os fenômenos 

sociais, na alienação, deixam de ser reconhecidos como resultados dos projetos 

humanos, para serem vistos como coisas materiais cuja existência é inevitável. Daí a 

teoria da ideologia, expressa na lógica generalizada de inversão, conforme vimos 

anteriormente,
14

 remeter ao conceito de alienação, ao estranhamento e ao fetiche da 

mercadoria. 

 

À medida que os poderes e instituições humanas podem ser submetidos aos processos 

de inversão, a consciência também o pode, de tal sorte que, quando ela se dissocia das 

práticas sociais, às quais está vinculada, ela fica fetichizada a uma coisa em-si-mesma, 

pelo processo de inversão. Na inversão, a consciência passa a ser compreendida como a 

origem e o fundamento da realidade sócio-histórica: “se as ideias são compreendidas 

                                                           
14

 A questão da ideologia como inversão foi tratada em 1.2.1 
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como entidades autônomas, então isso ajuda a naturalizá-las e desistoricizá-las, e esse é, 

para o jovem Marx, o segredo de toda ideologia” (EAGLETON, 1997, p.71). 

 

A alienação em Marx é o processo segundo o qual as atividades humanas, o produto de 

seu trabalho, se realizam de forma autônoma, independentemente dos homens que as 

fazem, e passam a dirigir e comandar a vida de seus produtores, sendo estes, por sua 

vez, impossibilitados de as controlar. O trabalho, nesta ordem de ideias, tem a 

propriedade de converter trabalhadores em coisas denominadas força de trabalho, 

legitimado por outra coisa: o salário. A alienação está assente em uma série de 

fenômenos ou ações-objetos feitos coisas: o resultado do trabalho, a mercadoria, e o seu 

preço. Vale dizer que, nesta ordem de relações entre coisas, obviamente sem falar do 

proprietário das condições de trabalho e dos produtos do trabalho, que têm outra coisa, a 

capacidade de lucrar, percebe-se uma inversão por meio da qual os seres humanos, os 

trabalhadores desaparecem, passando a existir apenas como coisas. Em contrapartida, as 

coisas produzidas, a mercadoria e as relações que elas estabelecem entre si, dá-se-lhes a 

prerrogativa da humanização, passando assim a ter relações sociais entre elas. Nas 

palavras do autor: 

 

 

El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y 

simplemente, en que se proyecta ante los hombres el carácter social del 

trabajo de éstos como si fuese un carácter material de los propios productos 

de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la 

relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la 

sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al 

margen de sus productores. (MARX, 1959, p.37) 

 

 

É o caráter fetichizante da mercadoria que legitima a condição do produtor, da 

alienação, tornando-o apenas uma peça de engrenagem do capital, integrando-o à 

estrutura de uma unidade de produção, sem ter nenhum poder de decisão sobre sua 

própria atividade nem direitos sobre o que produz. As relações entre pessoas, neste 

contexto, nada mais são que um pálido reflexo das relações que as mercadorias 

estabelecem entre elas, ou seja, elas condicionam as relações entre os seres humanos. 

Portanto, não é menos importante afirmar que, nas sociedades capitalistas, as pessoas, 

segundo esse ponto de vista, estão à mercê do poder e da dominação da mercadoria, que 

determina e medeia as relações entre elas. 
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As relações humanas, mediadas pelas coisas que as determinam, adquirem uma forma 

fantasmagórica, semelhante àquela que ocorre no universo da religião (a veneração de 

forças transcendentes), em que as próprias projeções humanas ganham vida própria. 

Essas projeções, agora entidades autônomas, relacionam-se entre si e com os seres 

humanos. A partir dessa metáfora, Marx salienta que o mesmo poder tem a mercadoria, 

exercendo tal fetiche sobre as pessoas, “a esto es a lo que yo llamo el fetichismo bajo el 

que se crean en forma de mercancias y que es inseparable, por conseguiente, de este 

modo de producción” (MARX, 1959, p.38). O pensador alemão entende que o fetiche 

da mercadoria decorre do caráter social do próprio trabalhador que o produz. 

 

Marx, consequentemente, compreende que a alienação religiosa é gerada pela alienação 

econômica, considerando que o resultado da realização do trabalho aparece como a não-

realização do trabalhador. Os produtos, resultantes do trabalho dos produtores, 

aparecem como estranhos e independentes destes. Se eles produzem visando à 

satisfação de suas necessidades, o sistema no qual eles estão inseridos, o capitalismo, 

transforma tanto o trabalho quanto os trabalhadores em mercadorias, privando-os dos 

objetos que produzem. E quanto mais eles produzem, tanto menos eles podem possuir 

tais produtos. A apropriação dos produtos do trabalho dos produtores pelos proprietários 

só se realiza mediante a alienação dos trabalhadores. Por isso, o trabalhador, à medida 

que põe sua vida na produção que não lhe pertence, o faz à custa da própria vida 

(DUCLÓS, 1999). Marx diz: 

 

 

O objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como um ser 

estranho, como um poder independente do produtor. O produto do trabalho é 

o trabalho que se fixou num objeto, faz-se coisal, é a objetivação do trabalho. 

A efetivação do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho 

aparece ao estado nacional-econômico como desefetivação do trabalhador, a 

objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 

estranhamento, como alienação. (2010, p.80) 

 

 

Do trabalho como objeto, o trabalhador só pode se apossar dele com muito esforço e 

com as mais extraordinárias interrupções, sendo que essa apropriação do objeto aparece 

como estranhamento, em que, quanto mais o trabalhador produz, tanto menos possui e 

mais submisso ao domínio do seu produto, do capital. 
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Ao mesmo tempo, Marx não deixa de salientar que o produto do trabalho, os objetos, se 

torna mercadoria justamente por resultar de trabalhos privados, distintos e executados 

independentes uns dos outros. O conjunto desses trabalhos privados e distintos é o que 

vai constituir o trabalho social, e os produtores só entram em contato social pela troca 

dos seus produtos; é assim que a troca passa a afirmar o caráter especificamente social 

dos trabalhos privados. Da relação que resulta da troca que se estabelece entre os 

produtos, e dos produtos a interpessoalidade entre os produtores, as relações sociais dos 

seus trabalhos privados aparecem como tal, vale dizer, não como relações 

imediatamente sociais entre pessoas nas suas tarefas produtivas, mas como relações 

materiais entre pessoas (coisificação) e relações sociais entre coisas (humanização) 

(MARX, 1959). Pela troca, os distintos produtos, de distintos trabalhos, adquirem como 

valor uma existência social, idêntica e uniforme, distinta de sua existência material e 

multiforme como objetos úteis. Desta sorte, 

 

 

Para encontrar la igualdad toto coelo de diversos trabajos, hay que hacer 

forzosamente abstracción de su desigualdad real, reducirlos al trabajo, como 

trabajo humano abstracto. El cerebro de los productores privados se limita a 

reflejar este doble carácter social de sus trabajos privados en aquellas formas 

que revela en la práctica el mercado, el cambio de productos: el carácter 

socialmente útil de sus trabajos privados, bajo la forma de que el producto del 

trabajo ha de ser útil, y útil para otros; el carácter de valor común a todos 

esos objetos materialmente diversos que son los productos del trabajo. 

(MARX, 1959, p.39). 

 

 

Os produtores, ao considerarem iguais os diversos e distintos produtos na troca, 

pressupõem que diferentes trabalhos sejam iguais, e o fazem exatamente sem saber. O 

valor dos produtos não é intrínseco, mas transforma cada produto do trabalho em um 

código social, cujo sentido, com o passar do tempo, as pessoas procuram decifrar, 

tentando penetrar os segredos da obra social. A transformação dos produtos ou objetos 

úteis em valor resulta da sociedade, tal como ocorre com a linguagem. O mundo 

religioso nada mais é, segundo Marx, que um reflexo do mundo real, vale dizer, de uma 

sociedade em que o produto do trabalho toma geralmente a forma de mercadoria e em 

que a relação mais geral entre os produtores se efetiva na compra dos produtos de seus 

trabalhos. Sob a forma material, comprar entre si os seus trabalhos privados a título de 

trabalho humano igual, tal sociedade encontra no cristianismo, salienta Marx, o seu 
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culto ao homem abstrato, sobretudo nos seus tipos burgueses, protestantes, o 

complemento religioso mais convincente (MARX, 1959, p. 43-44). 

 

A alienação vai muito além dos limites das relações de produção, afeta a política e as 

discussões sobre os rumos e os destinos da sociedade, nos quais a grande maioria das 

pessoas vê-se mutilada e deslocada; sua vontade está condicionada pela publicidade e 

pela grande mídia. A crítica que Marx faz à economia política volta-se 

fundamentalmente ao fato de esta esconder a verdadeira relação entre o empregado e o 

empregador. O Estado submete os trabalhadores aos seus próprios interesses, 

conferindo-lhes um salário com o qual não conseguem comprar os produtos que 

produzem. Vale dizer, o resultado do trabalho deles é para os ricos e pouco resta para 

eles. O empregador aparece como instrumento para o bem- estar dos favorecidos ou 

possuidores não só dos meios de produção como também do capital (BASBAUM, 

1977). 

 

As inversões expressas dialeticamente são latentes: quanto mais o trabalhador produz, 

menos possui; quanto mais valor cria, mais sem valor e indigno ele se torna; quanto 

mais bem formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais civilizado 

o produto de seu trabalho, tanto mais bárbaro o proletário se mostra e quanto mais 

poderoso o trabalho, mais impotente o trabalhador se torna. E mais, quanto mais rico de 

espírito o trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador. As 

limitações no local de trabalho a que o empregado é submetido, como os movimentos 

repetitivos, as jornadas de trabalho sobre-humanas, o salário baixo, a pressão e outras, 

são provas evidentes do caráter funcional. Se ele não transforma mais a natureza, para 

fazer coisas que o beneficiam diariamente, a sua atividade garante apenas que ele não 

morra de fome, uma vez que o salário mínimo é a soma das condições mínimas de 

subsistência. Na relação entre proprietário e produtor, o trabalhador vende seu tempo, 

seus sentimentos, sua força suas aspirações pelo dinheiro, e, tendo obtido alguma coisa, 

pode trocá-lo por qualquer mercadoria, até mesmo por aquelas que ele ajudou a 

produzir. Por isso o trabalho alienado é um processo de mortificação, no qual o homem 

exerce uma atividade cansativa, que não condiz com sua aspiração de agente humano, 

capaz de opinar, de cidadão livre, ou mesmo de animal, com emoções, orgulho, instinto, 

propriedades físicas. O empregado só consegue ser “livre” nas suas funções animais: 

beber, procriar, comer, com agravante de, nas atividades propriamente humanas, se ver 
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reduzido a um animal. Ainda assim, as funções primárias ou animais estão implicadas 

com o mercado ou sistema social a ponto de perderem seu sentido original (MARX, 

2010). 

 

A alienação do trabalho resulta da relação do trabalhador com o produto de seu trabalho 

e da relação do trabalhador com o ato de produção; da autoalienação surge a alienação 

do homem como espécie. Vale dizer, o processo produtivo se transformou em social e a 

vida comum ou genérica do homem serve de meio para a vida individual, considerando 

que a atividade produtiva é o único modo de continuar existindo fisicamente. Se, 

etimologicamente, o vocábulo alienatus  significa aquele que não se pertence, aquele 

que pertence a outro, é neste sentido que Marx sustenta que o trabalho alienado 

transforma o homem em estranho a si mesmo e ao ambiente que o cerca. O homem se 

aliena ou alheia-se no seu trabalho, na sua vida genérica, aliena-se também dos outros 

homens. 

 

Para Marx (2010), se, por um lado, o trabalho é externo ao trabalhador, o que significa 

que não pertence ao seu ser, consequentemente, em vez de o produtor se afirmar no 

trabalho, nega-se nele. Em vez de sentir-se bem, sente-se infeliz por não desenvolver 

nenhuma energia física e espiritual livre, mas, ao contrário, mortifica seu físico e arruína 

seu espírito. Desse modo, o trabalhador só se sente junto a si fora do trabalho, e fora de 

si no trabalho; está em casa quando não trabalha e quando trabalha não está em casa; 

portanto, o seu trabalho não é voluntário, mas obrigatório e forçado. Por outro lado, o 

trabalho não visa à satisfação de uma carência, mas unicamente ao meio para satisfazer 

as necessidades exteriores ao trabalhador. Daí que, “o trabalho externo, o trabalho no 

qual o homem se exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de mortificação” 

(MARX, 2010, p.83), e nisso consiste o estranhamento. A “alienação tem o significado 

de algo ineliminável do homem, uma exteriorização que o autoproduz e forma no 

interior de sua sociabilidade” (RENIERI, 2006, p.177). No entanto, o  

 

 

estranhamento é a designação para as insuficiências de realização do gênero 

humano decorrentes das formas históricas de apropriação do trabalho, 

incluindo a própria personalidade do homem, assim como as condições 

objetivas engendradas pela produção e reprodução do homem. (RENIERI, 

2006, p.177-178) 
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Quando a alienação, para Marx, tem a ver com atividade que coisifica o homem, o 

estranhamento, por sua vez, compõe-se dos obstáculos sociais que impedem que o 

trabalho se realize em conformidade com as potencialidades humanas. Desse modo, os 

obstáculos, em conformidade com as formas históricas de apropriação do trabalho e de 

sua organização por meio da propriedade privada, fazem com que a alienação se 

explicite e apareça como um fenômeno centrado no estranhamento. A sociedade 

capitalista se organiza de tal maneira que a riqueza social se defronta com o trabalho 

como poder estranho e dominador em proporções cada vez crescentes e mais poderosas. 

A tônica, então, não recai sobre o ser objetivado, mas sobre o ser estranhado, ser 

alienado e ser venalizado. E Marx justifica seu pensamento, salientando que as 

sociedades capitalistas 

 

 

(...) estão tão encerradas nas representações de um determinado nível de 

desenvolvimento histórico da sociedade que a necessidade da objetivação das 

forças sociais do trabalho aparece-lhes inseparável da necessidade do 

estranhamento dessas forças frente ao trabalho vivo. (MARX, 2011, p.706) 

 

 

A alienação e o estranhamento são faces de um mesmo fenômeno, produzido pelas 

determinações sociais capitalistas, que neles encontram fundamento. Desse modo, se, 

para alguns, o trabalho é sofrimento, considerando que as suas condições os afastam de 

si e da natureza, para outros, em particular para os proprietários, é fonte de gozo por 

desfrutarem dos seus produtos (MARX, 2006). Mesmo assim, os proprietários não são 

menos alienados; basta considerar que também estão à mercê das determinações sociais 

das mercadorias. O sistema capitalista reifica tanto o produtor quanto o proprietário. 

Considerando a reificação ou a alienação generalizada, a nossa preocupação de fundo se 

instala na impossibilidade da experiência humana. 

 

Nas sociedades capitalistas, o deslocamento do homem de si e da natureza enquanto 

parte de um processo de desumanização enunciado por Marx é a variável que se 

quantifica, impossibilitando a imediaticidade das relações entre agentes humanos. Se, 

por um lado, a abordagem social de Marx é abrangente e minuciosa, fazendo uma 

descrição dos agentes humanos nas relações coisificadas das determinações do trabalho 

capitalistas, por outro lado, não dá conta da construção das subjetividades dos agentes 

humanos. Admite a possibilidade real da construção da consciência de classe, mas não 
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do eu, da subjetividade. A compreensão da experiência ou da impossibilidade da 

experiência humana nas dinâmicas sociais contemporâneas passa pelo entendimento da 

construção das subjetividades ou identidades coletivas e pessoais. No capítulo que 

segue, daremos foco à problemática da pulverização do conceito de ideologia depois de 

Marx, explicitando os dois principais segmentos desta mudança. 
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CAPÍTULO 2 

PERSPECTIVAS MARXISTAS 

 

 

No capítulo anterior salientamos que Marx esboça sua teoria da ideologia retomando o 

pensamento corrente na primeira metade do século XIX, do uso napoleônico do termo, 

que considerava ideólogos os metafísicos especuladores que ignoravam a realidade. O 

conceito aparece em Marx como equivalente de inversão, ilusão, falsa consciência, 

concepção idealista segundo a qual a realidade é invertida e as ideias aparecem como 

determinantes da vida real. Em seguida, o conceito é ampliado e passa a abranger a 

análise das formas ideológicas, como a religião, a filosofia, a moral, o direito, as 

doutrinas políticas etc., por meio das quais os indivíduos tomam consciência da vida 

real. Em outras palavras, a ideologia é uma forma de falsa consciência que corresponde 

a interesses de classe, designando o conjunto de ideias especulativas e ilusórias que os 

homens formam sobre a realidade por meio da religião, da metafísica, dos sistemas 

filosóficos, das doutrinas políticas, econômicas etc. Para Marx, a ideologia é um 

conceito pejorativo, ou negativo e crítico, que implica ilusão, isto é, que se refere à 

consciência deformada da realidade e que ocorre por meio das ideias da classe 

dominante. 

 

Mas o termo “ideologia” conheceu uma pulverização significativa nas mais distintas 

teorias críticas, que, grosso modo, se bifurcam em concepções negativas ou críticas e 

concepções neutras (BOTTOMORE, 2001).  Enquanto as concepções neutras de 

ideologia apontam para as formas de consciência social, as concepções críticas, no 

entanto, salientam as ideias políticas relacionadas com os interesses da classe 

dominante.  

 

Considerando essa bifurcação da concepção de ideologia, no presente capítulo 

pretendemos dar destaque a algumas teorias críticas, como extensões do pensamento de 

Marx, para explicitar e caracterizar esta distinção. Nossa preocupação é delimitar e 

fundamentar o uso crítico que pretendemos adotar em nossa abordagem, cujo fim é dar 

conta das preocupações tendentes às tensões sociais contemporâneas, buscando nelas 
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compreender como se elaboram as relações interpessoais e a formação das identidades. 

Por outro lado, para o fim que nos propusemos no que concerne às duas concepções: 

crítica e neutra (BOTTOMORE, 2001), buscamos compreender por que a concepção 

neutra não consegue dar conta da experiência humana nas sociedades contemporâneas e 

fundamentar a impossibilidade dessa experiência. 

 

Embora não seja o foco de nossa pesquisa, vale salientar que, no marxismo, o estudo do 

conceito de ideologia reveste-se de não poucas dificuldades, primeiramente porque, 

como foi visto no capítulo anterior, o conceito de ideologia está presente em 

praticamente toda sua obra, apesar de Marx ter dedicado um volume exclusivamente à 

discussão dessa temática; depois, porque seu pensamento possibilitou várias 

interpretações na tradição posterior à sua morte, fundamentalmente entre os seus 

seguidores.  

 

Diferentemente das noções de “alienação”, “estranhamento” e “fetiche da mercadoria”, 

que obedecem aos limites do seu caráter valorativo no seu desenvolvimento, 

conservando o seu fio condutor, o conceito de ideologia tem uma dinâmica difusa e 

complexa. Parte dessa difusão está no seu nascimento, com De Tracy, que a concebeu 

com um caráter positivo, como ciência das ideias. Em Marx a ideologia ganhou o 

caráter negativo e crítico, embora tal caráter já tivesse sido insinuado por Napoleão. 

Marx constrói o conceito de “ideologia” ao longo de sua obra e nem sempre a sua 

enunciação é clara. Além disto, em virtude de a obra A Ideologia Alemã ter 

permanecido desconhecida até a década de 1920, as duas primeiras gerações de 

pensadores não tiveram acesso a ela (BOTTOMORE, 2001), o que fez com que 

considerassem o conceito de “ideologia” em Marx como tendo caráter neutro, dividindo 

a perspectiva dos marxistas em relação ao mesmo. Segundo Thompson (1995) esse não 

é o único motivo das divergências conceituais do termo, porque, para ele, o próprio 

Marx empregou o conceito com certa imprecisão. No primeiro capítulo da presente 

pesquisa, por exemplo, nos referimos às distintas acepções do conceito de ideologia no 

pensamento do filósofo alemão. As aplicações do referido conceito aos vários assuntos 

e os vários pressupostos que estavam ligados ao seu uso conservavam certa 

obscuridade. Por exemplo, a transição de compreensão de ideologia como inversão do 

real para a compreensão da mesma como polêmica, ou como consciência de classe, e 
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assim por diante não é clara, possibilitando várias interpretações e usos do termo na 

tradição marxista (THOMPSON, 1995). 

 

No entanto, embora o conceito de ideologia não tenha perdido a sua conotação crítica, 

surge, entre seus seguidores, a tendência de colocar esse caráter em segundo plano, 

dando prioridade a novos significados, que se explicitam de duas formas: uma 

concepção da ideologia como totalidade das formas de consciência social e a concepção 

da ideologia como ideias políticas relacionadas aos interesses da uma classe dominante. 

Segundo Bottomore (2001), foi Eduard Bernstein o primeiro grande revisionista da 

teoria marxista, que colocou o problema de o marxismo ser, ou não, uma ideologia. 

Bernstein, ao identificar a ideologia como ideias que, ao mesmo tempo, explicitam 

ideais, infere e considera o marxismo como uma ideologia. Porém, na sua abordagem, 

ele não faz qualquer referência ao caráter negativo dela, porque compreende que esse 

conceito tem o caráter neutro. Seus críticos marxistas, no entanto, não o contestam, o 

que leva a presumir que a leitura neutra do conceito de ideologia tenha sido aceita. 

 

Como expressão e exemplo da pulverização do conceito de ideologia, Eagleton, 

refletindo sobre a variedade de significados atualmente em circulação, lista ao acaso os 

seguintes: 

 

 

O processo de produção de significados, signos e valores na vida social 

Um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social 

Ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante 

Ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante 

Comunicação sistematicamente distorcida 

Aquilo que confere certa posição a um sujeito 

Formas de pensamento motivadas por interesses sociais 

Pensamento de identidade 

Ilusão socialmente necessária 

A conjuntura de discurso e poder 

O vínculo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo 

Conjunto de crenças orientadas para a ação 

A conjunção entre realidade linguística e realidade fenomenal 

Oclusão semiótica 

O meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura 

social 

O processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural 

(EAGLETON, 1997, p. 15) 
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No século XX, essa pulverização de significados do conceito traz consigo não poucas 

exigências, fundamentalmente as que se referem à delimitação contextual e teórica. As 

delimitações surgem em virtude de o conceito ser amplamente usado em vários 

momentos históricos, com ênfases diferentes e em distintas áreas do saber. Nas ciências 

humanas, principalmente, teve acepções diversas. Em função deste quadro conceitual 

pulverizado da noção de ideologia, o uso desse conceito tende à banalização de querer-

se dizer “tudo”, tendente às relações tensas interpessoais, e não dizer “nada”. Vale dizer, 

reduzi-lo à simplicidade de seu uso comum, usá-lo sem levar em consideração a sua 

complexidade. Tendo isso em consideração, em nossa pesquisa, no presente capítulo, 

apresentaremos duas tendências de delimitação da ideologia: a concepção que considera 

a ideologia como a totalidade das formas de consciência social (concepção geral ou 

neutra), no pensamento de Karl Mannhein
15

 e a concepção da ideologia como as ideias 

políticas relacionadas aos interesses do estrato dominante da sociedade (concepção 

crítica), no pensamento de M. Horkheimer e H. Marcuse
16

. 

 

Para Thompson (1995), o século XX foi fecundo em relação ao debate em torno da 

teoria da ideologia, fundamentalmente na questão da transição de uma concepção à 

outra, do caráter negativo e crítico para o geral ou neutro, dentro e fora do marxismo. 

Embora não haja indicação, no pensamento de Marx, de que a ideologia seja um 

elemento neutro, progressivo ou inevitável da vida social, um processo de neutralidade 

do conceito ocorreu depois de Marx. Gradativamente o mesmo foi perdendo seu caráter 

negativo e, deixando de ser um sintoma de anomalia social, passou a ser visto com uma 

característica normal de uma sociedade sadia. No entanto, “... na esfera do discurso 

social cotidiano, o termo ‘ideologia’ continua a carregar um sentido negativo, pejorativo 

até” (THOMPSON, 1995, p. 63). Karl Mannhein foi quem melhor explicitou e 

providenciou uma tentativa de sistematização dessas tensões, em busca de uma 

concepção mais geral e neutra de ideologia, vale dizer, de uma concepção da ideologia 

como a totalidade das formas de consciência social. Entretanto, esse autor é tomado, na 

presente pesquisa, como referência da tendência do segmento que discute o caráter 

neutro ou geral do conceito de ideologia. 

                                                           
15

 MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. 4ª ed. Tradução de Sérgio M. Santeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 

1982. 
16

 HORKHEIMER, Max. Eclipse da Razão. Tradução de Sebastião U. Leite. São Paulo: Centauro, 2002 e 

MARCUSE, Herbert. A Ideologia da Sociedade Industrial. 6ª ed. Tradução de Giasone Rebuá. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1982. 
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2.1. Sociologia do Conhecimento: uma concepção neutra de ideologia 

 

 

Segundo Thompson (1995), Karl Mannheim estava familiarizado com o pensamento 

marxista, fundamentalmente com o de Lukács, com quem estudou e trabalhou na 

Universidade de Budapeste. Nos primeiros ensaios de Lukács, há a distinção entre os 

termos ideologia e ideológico, referindo-se tanto à consciência burguesa quanto à 

proletária, sem qualquer conotação negativa. O marxismo, no pensamento do autor, 

passa a ser a expressão ideológica do proletariado, ou a ideologia do proletariado 

combativo, a sua arma mais poderosa, que levará à capitulação da ideologia burguesa. 

Segundo Eagleton, a influência de Lenin sobre Lukács é significativa, visto que, para 

esse pensador, 

 

 

Todas as formas de consciência de classe são ideológicas, mas algumas, por 

assim dizer, são mais ideológicas que outras. O que é especificamente 

ideológico na burguesia é a sua incapacidade de compreender a estrutura da 

formação social como um todo por causa dos efeitos nefastos da reificação. A 

reificação fragmenta e desloca nossa experiência social, de modo que, sob 

sua influência, esquecemos que a sociedade é um processo coletivo e 

passamos a vê-la meramente como este ou aquele objeto ou intuições 

isoladas. (EAGLETON, 1997, p. 90) 

 

 

Lukács compreende a ideologia burguesa como uma forma de sinédoque, por tomar a 

parte pelo todo. A peculiaridade da consciência do proletariado no seu desenvolvimento 

político é a sua capacidade de totalizar a ordem social, uma vez que, sem tal 

conhecimento, a classe operária nunca será capaz de compreender e transformar suas 

próprias condições. Entretanto, a ideologia não é exatamente um discurso fiel à maneira 

como as coisas são, mas fiel a uma maneira limitada, superficial e ignorante de suas 

tendências e ligações mais profundas (EAGLETON, 1997, p. 94). Mannheim, à 

semelhança de Lukács, enfatizou que todo pensamento está situado dentro da história e 

é parte do processo sócio-histórico que ele procura compreender. Ele não estava 

interessado nos problemas teóricos e políticos do marxismo; na verdade, “ele estava, 
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primeiramente, interessado em desenvolver uma maneira de estudar as condições 

sociais do conhecimento e do pensamento” (THOMPSON, 1995, p. 65). Deste modo, 

dedicou atenção, por um lado, aos problemas pedagógicos e, por outro, à análise dos 

aspectos culturais da reconstrução social e da mudança da sociedade. 

 

A discussão do problema da ideologia levada a cabo por Mannheim está dentro do 

contexto de uma tentativa de elaboração de um método interpretativo para estudar o 

pensamento voltado para as questões sociais. Ele pensava e esperava que, ao trazer à 

tona o que ele chamou de “as raízes sociais e ativistas do pensamento”, seu enfoque 

metodológico tornaria possível um novo tipo de objetividade na ciência social, e, com 

isso, daria resposta à questão da possibilidade de uma orientação científica para a vida 

política (THOMPSON, 1995, p. 66). Para Thompson, essa expectativa o liga ao velho 

projeto de De Tracy
17

. Nas palavras do autor: 

 

 

... ao expressar essa esperança, Mannheim pareceu refletir os objetivos do 

programa original de Destutt de Tracy, de uma ciência das ideias, isso foi 

uma reflexão que passou pelo prisma do trabalho de Marx e adquiriu um 

novo status no contexto do pensamento do início do século XX. 

(THOMPSON, 1995, p. 66). 

 

 

O caráter crítico e negativo do conceito de ideologia no pensamento de Mannheim não é 

de todo sacrificado, mas é suplantando por um modo conceitual que se quer mais 

abrangente e geral. Vale dizer, Mannheim concebeu o caráter crítico de ideologia no 

sentido restrito ou particular e propôs a sociologia do conhecimento como a forma mais 

ampla, geral e total do conceito de ideologia. Em seguida, passamos em revista a 

transição da concepção “particular” à concepção geral e “total” do conceito de 

ideologia. 

  

                                                           
17

 Mannheim deixa transparecer essa transição ao tratar da historicidade do termo “ideologia”, explorando 

a relação e a transição de De Tracy a Napoleão. Ao explorar as motivações de Napoleão em cunhar 

negativamente seus oponentes de ideólogos, o termo ganhou o caráter pejorativo que se perpetuou até os 

nossos dias. Essa abordagem deixa transparecer que o caráter negativo não faz jus ao termo, daí a 

necessidade de restaurar seu sentido inicial, enunciado pelos ideólogos franceses, em particular por De 

Tracy. (MANNHEIM, 1982, p. 96-109)  
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2.1.1. Ideologia: da concepção “particular” à concepção “total”  

 

O prisma do pensamento crítico de Marx aparece na transição da concepção “particular” 

à concepção “total”, no sentido de Mannheim o entender como um marco, como uma 

fase decisiva no deslocamento de uma concepção “particular” para uma concepção 

“total” de ideologia (MANNHEIM, 1982). A concepção particular de ideologia é 

entendida por Mannheim como aquela que permanece no nível de disfarces mais ou 

menos conscientes, de enganos e mentiras. “A concepção particular de ideologia é 

implicada quando o termo denota estarmos céticos acerca das ideias e representações 

apresentadas por nosso opositor” (MANNHEIM, 1982, p. 81). Essas representações do 

oponente são encaradas como disfarces mais ou menos conscientes da real natureza de 

uma determinada situação, em que seu reconhecimento não estaria de acordo com os 

nossos interesses. Na concepção particular de ideologia estão incluídas todas as 

expressões cuja falsidade é devida à ilusão de si mesmo, intencional ou não, consciente, 

semiconsciente ou inconsciente, que ocorre em um nível psicológico e se assemelha à 

mentira (MANNHEIM, 1982, p. 287). 

 

Vale dizer que, quando expressamos dúvida em relação às ideias e pontos de vista 

propostos por nossos adversários, vendo-os como falsas representações da natureza real 

da situação, estamos fazendo uso da concepção particular da ideologia. As distorções, 

entretanto, variam em uma escala que vai desde as mentiras conscientes até os disfarces 

semiconscientes e dissimulados (MANNHEIM, 1982, p. 287). Porém a concepção total 

de ideologia surge quando dedicamos atenção às características da estrutura mental 

global de uma época ou de um grupo sócio-histórico, como uma classe determinada. A 

esse respeito diz Mannheim: 

 

 

O elemento comum a estas duas concepções parece consistir no fato de que 

nenhuma delas depende exclusivamente do que foi efetivamente dito pelo 

opositor para atingir uma compreensão de seu significado real e intenção.  

Ambas se voltam para o sujeito, seja indivíduo ou grupo, procedendo a um 

entendimento do que foi dito pelo método indireto de analisar as condições 

sociais do indivíduo ou de seu grupo. As ideias expressadas pelo indivíduo 

são dessa forma encaradas como funções de sua existência. (MANNHEIM, 

1982, p. 82)  
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As opiniões, declarações, proposições e sistema de ideias não são tomados por seu valor 

aparente; antes são interpretados à luz da situação de vida de quem os expressa. Isso 

significa que o caráter e a situação de vida específicos do indivíduo influenciam suas 

opiniões, percepções e interpretações. Entretanto, quando procuramos compreender os 

conceitos e modos de pensamento e experiência ou cosmovisão de uma época ou grupo, 

interpretando-os, por isso, como resultado de uma situação de vida coletiva, estamos 

usando a concepção total de ideologia. Deste modo, a concepção particular permanece 

no nível de pessoas engajadas na decepção e na acusação. Por outro lado, a concepção 

total tem a ver com os sistemas coletivos de pensamento relacionados a contextos 

sociais determinados. 

 

Embora essas concepções - particular e total - de ideologia tenham algo em comum, as 

diferenças são ainda mais tangíveis, segundo Mannheim (1982). Enquanto a concepção 

particular designa apenas uma parte dos enunciados do opositor, principalmente em 

relação ao seu conteúdo, a concepção total põe em questão a cosmovisão total do 

opositor, seu aparato conceptual, em busca de uma compreensão mais abrangente de 

seus conceitos, decorrentes da vida coletiva de que o opositor partilha. A concepção 

particular realiza suas análises de ideias em um nível puramente psicológico, vale dizer, 

pontual, ressaltando no pensamento as motivações e intenções do mesmo. Já a 

concepção total não se refere a casos isolados de conteúdo de pensamento, mas ao modo 

de experiência e interpretação amplamente diferentes e a sistemas de pensamentos 

fundamentalmente divergentes. São as formas e as tensões, tanto nas experiências 

quanto nos sistemas de pensamento em geral, que mobilizam a concepção total. Desse 

modo, enquanto a concepção particular opera principalmente com uma psicologia de 

interesses, a concepção total utiliza uma análise funcional mais formal, sem qualquer 

referência a motivações, confinando-se a uma descrição objetiva das diferenças 

estruturais da mente, operando em contextos sociais diferentes. 

 

Para Mannheim (1982), Marx foi o primeiro pensador a fazer a transição de uma 

concepção particular para uma concepção total de ideologia, embora ele organize seus 

argumentos da teoria da ideologia com os elementos da concepção particular. No 

entanto, Marx foi além da concepção particular, considerando, por exemplo, a transição 
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da ideologia como inversão do real para a ideologia epifenomênica e a latente
18

. Marx 

explicita essa transição, visto que procura relacionar ideias e doutrinas filosóficas e 

teóricas à posição de classe de seus adversários. Essas ideias e doutrinas estão 

enraizadas nas condições sócio-históricas das classes cujos interesses elas expressam. É 

essa crítica do pensamento adverso e pontual da classe operária, supondo correta a 

posição de onde essa atividade está sendo feita, que o manteve na concepção particular, 

segundo Mannheim (1982). Entretanto, “o enfoque de Marx foi unilateral: ele procurou 

interpretar e criticar o pensamento de seu opositor em relação a seu contexto social, mas 

não aplicou o mesmo enfoque ao seu próprio pensamento” (THOMPSON, 1995, p. 67).  

 

O pensamento de Marx, segundo Mannheim (1982), por ter um enfoque na concepção 

particular de ideologia, carece do passo seguinte, a transição final para a formulação 

geral, no qual o analista precisa ter a ousadia de submeter não apenas o ponto de vista 

do adversário
19

, mas todos os pontos de vista, incluindo o seu, à análise ideológica. E 

essa é a tarefa que Mannheim se propõe na obra Ideologia e Utopia
20

. Nessa obra, a 

transição para a formulação geral, a análise ideológica deixa de ser uma arma intelectual 

de um partido, é transformada em um método de pesquisa na história social e intelectual 

e Mannheim o descreve como “a sociologia do conhecimento”. 

 

Esse método não denuncia e critica o pensamento do adversário, mas analisa todos os 

fatores sociais que influenciam o pensamento, visando garantir que os homens 

modernos tenham uma nova visão de todo o processo histórico. O autor salienta que a 

sociologia do conhecimento é o mais novo ramo da sociologia, que, “(...), enquanto 

teoria, procura analisar a relação entre conhecimento e existência; enquanto pesquisa 

histórico-sociológica, busca traçar as formas tomadas por essa relação no 

desenvolvimento intelectual da humanidade” (MANNHEIM, 1982, p. 286). Como tal, 

busca descobrir critérios capazes de determinar as inter-relações entre o pensamento e a 

ação. Mais do que isso, a sociologia do conhecimento emerge com a tarefa de resolver o 

problema do conhecimento social do pensamento, reconhecendo essas relações, 

                                                           
18

 Estas temáticas foram discutidas no primeiro capítulo, em 1.2. 
19

 Na abordagem de Mannheim (1982), a concepção particular está fundada na relação tensional de 

posições e pontos de vista acerca da compreensão do modo existencial da sociedade. Deste modo, a 

abordagem crítica é muito mais a defesa militante de uma posição ou concepção social contra aqueles que 

a contrariam e a querem suplantar. Ao passo que a concepção total é mais um método de análise de 

posições e concepções sociais, em busca de compreensão das causas e motivações das tensões. Deste 

modo, até a posição e os pontos de vista do pesquisador são submetidos a sua análise. 
20

 MANNHEIM,  Karl. Ideologia e Utopia. Tradução de Sérgio M. Santeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.  
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trazendo-as para o horizonte da ciência e usando-as para verificar as conclusões das 

próprias pesquisas. 

 

Mannheim, em sua abordagem sobre a sociologia do conhecimento, vê a necessidade de 

distingui-la da teoria da ideologia, embora não negue a relação entre ambas 

(MANNHEIM, 1982, p. 287). Ou seja, é inegável a relação de proximidade; a 

sociologia do conhecimento não é uma teoria da ideologia, considerando que esta última 

tinha a tarefa de desvendar os enganos e os disfarces mais ou menos conscientes de 

classes sociais e seus interesses, especialmente daquelas que estavam ligadas ou 

vinculadas à burguesia. A primeira, a Sociologia do Conhecimento, não está preocupada 

com as distorções devidas ao esforço deliberado de iludir, mas com os modos variáveis 

segundo os quais os objetos se apresentam ao sujeito, tendo em consideração as 

diferenças das conformações sociais. Ela considera as estruturas mentais como 

inevitavelmente formadas de modo diferente, em conformações sociais e históricas 

distintas. Vale dizer, a teoria da ideologia é condição de possibilidade da sociologia do 

conhecimento: “Com a emergência da formulação genérica da concepção total de 

ideologia, a teoria simples da ideologia evolui para a Sociologia do Conhecimento” 

(MANNHEIM, 1982, p. 103). 

 

Segundo Thompson, Mannheim entende a ideologia, de acordo com a sua formulação 

geral, como os sistemas interligados de pensamentos e modos de experiência 

condicionados por circunstâncias sociais e partilhados por grupos de pessoas, incluindo 

aquelas engajadas na análise ideológica (THOMPSON, 1995, p. 67). Ou seja, a 

ideologia é o conjunto de ideias, concepções, representações, teorias, que se orientam 

rumo à estabilização, ou legitimação, ou reprodução do status quo ou ordem 

estabelecida. Na ideologia estão todas as doutrinas que têm certo caráter conservador, 

consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntariamente assimilado, que servem à 

manutenção da ordem estabelecida. Como nos referimos no começo do presente 

capítulo, o caráter negativo ou crítico dá lugar ao caráter neutro ou preventivo e 

metodológico. Por sua vez, a utopia são aquelas ideias, representações e teorias que 

aspiram a outra realidade, uma realidade ainda inexistente. Segundo Lövy (2010), a 

utopia, em Mannheim, tem a dimensão crítica ou de negação da ordem social existente e 

se orienta para a sua ruptura, o que lhe dá uma função subversiva, uma função crítica e, 

em certos casos, uma função revolucionária. Entretanto, 
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percebe-se imediatamente que ideologia e utopia são duas formas de um 

mesmo fenômeno, que se manifesta de duas maneiras distintas. Esse 

fenômeno é a existência de um conjunto estrutural e orgânico de ideias, de 

representações, teorias e doutrinas, que são expressões de interesses sociais 

vinculados às posições sociais de grupos ou classes, podendo ser, segundo o 

caso, ideológico ou utópico. (LÖWY, 2010, p. 13) 

 

 

A abordagem de Mannheim termina por identificar a ideologia primeiro com a 

concepção particular, que formula ideias não tomadas por seu valor aparente, mas 

refletindo a interpretação da situação de vida que as expressa, por isso sendo restrita, 

crítica ou negativa. Segundo, com a utopia, como concepção total, explicitando as 

formas de consciência social, sendo, por essa razão, neutra ou positiva. Essa diferença é 

importante para compreender os distintos usos do termo ideologia na atualidade. Em 

nossa pesquisa nos limitamos a fazer a delimitação para justificar o uso da concepção 

crítica que pretendemos fazer na sequência do presente trabalho, visando pôr em 

evidência as determinações que fundamentam as tensões sociais contemporâneas. Desse 

modo, a impossibilidade da experiência humana está fundamentada não só nas tensões 

sociais, mas também, e principalmente, no caráter ideológico dessas relações e suas 

mediações alheias aos agentes nas dinâmicas sociais.  

 

2.1.2 O “esfacelamento” do monopólio do conhecimento e sua reconfiguração 

 

Mannheim, em sua Sociologia do Conhecimento, discute sobre a intelligentsia, 

concebida como os grupos sociais cuja tarefa específica é a de dotar a sociedade de uma 

interpretação do mundo. Embora a intelligentsia, na contemporaneidade, não tenha uma 

existência concreta, como um estrato da sociedade que monopolize a concepção e a 

interpretação do mundo, as determinações ideológicas atuais possibilitam a imposição 

de uma dada cosmovisão. Na medida em que a concepção e a interpretação do mundo 

de um estrato da sociedade são impostas e prevalecem em detrimento das outras, é 

razoável identificar esse estrato com a intelligentsia. Deste modo, os burocratas do 

poder, intelectuais, políticos e, fundamentalmente, os economistas, têm exercido essa 

função de configurar a cosmovisão da sociedade contemporânea. A abordagem de 
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Mannheim da intelligentsia possibilita a compreensão dos mecanismos da ideologia que 

impõem à sociedade uma concepção e uma interpretação do mundo como sendo certas. 

 

Para Mannheim (1982), quanto menor for a mobilidade social, tanto mais definido será 

o status desse estrato na sociedade. Como estrato intelectual, ele goza de um controle 

monopolístico sobre a formação da visão de mundo dessa sociedade e da reordenação 

ou reconciliação das diferenças de visões de mundo dos demais estratos com uma 

formação “ingênua” (de nível menos sofisticado de formação). Esse estrato, organizado 

como uma casta, monopolizando o direito de pregar, ensinar e interpretar o mundo, é 

condicionado por dois fatores distintos. Se, por um lado, quanto mais se torna o 

intérprete de uma maioria globalmente organizada, tanto mais o seu pensamento tende a 

um “escolasticismo”; concede força dogmática e coercitiva aos modos de pensamento 

anteriormente válidos, sancionando, dessa forma, a ontologia e a epistemologia 

implícitas nesse modo de pensamento: 

 

 

O mesmo resultado pode igualmente advir da possibilidade de a concentração 

de poder dentro da estrutura social se tornar tão pronunciada que se possa 

impor a uniformidade de pensamento e de experiência, pelo menos aos 

membros da própria casta a que se pertença, com maior sucesso do que até 

então. (MANNHEIM, 1982, p. 38-39) 

 

 

Por outro lado, esse tipo de monopólio de pensamento tende a se manter relativamente 

afastado dos conflitos e tensões sociais na vida cotidiana, deste modo ratificando o seu 

caráter “escolástico” de manter-se acadêmico e sem vida. A sua fonte de conhecimento 

não é o embate com os problemas concretos da vida, ou o método da tentativa e erro, ou 

ainda as experiências de domínio sobre a natureza e da sociedade, mas a sua própria 

necessidade de sistematização, que remete sempre os fatos emergentes na esfera 

religiosa e nas demais esferas da vida a determinadas premissas tradicionais e 

intelectualmente não controladas. Disso resulta que: 

 

 

os antagonismos que emergem de tais discussões não espelham o conflito dos 

vários modos de experiência e, sim, as várias posições de poder dentro de 

uma mesma estrutura social, posições estas que, na ocasião, se haviam 
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identificado com as diferentes interpretações possíveis da verdade dogmática 

tradicional. (MANNHEIM, 1982, p. 39) 

 

 

Os conteúdos dogmáticos das premissas de que partiam tais grupos divergentes e sob 

formas diversas que tal pensamento buscava justificar revelam-se, na maioria dos casos, 

uma questão de acidente, quando julgados pelo critério de evidência fatual. Vale dizer, 

tal conteúdo é completamente arbitrário, uma vez que depende de critérios meramente 

religiosos, mas consegue ter sucesso, de acordo com o destino político-histórico, em 

fazer de suas tradições intelectuais e de experiências as tradições de toda a casta clerical 

da igreja. Deste modo, a intelligentsia conseguia manter coesa a sociedade medieval.  

 

Se, por um lado, este modo de manter coesa a sociedade é muito mais evidente no 

período medieval (pelo menos no Ocidente), não é menos importante salientar que a 

intelligentsia sempre existiu, ganhando configuração diferente de acordo com as 

mudanças sociais. A modernidade emerge com a quebra do monopólio de interpretação 

eclesiástica do mundo vigente na Idade Média, que era mantida pela casta sacerdotal. 

Essa ruptura possibilita o surgimento, no lugar do antigo estrato intelectual fechado, de 

uma intelligentsia livre e aberta. Por falta de uma organização social própria como era a 

dos medievais, os intelectuais modernos permitiram que os diversos modos de 

pensamento e experiências chegassem a competir abertamente entre si, em um mundo 

mais amplo e de diferentes estratos. Nesse processo, desaparece a ilusão do intelectual 

de que haja apenas uma forma de pensar; o intelectual passa, então, a fazer parte de um 

grupo cuja maneira escolástica de pensar aparece como pensamento em si, e outras 

formas de interpretação do mundo começam a ser reconhecidas. Entretanto, a ruptura do 

monopólio intelectual da igreja implicou o rápido surgimento da efervescência de uma 

riqueza intelectual jamais vista (MANNHEIM, 1982). 

 

A efervescência intelectual moderna não significou o fim da intelligentsia como estrato 

da sociedade que tem a tarefa de elaborar cosmovisões específicas, de dotar a sociedade 

de interpretações do mundo. Antes, com a efervescência que se dá no rompimento do 

monopólio intelectual medieval, surge, na sociedade ocidental, a separação entre o 

trabalho material, ou manual, e o trabalho intelectual, o que, segundo Marx e Engels, 

marcou o surgimento da ideologia (MARX e ENGELS, 1998). Essa separação tende a 



65 
 

se radicalizar com o passar do tempo, tornando, por um lado, independentes as ideias do 

real (ideologia), enquanto, por outro, radicaliza-se o fosso que separa os intelectuais dos 

trabalhadores. Na atualidade, embora os intelectuais sejam, grosso modo, trabalhadores 

como todos os outros, cabe-lhes a tarefa social de produzir ideias, pensamentos, leis, ou 

seja, a cosmovisão e o modo próprio de a sociedade interpretar as dinâmicas do mundo, 

ao passo que, aos outros trabalhadores, no seu engajamento funcional e social, sua 

missão é a de cumprir e executar a produção dos intelectuais, dos burocratas e técnicos 

do poder.  

 

Na contemporaneidade, a elaboração de cosmovisões sociais por dado estrato da 

sociedade tem reflexos diversos, fundamentalmente na terceirização da responsabilidade 

dos cidadãos de pensar e agir por conta própria. A sociedade em geral é cada vez mais 

passiva em relação à obrigação de ter que pensar e articular as determinações que a 

legitimem, tornando-se cada vez mais consumidora e não produtora de ideias e ideais. 

Então, basta que algum intelectual da estética diga que “isso” é/está na moda para que 

vire moda. Quando não, basta que os meios de comunicação massiva: televisão, rádio, 

jornal, revista, obviamente além da internet, falem como a sociedade deve ser, para ela 

se tornar no que lhe é proposto. Na modernidade, quando indagado acerca do que era o 

Iluminismo ou Esclarecimento, a resposta de Kant foi objetiva: “Esclarecimento 

[Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 

menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro 

indivíduo” (KANT, 2010, p. 63). O autor vai além e salienta ainda que: 

 

 

a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos 

homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção 

estranha (naturaliter maiorannes), continuem, no entanto, de bom grado 

menores durante toda a vida. São também as causas que explicam por que é 

tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É cômodo ser menor. 

Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, um diretor 

espiritual que por mim tem consciência, um método que por mim decide a 

respeito de minha dieta etc., então não preciso de esforçar-me eu mesmo. 

Não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar; outros 

se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. (KANT, 2010, p. 

64. Grifo nosso). 
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A sociedade contemporânea, ao cercar-se de tutores que lhe possibilitem desobrigar-se 

de suas responsabilidades, faz-se tão menor do que Kant poderia ter imaginado que se 

tornaria depois do Iluminismo. Nesse contexto, os intelectuais, como tutores sociais, 

não só criam e legitimam o modo de ser da sociedade, como também estabelecem os 

determinantes do ser de cada cidadão, criando modelos para o efeito. É a ideologia o 

mecanismo que propicia e legitima essa relação entre tutores e tutorados, cuja lógica de 

dominação e exploração fica oculta à compreensão da sociedade. Por essa razão 

empreendemos o levantamento sobre a ideologia e a necessidade da discussão de sua 

relação com o multiculturalismo, em busca de compreensão de forças determinantes e 

limitadoras das identidades, pessoais ou coletivas, na atualidade.  

 

A despeito de qualquer coisa, o esforço de Mannheim em generalizar o enfoque da 

teoria da ideologia não impediu o reconhecimento de que o estudo da ideologia é 

limitado e distinto da sociologia do conhecimento. Percebe-se, por outro lado, que ele 

sugere, em muitos pontos da Ideologia e Utopia, que se evite o uso do termo ideologia
21

 

na sociologia do conhecimento, substituindo-o por uma noção mais neutra, o que, por 

um lado, mostra a força valorativa do termo e, por outro, a dificuldade de neutralizá-

la
22

. Quanto à formulação geral da concepção total de ideologia, justamente por carecer 

de conotação crítica ou negativa, o autor reconhece que ela não é uma concepção de 

ideologia, no sentido marxiano do termo. Na abordagem de K. Mannheim, apesar de 

manter a conotação crítica associada ao termo, que foca duas características: as da 

discordância e as da não realização, a concepção restrita de ideologia, da teoria de 

Marx, deixa de fora o fenômeno da dominação, que, nesta pesquisa, partindo da 

perspectiva de Marx, é de suma importância para compreender as tensões sociais 

contemporâneas. Assim, na medida em que é sacrificado o elo com o fenômeno de 

dominação expresso nas ideias e/ou nas representações constitutivas da ideologia, que 

são interligadas com a relação de classe, a concepção restrita de ideologia “tem mais a 

ver com a concepção napoleônica do que com as concepções de ideologia que emergem 

dos escritos de Marx” (THOMPSON, 1995, p. 71). Vale dizer, a preocupação levantada 

por Marx acerca da transformação do mundo fica aquém, no projeto de Mannheim. 

                                                           
21

 Por exemplo, quando faz a distinção entre ideologia e utopia como objetos da Sociologia do 

Conhecimento (MANNHEIM, 1982, p. 73) e quando caracteriza a Teoria da Ideologia como concepção 

particular da Ideologia, em relação à Sociologia do Conhecimento como concepção total da Ideologia 

(MANNHEIM, 1982, p. 287). 
22

 Thompson faz uma análise dessa imprecisão em seu texto: Ideologia e Cultura Moderna. Teoria social 

crítica nos meios de comunicação de massa. RJ/Petrópolis: Vozes, 1995. p. 66-71. 
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Das tensões no interior do Marxismo à Sociologia do Conhecimento de Mannheim, 

houve uma renúncia do caráter valorativo das primeiras concepções de ideologia, 

levantando, entre outros, problemas epistemológicos que não respondem 

satisfatoriamente. Mas o que queremos salientar nesta breve reflexão é o movimento 

exposto por Mannheim, que salienta a transição da concepção restrita de ideologia, cujo 

primeiro marco foi Marx, à concepção geral ou total de ideologia, que coincide com a 

Sociologia do Conhecimento. Em nossa pesquisa, isso traz a importância que remete 

aos distintos usos do termo ideologia na contemporaneidade. 

 

 

2.2 Ideologia: da Instrumentalização da razão à sua materialização 
 

 

O surgimento e o desenvolvimento do Capitalismo propiciaram a rápida secularização 

da vida social e do poder político. As transformações que se seguiram, 

fundamentalmente no fim do século XIX e começo do século XX, criaram as condições 

necessárias para a emergência e difusão da ideologia, entendida como o sistema secular 

de crenças cuja função era mobilizar e legitimar o poder das classes dominantes na 

sociedade. 

 

As transformações sociais ocorridas na primeira metade do século XX marcaram o “fim 

das ideologias” 
23

, consideradas um segmento particular do marxismo que resultou das 

tensões interpretativas do pensamento de Marx. Para esse segmento, o termo 

“ideologia” perdeu o seu caráter negativo e crítico e foi visto como um conjunto de 

doutrinas abrangentes, totalizantes, que forneciam uma visão coerente do mundo sócio-

histórico, que exigiam um alto grau de ligação emocional como utopia. Nessa acepção 

da palavra, na medida em que o marxismo se dispunha a oferecer uma visão sistemática, 
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 Tecemos algumas considerações a esse respeito, ainda que de modo sucinto, no começo do primeiro 

capítulo, quando salientamos que Rangel, em seu artigo A História da Ideologia, afirma que a fase pós-

1945 é conhecida como o ‘fim da ideologia’, em que se perde o debate ideológico natural, emotivo e do 

potencial utópico de mudanças, surgindo, em seu lugar, uma ciência sociopolítica conduzida por 

especialistas, os Sociólogos. (RANGEL, Maurício, 2004) Ver. FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

CAMPOS, UNIFLU - Centro Universitário Fluminense, Portaria/MEC n.º 3.433, de 22.10.2004, 

CAMPUS I - Direito de Campos. Acesso: 23/04/12. 
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totalizante, do mundo sócio-histórico, também não passava de uma ideologia. Vale 

dizer, a julgar pelo seu caráter teleológico, o próprio marxismo não seria outra coisa 

senão a materialização da ideologia, considerando que predizia um futuro radicalmente 

diferente do contexto da primeira metade do século XX – o que só aconteceria mediante 

as ações dedicadas dos indivíduos que depositassem suficiente credibilidade em sua 

causa. Este caráter futurista, teleológico, faz do marxismo uma ideologia total ou uma 

utopia, para fazer uso dos conceitos de Mannheim. 

 

 

O fim da ideologia, neste sentido, não seria, necessariamente, o fim do debate 

e dos conflitos políticos, de programas políticos opostos que expressam 

diferenças genuínas de interesses e opiniões. Mas esses debates, conflitos e 

programas não seriam mais animados por visões totalizantes e utópicas que 

incitariam os indivíduos para ação revolucionária e cegariam-nos a quaisquer 

outras considerações que fossem contrárias à sua visão. (THOMPSON, 1995, 

p. 112). 

 

 

Os acontecimentos políticos da primeira metade do século XX expuseram a fragilidade 

e as limitações representadas por tais ideologias, mostrando que os problemas que a 

sociedade industrial desenvolvida estava passando não podiam ser resolvidos pelo tipo 

de mudanças sociais radicais muitas vezes adotadas pelo marxismo e pelo comunismo. 

Tais mudanças sociais radicais só dariam origem a problemas semelhantes e a novas 

formas de violência e repressão, tão bem representas na metáfora construída por George 

Orwell em A Revolução dos Bichos
24

. Entretanto, à medida que a velha “política 

ideológica” propiciava a emergência de um novo senso de pragmatismo nas sociedades 

industriais desenvolvidas, a paixão revolucionária foi definhando, sendo substituída 

gradativamente por uma perspectiva pragmática capitalista de mudança social. 

 

A ideologia, como a inversão do real ou como a transformação das ideias da classe 

dominante em ideias dominantes para a sociedade como um todo, não só prevaleceu 

como também foi ganhando novas formas de dominação mais elaboradas. Vale dizer, as 

teorias da ideologia que preservam o caráter negativo ou crítico, ou teorias críticas 

contemporâneas, na medida em que põem em pauta os determinantes dessas sociedades, 
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 ORWELL, George. A Revolução dos Bichos. Tradução Fernando Aquino Ferreira. São Paulo: Globo, 

2000. 
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também fazem uma leitura das mesmas tendo como ponto de partida aquilo que ficou de 

fora no projeto de sociologia do conhecimento de Karl Mannheim: a dominação. 

 

Diferentemente de Mannheim, que elabora sua teoria da ideologia como totalidade das 

formas de consciência social, os teóricos da escola de Frankfurt desenvolvem uma 

teoria crítica tendo como foco a concepção crítica da ideologia, como ideias políticas 

relacionadas com os interesses da classe dominante. Deste modo, queremos dar 

destaque aos pensamentos de dois autores: Herbert Marcuse, na obra: A Ideologia e a 

Sociedade Industrial, e Max Horkheimer, no texto: Eclipse da Razão. A elaboração de 

cada um desses pensadores propicia uma abordagem sociológica da ideologia dando 

destaque à problemática da dominação. 

 

 

2.2.1. Horkheimer: a transição da razão objetiva à razão subjetiva 

 

 

Max Horkheimer, em sua teoria crítica O Eclipse da Razão (2002), salienta que, da 

junção da razão pré-tecnológica com a razão tecnológica, não só resultaram processos 

sociais irracionais, como também emergiu a atual crise em que a razão se encontra. Essa 

crise consiste no fato de que, até certo ponto, o pensamento se tornou incapaz de 

conceber a objetividade em si, ou começou a negá-la, considerando-a uma ilusão. O 

processo ampliou-se paulatinamente até incluir o conteúdo objetivo de todo conceito 

racional. Desse modo, nenhuma realidade particular pode ser vista como racional por si, 

e todos os conceitos básicos, esvaziados de seu conteúdo, passaram a serem meros 

invólucros formais. A emergência da subjetividade para o primeiro plano deu-se em 

virtude da formalização da razão. O modelo de divisão social do trabalho denunciado 

por Marx, ao se transferir automaticamente para a vida do espírito, a divisão do reino da 

cultura, passa a ser o corolário da substituição da verdade objetiva pela razão 

formalizada, relativista, dominante nas sociedades industriais desenvolvidas. Ou seja, 

Horkheimer entende que todas as consequências da razão subjetiva e a crise que afeta a 

razão hoje já estavam contidas em germe nas ideias e nos ideais da burguesia 

(HORKHEIMER, 2002). Mesmo que Horkheimer não tenha posto em pauta na sua 

teoria crítica os reflexos da transição da razão objetiva para a razão instrumental nas 
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identidades e na tomada de consciência dos agentes nas sociedades industriais, são 

inegáveis tais reflexos e subsidiam a não-experiência humana. 

 

Para Horkheimer, a razão tornou-se um instrumento ratificado pelo pragmatismo 

dominante na contemporaneidade, que enfatiza sua submissão ao conteúdo heterogêneo, 

ao passo que a razão subjetiva caracteriza-se por sua não referência a um conteúdo 

objetivo. A razão tornou-se extremamente proveitosa no processo social, visto que seu 

valor operacional, seu papel no domínio dos homens e da natureza, tornou-se o único 

critério para ser avaliada. Os conceitos são reduzidos à síntese das características 

comuns de fenômenos. 

 

 

Qualquer uso dos conceitos que transcenda a sumarização técnica e auxiliar 

dos dados fatuais foi eliminado como um último vestígio de superstição. Os 

conceitos foram “aerodinamizados”, racionalizados, tornaram-se 

instrumentos de economia de mão-de-obra. É como se o próprio pensamento 

tivesse se reduzido ao nível do processo industrial, submetido ao programa de 

estrito, em suma, tivesse se tornado uma parte e uma parcela da produção. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 26) 

 

 

A razão, que, de certa forma, tinha os seus limites expressos na experiência possível
25

, 

passa a ser confinada a uma experiência muito específica, aquela que ratifica e legitima 

os processos da industrialização, que possibilita a “economização” da realidade e 

garante o pleno domínio da natureza do homem. Esta razão confinada não abrange a 

experiência do agente consigo mesmo e, quando envolve os outros, o faz apenas no 

sentido utilitário, instrumentalizando-os, em uma relação de custo-benefício. A razão 

confinada negligencia qualquer tomada de consciência dos agentes em relação aos 

valores, sentimentos e motivações envolvidos nas ações dos mesmos. Deste modo, a 

questão das subjetividades ou identidades, na sobreposição da razão objetiva pela razão 

subjetiva, é posta em segundo plano em favor de um progresso irracional, que as 

sacrifica, massificando os agentes sociais em prol do progresso técnico e científico e de 

tais avanços. 

 

                                                           
25

 Na Crítica da Razão Pura, Kant buscou investigar e provar que a razão conhece os seus limites na 

experiência possível, e esta conclusão norteou as pesquisas subsequentes, em todos os projetos que 

envolviam a razão determinante do conhecimento. (I. Kant. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela 

P. dos Santos. 5ª ed. Lisboa – Portugal: E. F. C. G., 2001) 
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Este problema, da identidade no segundo plano, não só vai criar um contexto de agentes 

cada vez menos autênticos, como também vai extinguir, gradativamente, as experiências 

humanas, visto que as mesmas, se, por um lado, exigem dos agentes o modo próprio de 

ser (a autenticidade), por outro, requerem plena consciência de si enquanto 

possibilidade de ser desses mesmos agentes. Já não se indaga acerca do sentido e do 

significado, nem da agência humana, muito menos da vida, basta que os avanços 

técnico-científicos propiciem longevidade, erradicação ou, pelo menos, a minimização 

dos efeitos das doenças etc. Entretanto, não é de estranhar que o resultado remeta os 

cidadãos das sociedades industriais avançadas a crises existenciais intermináveis. Esta é 

a razão de nossa análise, que busca compreender esses mecanismos, fundamentais à 

formalização da agência humana. 

 

As sociedades contemporâneas estão fundamentadas primordialmente na experiência, 

no pragmatismo, e nesse contexto a razão é posta sob suspeita e a experiência 

pragmática é erguida à condição de guia, numa tentativa de prevenção contra o 

idealismo (que supõe que a única realidade plena e concreta é de natureza espiritual). 

Consequentemente, os conceitos são esvaziados de sua substância, passando a ser 

usados como sinônimos para advogar alguma forma de opressão. Um exemplo 

significativo e ilustrativo aparece na defesa de Charles O’Conor acerca dos “benefícios” 

da servidão compulsória, citada por Horkheimer: 

 

 

Insisto que a escravidão do negro não é injusta; é justa, sábia e benéfica... 

Insisto em que a escravidão do negro... é ordenada pela natureza. 

Submetendo-nos ao claro decreto da natureza, e aos ditames de uma sólida 

filosofia, devemos declarar essa instituição justa, benigna, legal e adequada. 

(2002, p. 29-30) 

 

 

O’Conor, na citação acima, faz uso das palavras natureza, filosofia e justiça no sentido 

formal e elas não podem ser levadas contra o que o autor do discurso considera serem os 

fatos e a experiência. Nesse sentido, o que chama atenção é o fato de a razão subjetiva 

se conformar a qualquer coisa, podendo apresentar-se ao uso tanto do adversário quanto 

dos defensores dos valores tradicionais humanitários. Ou seja, o argumento de O’Conor 

e das sociedades indústrias avançadas está fundamentado tanto na ideologia do lucro e 

da reação quanto na ideologia do progresso e da revolução. É razoável salientar que o 
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esvaziamento das palavras ou conceitos surge neste contexto com duas finalidades 

distintas. Se, por um lado, possibilita o uso relativo e arbitrário das mesmas, como é o 

caso de O’Conor, em que as palavras natureza, filosofia e justiça são usadas tão somente 

para legitimar uma relação opressiva, por outro, possibilita o estabelecimento 

generalizado da ideologia como mascaramento do real e a ocultação das tensões sociais, 

dificultando a compreensão da própria agência dos sujeitos que fazem uso delas. Deste 

modo, as palavras perdem a sua força evocativa, designativa e de definição, o real fica à 

mercê das múltiplas interpretações que se instalam e dos discursos ideologicamente 

carregados. Consequentemente, as expressões dos agentes, por sua natureza linguística, 

ficam reféns das dificuldades de interpretá-las, ao mesmo tempo que perdem o seu 

caráter revelador e identitário. As crises existenciais prolongadas dos agentes são as 

manifestações imediatas e o modo deficitário de experimentar a própria identidade. 

 

A política não está aquém dessa formalização da razão. O princípio democrático, por 

exemplo, está destituído de seu fundamento racional, tornando-se exclusivamente 

dependente dos chamados interesses do povo, que são funções das forças econômicas 

cegas. Não oferecem quaisquer garantias contra a tirania. Na contemporaneidade, com o 

advento do sistema de livre mercado, as instituições baseadas na ideia dos direitos 

humanos foram aceitas como um bom instrumento de controle do governo e 

manutenção da paz. Mas, concomitantemente, se a situação muda e poderosos grupos 

econômicos julgarem útil estabelecer uma ditadura e abolir as regras da maioria (ou 

democráticas), nenhuma objeção fundada na razão poderá se opor à sua ação. A única 

consideração que poderia detê-los seria a possibilidade de que os seus próprios 

interesses estivessem em risco, sem ter nada a ver com a violação da verdade (ou razão). 

 

Considerando que “o fundamento filosófico da democracia desmoronou, a afirmação de 

que a ditadura é má só é válida racionalmente para aqueles que não são seus 

beneficiários, e não existe obstáculo teórico para a transformação desta afirmação em 

seu oposto” (HORKHEIMER, 2002, p. 34). O esvaziamento das palavras não é mera 

mudança de perspectiva para o uso delas, mas uma transformação do modo de pensar e 

agir, em que a dominação, a opressão e a exploração de uns sobre os outros ganham 

novo sentido e significado. Por esta razão, os processos de democratização política 

podem também ser processos de legitimação da ideologia, que mascara e oculta a 
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dominação generalizada, com reverberações que impossibilitam aos agentes 

compreender a si mesmos e experimentar os outros, seus semelhantes.  

 

A ideia de uma democracia representativa, quando despida de seus fundamentos 

racionais, assume aspectos completamente irracionais, e as ideias de filosofia, ética e 

política tendem a ser consideradas o núcleo de uma nova mitologia. Na medida em que 

o julgamento da sociedade em geral é manipulado por interesses de um estrato distinto e 

poderoso da sociedade, a maioria é apresentada como árbitro da vida cultural. Quanto 

mais a propaganda científica faz da opinião pública um simples instrumento de forças 

obscuras, tanto mais a opinião pública surge como substitutivo da razão. Entretanto, 

“esse ilusório triunfo do progresso democrático consome a substância intelectual da 

qual tem vivido a democracia” (HORKHEIMER, 2002, p. 35). A partir da 

instrumentalização da razão ou da sua formalização, o despotismo, a crueldade e a 

opressão deixam de ser maus em si mesmos, para passarem a ser justificáveis se os 

responsáveis por tais operações puderem tirar delas algum proveito (HORKHEIMER, 

2002, p. 35). Os agentes são mantidos tanto alheios à instrumentalização da razão, 

quanto aos proveitos que alguns dela tiram. Mais do que explicitar essa tensão de 

interesses sociais, importa focalizar também como esse processo constrói no agente um 

modo estranho de experimentar a própria identidade nas relações intersubjetivas. 

 

Para Horkheimer (2002), quando o assunto diz respeito à tradição, que não poucas vezes 

é invocada como a medida de qualquer verdade ética ou religiosa, não se pode esquecer 

que, neste caso, há um indício de que a verdade já foi afetada e deve sofrer de falta de 

autenticidade quanto ao princípio que se presume justificar. Porque na época em que a 

tradição do pensamento filosófico e científico ainda podia exercer o papel de 

testemunha, a “fé” nela depositada advinha da crença em uma verdade objetiva. Na 

atualidade, no entanto, a referência à tradição preserva apenas uma função do tempo 

passado: indica que o consenso por trás do princípio que se busca afirmar é econômico e 

politicamente poderoso. Todos os que se levantam contra o mesmo princípio são 

imediatamente advertidos. Aliás, o próprio fato de a tradição ser invocada hoje por si só 

já indica que perdeu muito da sua influência sobre as pessoas. 
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Não obstante a aparente ausência de motivos morais tradicionais racionais, os mesmos 

se tornam racionalizados segundo a razão subjetiva, e a cultura tradicional volta a nos 

assombrar, explicitando-se nos nossos hábitos cotidianos: 

 

 

O fato de que em qualquer cultura moderna o “alto” preceda o “baixo”, de 

que o limpo seja atraente e o sujo repugnante, de que certos odores são 

considerados bons e outros desagradáveis, de que certas espécies de comidas 

sejam desejadas e outras desprezadas, tudo isso se deve a velhos tabus, mitos 

e cultos, e ao seu destino histórico, mais do que a preceitos higiênicos e 

outras razões pragmáticas que indivíduos instruídos ou religiões liberais 

tentam apresentar. (HORKHEIMER, 2002, p. 40) 

 

 

Na contemporaneidade, a instrumentalização da tradição para justificar ou fundamentar 

medidas e ações pontuais aponta para o caráter latente da ideologia, como nos referimos 

anteriormente
26

, em que ela se mostra como um sistema de representações, geralmente 

distorcidas, para sustentar relações de dominação. Invocada como autoridade, a história 

serve para orientar as pessoas para o passado, limitando-as no seu processo de 

vislumbrar o porvir, ocultando com isso as reais relações de exploração e inviabilizando 

qualquer busca coletiva por mudança social. Mas, a despeito de qualquer coisa, há que 

reconhecer que muitos dos hábitos que marcam o nosso cotidiano expressam um 

passado remoto, uma tradição cujo interior está extinto pelas determinações da razão 

subjetiva nas sociedades contemporâneas: 

 

 

O prazer de cuidar de um jardim nos remete a tempos muito antigos em que 

os jardins pertenciam aos deuses e eram cultivados em seu louvor. O senso da 

beleza, tanto na natureza quanto na arte, se liga, por milhares de fios 

delicados, àquelas velhas superstições. Se, escamoteando ou exibindo esses 

fios, o homem moderno os corta, o prazer poderá continuar durante algum 

tempo, mas a sua vida interior se extinguirá. (HORKHEIMER, 2002, p. 40) 

  

 

Para o autor, tão certo quanto não termos um instinto estético automático, é razoável 

dizer que a nossa reação estética tem a ver com a nossa pré-história em relação às 

diversas formas de idolatria, e a nossa crença na virtude ou na sacralidade de algumas 

coisas precede a nossa fruição do belo. O mesmo pode ser dito acerca da dignidade 
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 Tecemos considerações acerca da ideologia concebida como latente no primeiro capítulo, tópico 1.2.4. 
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humana, dos conceitos de justiça e igualdade, como veremos nos próximos capítulos. A 

questão, então, não é negar a nossa historicidade, mas o uso escuso que fazemos da 

invocação da história para legitimar relações de poder que não só põem em questão a 

nossa dignidade, como também inviabilizam a realização das nossas identidades. 

 

Do ponto de vista da razão formalizada ou instrumental, uma atividade só é racional 

quando serve a outro propósito. Vale dizer, a atividade é simplesmente um instrumento 

cujo significado é definido apenas pela sua ligação com outros fins: por exemplo, a 

saúde ou o descanso têm seus significados vinculados à recuperação da energia 

produtiva. O pragmatismo que emerge pela sobreposição da razão subjetiva à razão 

objetiva, desde o seu início justificou implicitamente a atual substituição da lógica da 

verdade pela lógica da probabilidade, a qual se tornou amplamente predominante. Deste 

modo, um conceito ou uma ideia só é significativo em virtude de suas consequências, 

exprimindo uma expectativa com um alto grau ou com um baixo grau de probabilidade. 

Consequentemente, tanto a ciência quanto a filosofia deixaram de ser um exame 

contemplativo da existência ou uma análise do que se passou e foi feito para ser uma 

visão das probabilidades futuras, com a indicação de que se alcance o melhor e se evite 

o pior. 

 

O cálculo probabilístico substituiu a verdade, e o processo histórico, na sociedade, tende 

a tornar a verdade uma noção sem conteúdo, tendo todo crédito do pragmatismo, que 

transforma isso numa expressão vazia dentro da filosofia. É assim que, “segundo o 

pragmatismo, a verdade não é para ser almejada por si mesma, mas à medida que 

funciona mais, em que nos conduz a algo que está afastado ou pelo menos é diferente da 

própria verdade” (HORKHEIMER, 2002, p. 49). O pragmatismo, por mais pluralista 

que seja, visa representar-se a si mesmo; nele tudo se torna simples assunto do sujeito - 

vale dizer, no fim das contas, tudo se torna o mesmo, um elemento na cadeia de meios e 

efeitos. Neste sentido, o mandamento é: “verifique cada conceito com a pergunta: ‘que 

diferença sensível fará para qualquer pessoa a sua verdade? ’, e você estará na melhor 

posição para compreender o que significa essa verdade e discutir sua importância” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 51). Daí segue que o comportamento das pessoas é que 

decide sobre o significado de um conceito. 
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O que está na base dessa articulação do pragmatismo em face da verdade é a ideia 

segundo a qual ela pode causar o oposto da satisfação e se tornar chocante para a 

humanidade em determinado momento histórico e ser assim repudiada por qualquer um. 

Em função disso, os defensores do pragmatismo transformaram a satisfação do sujeito 

em critério de verdade e, consequentemente, reduziram a razão a mero instrumento 

desvinculado da vida como um todo. Para Horkheimer (2002), a emancipação do 

intelecto em relação à vida instintiva, por exemplo, não anula o fato de sua riqueza e 

força depender ainda do seu conteúdo concreto e de que o intelecto se atrofia e se reduz 

quando as suas funções com este conteúdo sejam contadas. Assim, 

 

 

a neutralidade da razão, que a despoja de qualquer relação com o conteúdo 

objetivo e do seu poder de julgar este último, e que a reduz ao papel de uma 

agência executiva mais preocupada com o como do que com o porquê, 

transforma-a cada vez mais num simples mecanismo enfadonho de registrar 

os fatos. A razão subjetiva perde toda espontaneidade, produtividade e poder 

para descobrir e afirmar novas espécies de conteúdo – perde a própria 

subjetividade. (HORKHEIMER, 2002, p. 60)  

 

 

A citação acima justifica e caracteriza a tendência da sociedade de destruir as forças 

produtivas justamente no momento de alto crescimento dessas forças. O pensamento em 

si passou a ser substituído por ideias estereotipadas, com duplo tratamento social: se, 

por um lado, são tidas como instrumentos convenientes de mobilização, por outro, são 

tratadas como objetos de adoração fantástica. P. W. Bridgman, citado por Marcuse 

(1982, p. 33), salienta que, nas ideias estereotipadas, os conceitos nada mais são do que 

um conjunto de operações, isto é, um conceito, na atual situação social, é sinônimo de 

conjunto de operações correspondentes. Entretanto, qualquer sentença que não seja 

equivalente a uma operação parece tão sem sentido quanto não é digna de nossa 

atenção. O significado é, portanto, suplantado pela função ou efeito no mundo das 

coisas e eventos. Por isso, 

 

 

desde que as palavras não sejam usadas de modo evidente para calcular 

tecnicamente probabilidades adequadas ou para outros propósitos práticos, 

entre os quais se inclui o recreio e a distração, arriscam-se a serem suspeitas 

de alguma espécie de interesse comercial, pois a verdade não é um fim por si 

mesmo. (HORKHEIMER, 2002, p. 27) 
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Esse relativismo que faz com que até mesmo as crianças olhem para as ideias como se 

fossem anúncios ou explicações, e o medo de que a linguagem possa conter resíduos 

mitológicos, deram às palavras um novo caráter mitológico. A verdade e as ideias foram 

funcionalizadas e a linguagem, por sua vez, é considerada como um instrumento tanto 

para estocagem quanto para comunicação dos elementos intelectuais da produção de 

orientação das massas. A linguagem assume o seu caráter ideológico, revertendo o seu 

estado mágico. Entretanto, como nos tempos em que imperava a magia, nas sociedades 

industriais avançadas, cada palavra é considerada uma força poderosa que pode destruí-

la e pela qual aquele que fala deve ser também responsabilizado. A diferença existente 

entre pensamento e ação é anulada, passando, assim, ambos a ser considerados a mesma 

coisa. Todo pensamento é considerado como se fosse um ato e a reflexão uma tese, 

podendo esta última ser tanto uma divisa quanto um lema. Por isso, a busca da verdade 

não só é controlada, como também é cerceada. 

 

Quanto mais as ideias se tornam automáticas e instrumentalizadas, tanto menos alguém 

vê nelas pensamentos com um significado próprio; ou seja, as palavras são consideradas 

coisas, máquinas e linguagem, um instrumento para o aparelho de produção da 

sociedade. À medida que os conceitos da razão são esvaziados, tanto mais se prestam à 

manipulação ideológica e a propagação das mais clamorosas mentiras. O mundo 

interpelado pelo que diz ou pelo que não diz, desloca o discurso do que é para o que 

parece ser, possibilitando que todos e tudo sejam classificados, categorizados e 

rotulados: 

 

 

O pequeno compartimento em que um homem é encaixado circunscreve o 

seu destino. Assim que um pensamento ou uma palavra se torna um 

instrumento, podemos nos dispensar de “pensar” realmente isso, isto é, de 

examinar detidamente os atos lógicos envolvidos na formulação verbal desse 

pensamento ou palavra. (HORKHEIMER, 1982, p. 28) 

 

 

É a instrumentalização da palavra que classifica e categoriza o agente humano que 

vamos designar, em nossa pesquisa, de “a materialização da ideologia”: é de pouca 

importância quem somos, mas de muita importância o que a sociedade diz a nosso 

respeito. A primazia que a aparência ganha nas sociedades contemporâneas não só 
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fossiliza e promove os processos de esvaziamento do ser, mas também reduz a 

existência social e é um verdadeiro espetáculo na compreensão das identidades.  

 

 

2.2.2 Marcuse: a materialização da ideologia nas sociedades democráticas 

industrializadas 

 

 

Na sociedade contemporânea, à medida que os indivíduos se identificam com a 

existência que lhes é imposta e têm nela o seu próprio desenvolvimento e satisfação, 

cria-se a ilusão de que a alienação perdeu seu espaço, mas essa representa a fase 

avançada dela, por se tornar inteiramente objetiva. Ou seja, o sujeito alienado é engolido 

e consumido por sua existência alienada. “As conquistas do progresso desafiam tanto a 

condenação como a justificação ideológica; perante o tribunal dessas conquistas, a falsa 

consciência de sua racionalidade se torna a verdadeira consciência” (MARCUSE, 1982, 

p. 31). O processo de dominação ganha um contorno novo: 

 

 

Na realidade, a dominação do homem pelo homem ainda é, a despeito de 

toda a transformação, o conteúdo histórico que une razão pré-tecnológica e 

razão tecnológica. Contudo, a sociedade que projeta e empreende a 

transformação tecnológica da natureza altera a base da dominação pela 

substituição de dependência pessoal (o escravo, do senhor; o servo, do senhor 

da herdade; o senhor, do doador do feudo etc.) pela dependência da “ordem 

objetiva das coisas” (das leis econômicas, do mercado etc.). (MARCUSE, 

1982, p. 142) 

 

 

Segundo Marcuse, a ideologia, embora completamente absorvida pela realidade, não 

terminou. Em vez de fim, a cultura industrial avançada é mais ideológica do que a sua 

antecessora, visto que, na contemporaneidade, a ideologia está no próprio processo de 

produção: “O aparato produtivo e as mercadorias e os serviços que ele produz ‘vendem’ 

ou impõem o sistema social como um todo” (MARCUSE, 1982, p. 32). Assim, todos os 

bens e serviços em massa trazem consigo atitudes e hábitos prescritos, certas reações 

intelectuais e emocionais que prendem os consumidores de modo gradativo aos 

produtos e destes ao todo. Vale dizer, os próprios produtos não só doutrinam, mas 

também manipulam, promovendo uma falsa consciência de que são “imunes” a 
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qualquer antídoto. Isso explicita um processo de pré-condicionamento que requer das 

pessoas um estilo de vida que atende e satisfaz os interesses de instituições sociais. 

Compelidos ao consumo, os indivíduos entregam-se a uma espécie de euforia na 

infelicidade para responder e atender às necessidades que não nascem deles, mas lhes 

são impostas por determinações e forças externas que eles não só controlam, mas pelas 

quais são também controlados. Deste modo, os produtos de consumo passam a fazer a 

mediação entre indivíduos e instituições sociais. 

 

À medida que “... ficarem esses produtos benéficos à disposição de maior número de 

indivíduos e de classes sociais, a doutrinação que eles portam deixa de ser publicidade, 

torna-se um estilo de vida” (MARCUSE, 1982, p. 32). Ou seja, que um bom estilo de 

vida, neste sentido, milita contra a transformação qualitativa. Assim, os produtos se 

tornam agentes da emergência da padronização de pensamento e comportamento, no 

qual as ideias, as aspirações e os objetivos que, por sua natureza, transcendem o 

universo estabelecido da palavra e da ação, são repelidos ou reduzidos a termos desse 

universo. Ou seja, são redefinidos pela (ir)racionalidade do sistema dado e de sua 

extensão quantitativa.  

 

Com a materialização da ideologia, viabilizada pelo encantamento ou magia das 

palavras, a importância dos agentes desloca-se do que eles são para aquilo que eles são 

capazes de fazer. É a utilidade e a funcionalidade que determina o valor de troca e uso 

dos agentes; vale dizer, são a performance (desempenho) e a competência os aferidores 

do valor humano. Tornou-se, deste modo, “normal” classificar e categorizar os agentes 

dentro do quadro das determinações utilitárias sociais. Nega-se a profundidade (não a 

interioridade) valorativa dos agentes e as identidades têm menos com a consciência, e 

mais com o corpo, vale dizer, os agentes passam a associar as suas identidades a um 

ideário bastante limitado, que se atrela ao corpo (útil, categorial e classificável): é a 

espetacularização da vida. 

 

O desenvolvimento da razão instrumental propiciou a exacerbação do self pontual ou 

atômico (ARAUJO, 2004), isto é, radicalizou a individualização do “eu”, fazendo os 

agentes procurarem as respostas concernentes ao sentido da vida em suas ações e 

reações. É por isso que o agente contemporâneo (grosso modo), “não sabe bem como se 

estruturam os fundamentos das suas respostas diante dos problemas morais” (ARAUJO, 
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2004, p. 170). O desconhecimento dos agentes explicita, ao mesmo tempo, que “os 

fundamentos morais permaneçam inexplorados, o que acarreta um hiato entre aquilo em 

que as pessoas acreditam e aquilo que é necessário para dar sentido às suas ações como 

expressão das suas identidades autênticas” (ARAUJO, 2004, p. 170). 

 

A cisão entre aquilo em que as pessoas acreditam e aquilo que é necessário para dar 

sentido às ações dos agentes nos possibilita perceber a impossibilidade da experiência 

humana, marcada pela negação da expressão valorativa e comunicativa, que confina a 

autoexpressão a interpretações limitadas pelo poder e magia dos rótulos categoriais e 

classificatórios. O estranhamento definido pela impossibilidade de se reconhecer no que 

se faz, de perceber e conhecer o outro como parte do projeto de poder ser – existir é 

poder ser, completa o quadro confuso da sociedade atual. O agente humano, enquanto 

projeto a realizar, que se conhece apenas realizando-o, vive a não articulação consciente 

das fontes identitárias e valorativas, o que configura o quadro confuso das 

“experiências” cotidianas nas dinâmicas coletivas contemporâneas. 

 

Assim, o desenvolvimento da razão instrumental e o self pontual, nas sociedades 

industriais avançadas, propiciam uma agência em que as respostas que o indivíduo 

procura em seus questionamentos permanecem ocultas dele em suas ações e reações. E 

isso faz com que ele ignore como se estruturam os fundamentos de suas respostas diante 

dos problemas morais.  

 

 

2.2.3 Novo determinante de coesão social 

 

 

Na reflexão de Marx sobre as marcas da transição das sociedades pré-modernas para as 

modernas identifica-se o determinante de coesão social (e de poder) com o Capital, que 

se explicita pelos mais variados fatores econômicos. Sua teoria da ideologia, quando 

vista do ponto de vista de sua teoria da alienação, entre outras coisas, mostra como o 

exercício de dominação medieval se reconfigura, transferindo-se de um estrato para 

outro, na relação tensionada entre a burguesia e o proletariado. Por sua vez, para 

Marcuse (1982), o desenvolvimento capitalista alterou significativamente a estrutura e a 
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função dessas classes, de tal modo que elas deixaram de ser agentes de transformação 

histórica. Vale dizer, o interesse predominante na preservação e no melhoramento do 

status quo institucional levou as duas classes antagônicas a se unirem, particularmente 

nos setores mais avançados da sociedade contemporânea. Daí o processo de igualação 

como forma de apagar todos os vestígios das distinções sociais e diferenças entre os 

indivíduos: 

 

 

E a própria ideia de transformação qualitativa recua diante das noções 

realistas de uma evolução não-explosiva proporcionalmente ao grau em que o 

progresso técnico garante o crescimento e a coesão da sociedade comunista. 

Na falta de agentes e veículos de transformação social, a crítica é, assim, 

levada a recuar para um alto nível de abstração. (MARCUSE, 1982, p. 16) 

 

 

Em face da necessidade de transformação qualitativa, defendida inicialmente na análise 

crítica de Marx, reaparece, nesses processos e fato aparentemente contraditórios, como 

tão premente quanto foi nas épocas precedentes.  Entretanto, é a sociedade como um 

todo e cada um dos seus membros que clamam por transformação qualitativa. Neste 

sentido, 

 

 

A união da produtividade crescente e da destruição crescente; a iminência de 

aniquilamento; a rendição do pensamento, das esperanças e do temor às 

decisões dos poderes existentes; a preservação da miséria em face de riqueza 

sem precedente, constituem a mais imparcial acusação – ainda que não seja a 

razão de ser desta sociedade, mas apenas um subproduto, o seu racionalismo 

arrasador, que impele a eficiência e o crescimento, é, em si, irracional. 

(MARCUSE, 1982, p. 17) 

 

 

Não obstante o fato de a grande maioria da população aceitar e ser levada a encarar 

passivamente a sociedade tal como ela se apresenta, isso não a torna menos irracional e 

menos repreensível. Parte desta aceitação resulta da confusão que se instalou na relação 

entre consciência verdadeira e falsa, entre interesse real e imediato, em que o indivíduo 

precisa mover-se da consciência falsa para a verdadeira, do interesse imediato para o 

interesse real. E esse movimento só será possível, segundo Marcuse, se se viver com a 

necessidade de modificar o estilo de vida, de negar a posição, de recuar diante das 

imposições que a sociedade e suas determinações fazem a cada indivíduo que a compõe. 
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Vale dizer, “é precisamente essa necessidade que a sociedade consegue reprimir com a 

intensidade com que é capaz de ‘entregar as mercadorias’ em escala cada vez maior, 

usando a conquista científica da natureza para conquistar o homem cientificamente” 

(MARCUSE, 1982, p. 17). A tradicional “neutralidade” que caracterizava a tecnologia 

no passado não tem mais sustentação na sociedade com particularidades totalitárias, 

tendo em vista que a tecnologia já não pode ser isolada do uso que lhe é dado. Em 

outras palavras, “a sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera no 

conceito e na elaboração das técnicas” (MARCUSE, 1982, p.19). 

 

A sociedade da qual fazemos parte organiza a vida de seus membros, de forma que, 

logo de início, ela compreende uma escolha entre alternativas históricas determinadas 

pelo nível de cultura material e intelectual herdado, sendo que a própria escolha resulta 

do jogo de interesses dominantes. Ela antecipa as maneiras específicas de utilização 

tanto do homem quanto da natureza, rejeitando com isso as alternativas. A escolha 

reflete um projeto de realização entre outros projetos.  Porém, ao se tornar operante nas 

instituições e relações básicas, tal projeto acaba por se tornar como que exclusivo e 

passa a determinar o desenvolvimento da sociedade em seu todo. Portanto, “a sociedade 

industrial desenvolvida é um universo político, a fase mais atual da realização de um 

projeto histórico específico – a saber, a experiência, a transformação e a organização da 

natureza como mero material de dominação” (MARCUSE, 1982, p. 19). 

 

Os desdobramentos desse projeto acabam por moldar todo o universo da palavra e da 

ação, a cultura intelectual e material (como frisamos anteriormente para fazer referência 

à transposição da razão objetiva pela razão subjetiva, instrumental). Nesse universo 

tecnológico, tanto a cultura, a política quanto a economia acabam por se fundir em um 

sistema onipresente que consome ou rejeita todas as alternativas. A capacidade de 

produtividade e crescimento desse sistema tem a função de estabilizar a sociedade, ao 

mesmo tempo que contém o progresso técnico dentro da estrutura de dominação. “A 

racionalidade tecnológica ter-se-á tornado racionalidade política” (MARCUSE, 1982, p. 

19), fazendo-se um determinante ideológico de coesão social. 
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O resultado da escolha desse projeto é latente na falta de liberdade confortável, suave, 

razoável e democrática na sociedade contemporânea, como testemunho do progresso 

técnico. Neste sentido, Marcuse indaga: 

 

 

De fato, o que poderia ser mais racional do que a supressão da 

individualidade na mecanização de desempenhos socialmente necessários, 

mas penosos; a concentração de empreendimentos individuais em 

organizações mais eficazes e mais produtivas; a regulamentação da livre 

competição entre sujeitos econômicos desigualmente equipados; a redução de 

prerrogativas e soberanias nacionais que impedem a organização 

internacional dos recursos? (MARCUSE, 1982, p. 23) 

 

 

É, no entanto, razoável pensar que o desenvolvimento da técnica tem sido o catalisador 

dos processos de individualização nas sociedades contemporâneas. A individualização 

da sociedade possibilitou a instrumentalização da razão, a criação de mecanismos mais 

elaborados de dominação e a materialização da ideologia como regulador e mediador 

das relações intersubjetivas. Ao mesmo tempo que a ordem tecnológica onipresente 

compreende uma coordenação política e intelectual e pode ser promissora, é também 

lamentável. Se, na modernidade, a liberdade e os direitos foram tidos como vitais para a 

sociedade, na sociedade industrial avançada, perderam seu sentido lógico e conteúdo 

tradicionais. Ou seja, a liberdade de pensamento, a autonomia e o direito à oposição 

política perdem a sua função crítica básica na nossa sociedade, visto que somos cada 

vez mais capazes, pela determinação e aparato tecnológico, de atender às necessidades 

individuais, pela forma como nos organizamos como sociedade tecnológica. Assim, 

essa sociedade, justificadamente, parece poder exigir a aceitação dos seus princípios e 

instituições, reduzindo a oposição à discussão e promoção de diretrizes alternativas 

dentro do status quo. Como afirma Marcuse,  

 

 

Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o 

próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta 

desvantagens e ameaça o funcionamento suave do todo. Na verdade, parece 

não haver razão alguma, pelo menos não enquanto estejam compreendidas as 

necessidades da vida, para que a produção e distribuição de mercadoria e 

serviços se deem por intermédio da concorrência competitiva das liberdades 

individuais. (1982, p. 25) 
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É assim que a sociedade contemporânea demonstra haver alcançado a fase na qual a 

sociedade livre não mais pode ser adequadamente definida nos termos tradicionais de 

liberdade econômica, política e intelectual, não porque elas se tornaram insignificantes; 

pelo contrário, por serem demasiadamente significativas para serem contidas nas formas 

tradicionais. Por isso novas modalidades de concepção se tornaram necessárias e 

correspondem às possibilidades da sociedade tecnológica, que, por meio da razão 

instrumental, esvazia os conceitos. Ou seja, as nossas modalidades só podem ser 

indicadas em termos negativos por comportarem a negação das modalidades comuns. 

Neste sentido, a liberdade econômica significaria liberdade de economia, ou seja, de ser 

controlado pelas forças e relações econômicas; liberdade de luta cotidiana pela 

exigência de ganhar a vida. Por sua vez, a liberdade política significaria a libertação do 

indivíduo da política, sobre a qual ele não tem controle eficaz algum. E a liberdade 

intelectual significaria a restauração do pensamento individual, diluído pela 

comunicação e doutrinação em massa, abolição da opinião pública e seus protagonistas.  

E “a mais eficaz e resistente forma de guerra contra a libertação é a implantação das 

necessidades materiais e intelectuais que perpetuam formas absolutas da luta pela 

existência” (MARCUSE, 1982, p. 26). 

 

Marcuse (1982) faz a distinção entre dois tipos de necessidade: as verídicas e as falsas. 

Enquanto as verídicas têm a ver com as nossas funções essenciais de existência, as 

falsas seriam aquelas que nos seriam ‘superimpostas’ por interesses sociais particulares 

no intuito de nos reprimir, sendo que elas mesmas perpetuam a labuta, a agressividade, 

a miséria e a injustiça. A sua satisfação pode até nos ser agradável, no entanto, a 

felicidade que dela resulta não é uma condição que tem de ser mantida e protegida caso 

sirva para encobrir o desenvolvimento da aptidão (dos sujeitos entre si) para reconhecer 

a moléstia do todo e perceber as possibilidades de ser curados. Mas o produto de tal 

satisfação, na verdade, é meramente euforia e infelicidade. Fazem parte dessas a maioria 

das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se e consumir de acordo 

com as campanhas publicitárias, amar e odiar o que os outros amam e odeiam. As 

necessidades falsas 

 

 

... Têm um conteúdo e uma função sociais determinados por forças externas 

sobre os quais o indivíduo não tem controle algum; o desenvolvimento e a 

satisfação dessas necessidades são heterônomos. Independentemente do 

quanto tais necessidades se possam ter tornado do próprio indivíduo, 
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produzidas e fortalecidas pelas condições de sua existência; 

independentemente do quanto ele se identifique com elas e se encontre em 

sua satisfação, elas continuam a ser o que eram de inicio – produtos de uma 

sociedade cujo interesse dominante exige repressão. (MARCUSE, 1982, p. 

26) 

 

 

As necessidades repressivas ou falsas só prevalecem em virtude de serem aceitas no 

contexto determinado ideologicamente e na derrota expressa na impossibilidade de 

reflexão. Neste quadro social ideologicamente determinado, as necessidades só são 

questionadas e discutidas em termos de veracidade e falsidade. No universo de 

necessidades e satisfação já estabelecido é banida toda e qualquer concepção e 

consciência que legitime a experiência que não aceite o interesse social predominante 

como lei suprema do pensamento e comportamento.  

 

 

2.2.3.1 A problemática da liberdade e da racionalidade 

 

 

O que distingue a sociedade contemporânea da precedente é a sufocação das 

necessidades que exigem libertação, enquanto mantém e absorve o seu poder destrutivo 

e a sua função repressiva. A liberdade, submissa ao jogo de um todo repressivo, pode 

ser transformada, como de fato o é, em um instrumento poderoso de dominação, cujo 

alcance vai muito além da escolha do indivíduo. Vale dizer, “o alcance da escolha 

aberta ao indivíduo não é o fator decisivo para a determinação do grau de liberdade 

humana, mas o que pode ser escolhido e o que é escolhido pelo indivíduo”. 

(MARCUSE, 1982, p. 28) O critério para a livre escolha está longe de ser absoluto, ao 

mesmo tempo que não é completamente relativo. Ou seja, “a livre escolha entre ampla 

variedade de mercadorias e serviços não significa liberdade se esses serviços e 

mercadorias sustêm os controles sociais sobre uma vida de labuta e temor – isto é, se 

sustêm alienação” (MARCUSE, 1982, p. 28). A reprodução espontânea, pelo indivíduo, 

de necessidade superimposta não propicia a autonomia; antes pelo contrário só dá 

testemunho da eficácia dos mecanismos de controle. 
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Na modernidade, embora as formas de controle social já tivessem uma ligação estreita 

com a tecnologia da indústria, a estrutura e a eficiência técnica dos meios produtivo e 

destrutivo foram usados como instrumentos para sujeitar a população à divisão social do 

trabalho. Essa integração logrou êxitos porque estava atrelada às compulsões imediatas, 

tais como a perda dos meios de sustento, a distribuição da justiça, a polícia e as forças 

armadas. Porém, na sociedade contemporânea, o controle tecnológico é ainda mais 

severo, considerando que tais meios parecem ser a personificação da razão para o bem 

de todos os grupos e interesses sociais, de tal forma que qualquer contradição nela 

parece irracional e faz parecer toda ação contrária impossível. Por esta razão, Marcuse 

usa os termos “sociedade unidimensional”, na qual a mais alta produtividade do 

trabalho pode ser usada para a perpetuação do trabalho de exploração e a mais eficiente 

industrialização pode servir à restrição e manipulação das necessidades. Nas palavras do 

autor, 

 

 

Quando esse ponto é atingido, a dominação – disfarçada em afluência e 

liberdade – se estende a todas as esferas da vida pública e privada, integra 

toda oposição autêntica, absorve todas as alternativas. A racionalidade 

tecnológica revela o seu caráter político ao se tornar o grande veículo de 

melhor dominação, criando um universo verdadeiramente totalitário no qual 

sociedade e natureza, corpo e mente são mantidos num estado de permanente 

mobilização para defesa desse universo. (MARCUSE, 1982, p. 37) 

 

 

A irracionalidade da racionalidade crescente dessa escolha de projeto reside no fato de a 

sociedade manter a sua estrutura hierárquica enquanto explora com crescente eficiência 

os recursos naturais e mentais, distribuindo cada vez mais os benefícios dessa 

exploração. Os limites dessa racionalidade e sua força sinistra se expressam na 

progressiva escravização do homem por um sistema que perpetua a luta pela existência, 

abrangendo todas as esferas nacionais e internacionais, mesmo que simultaneamente 

também arruíne a vida dos que constroem e usam tal aparato. Apesar de saber que a 

destruição é o preço do progresso na sociedade contemporânea, a sua lógica inversa se 

constrói a partir do pressuposto de que a morte é o preço da vida; assim, a labuta e a 

renúncia são os requisitos para a satisfação e o prazer. Neste sentido, os negócios devem 

prosseguir ao custo da incorporação ou banimento de toda oposição ou alternativas. 

Sem esse recurso ideológico, o aparato social estabelecido não teria um funcionamento 
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contínuo, além de comprometer significativamente a lógica de sua racionalidade 

irracional. De qualquer forma, essa lógica é suspeita, como diz Marcuse: 

 

 

Contudo, o aparato derrota o seu próprio objetivo se este é criar uma 

existência humana com base numa natureza humanizada. E se esse não é o 

seu propósito, sua racionalidade se torna ainda mais suspeita. Mas ela é 

também mais lógica porque, de início, o negativo está no positivo, o 

desumano está na humanização, a escravização na libertação. Essa dinâmica 

é a da realidade e não da mente, mas de uma realidade na qual a mente 

científica teve papel decisivo em unir a razão teórica e prática. (1982, p. 143) 

 

 

A atual sociedade se reproduz avassaladoramente, num crescente conjunto técnico de 

coisas e relações que inclui a utilização técnica do homem, expressa pela luta pela 

existência, e a exploração do homem e da natureza se tornam cada vez mais científicas e 

racionais. É importante salientar que a racionalização tem duplo sentido: se, por um 

lado, aponta para gerência científica, por outro aponta para a divisão científica do 

trabalho, e ambos têm a finalidade de aumentar significativamente a produtividade do 

empreendimento econômico, político e cultural – ou seja, o mais elevado padrão de 

vida. Concomitantemente, com os mesmos fundamentos, esse empreendimento racional 

permitiu a emergência de um padrão de pensamento e comportamento que, de certa 

forma, justificou e absolveu as particularidades mais destrutivas e opressivas do sistema 

ou projeto. 

 

Por fim, cabe ressaltar que a sociedade unidimensional conseguiu sintetizar e 

incorporar, quando não banir, a oposição e alternativas, desintegrando a chamada luta 

de classes, pelo menos do modo como Marx a concebeu: a luta da classe operária com a 

burguesia. Atualmente pode-se afirmar que as relações de classe são apenas uma forma 

de dominação e subordinação, cujo eixo é a desigualdade e a exploração. Embora Marx 

estivesse certo em enfatizar a importância dela como uma base da dominação e 

subordinação, não estava em pauta, em sua abordagem, a importância das relações entre 

sexos, entre grupos étnicos, entre indivíduos e o estado, entre estados-nação e entre 

nações. 
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Na sociedade contemporânea, com a exploração e dominação totalitária, ao mesmo 

tempo que se percebe a igualação
27

 das distintas classes, há uma explosão em busca do 

reconhecimento das diferenças, gerando “novas” tensões e conflitos
28

. Deste modo, 

mesmo que patrão e funcionários assistam aos mesmos programas de televisão e visitem 

os mesmo pontos turísticos e pitorescos; a secretária se apresente tão atraentemente 

pintada quanto a filha do chefe; e o negro tenha o carro da mesma marca que o branco; 

ou ainda que todos leiam o mesmo jornal, essa assimilação, por sua vez, não significa 

que tenham desaparecido as classes; apenas indica “a extensão com que as necessidades 

e satisfações que servem à preservação do Estabelecimento é compartilhada pela 

população subjacente” (MARCUSE, 1982, p. 29). 

 

Na verdade, o velho problema da luta de classes ganhou novos contornos que envolvem 

a problemática da etnia, do gênero, raça etc., sugerindo novos critérios de definição do 

status social dos cidadãos. Ratifica-se, deste modo, o que salientamos anteriormente, 

que a sociedade contemporânea se articula em torno da classificação e categorização 

dos cidadãos, o que, de certa forma, tornou-se o obstáculo ao reconhecimento das 

subjetividades ou identidades. Entretanto, essa teoria crítica busca explicitar a maneira 

como o sentido mantém relações da forma de dominação, em que a ideologia é o 

determinante de coesão social. 

 

As considerações expressas pelo pensamento de Horkheimer e Marcuse nos parágrafos 

acima caracterizam e ressaltam uma visão enfática do caráter totalitário, destrutivo e 

coesivo da sociedade contemporânea, em um prognóstico abertamente pessimista acerca 

do destino do indivíduo. A abordagem que estes autores fazem em suas teorias críticas 

conserva o caráter negativo da teoria da ideologia de Marx e afasta-se da tentativa de 

generalização ou neutralização do termo “Ideologia”, como ocorre na sociologia do 

conhecimento de Mannheim. 

 

                                                           
27

 Este conceito em Marcuse aparece como um esforço da sociedade tecnológica ou avançada no sentido 

de igualar ou apagar as distinções de classes nela, criando o falso sentimento de igualdade entre classes e 

indivíduos. É claro que essa igualdade é muito mais ideológica, considerando que as classes não deixam 

de existir e as distinções entre indivíduos são constitutivas da sociedade. A “igualação” como processo 

promove uma compreensão que confunde e mistura as necessidades sociais com as individuais. E os 

indivíduos perdem a capacidade de apreender as distinções entre a conveniência e o uso simbólico dos 

objetos, das coisas (MARCUSE, 1982, p. 23-37). 
28

 Daremos maior atenção a isso quando tratarmos da problemática que emerge com o debate do 

Multiculturalismo. 
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Para Horkheimer e Marcuse, a forma da ideologia atual tem uma configuração própria, 

diferente das formas anteriores, nas quais o seu caráter consistia na pretensa, embora 

ilusória, independência da realidade social. A configuração nova se expressa na 

ausência de independência, em que os produtos da indústria cultural são criados com a 

finalidade de ajustarem-se e de refletirem a realidade social, a qual é reproduzida sem a 

necessidade de uma justificação ou defesa explícita e quase independente. Aliás, o 

próprio processo de consumir os produtos dessa indústria, por si só, induz as pessoas a 

identificarem-se com as normas sociais existentes e a continuarem a ser o que já são.  

 

A visão desses sustenta que o desenvolvimento da indústria cultural, viabilizado pelo 

progresso tecnocientífico, é parte intrínseca do processo de crescimento da 

(ir)racionalização e reificação na sociedade industrial desenvolvida. Esse processo torna 

o indivíduo cada vez menos capaz de pensamento independente e sempre atrelado e 

vinculado aos processos sociais, sobre os quais tem pouco ou nenhum controle. Além 

disso, o sujeito está cercado por um universo de objetos que são essencialmente 

idênticos e totalmente mercantilizados. Por isso, 

 

Em vez de fornecer um espaço simbólico dentro do qual os indivíduos 

pudessem cultivar sua imaginação e reflexão crítica, pudessem desenvolver 

sua individualidade e autonomia, esse universo mercantilizado canaliza a 

energia dos indivíduos para um consumo coletivo de bens padronizados. Os 

indivíduos são adaptados e ajustados à ordem social existente através do seu 

próprio desejo de possuir objetos produzidos por ela e pelo prazer que eles 

experimentam em consumir esses objetos. (THOMPSON, 1995, p. 134) 

 

 

Se, no passado, a ideologia se apresentava na forma de distintas doutrinas, concebidas 

com a ilusão de certa independência (a fonte de sua falsidade) em relação à realidade 

social, cuja finalidade era dar uma justificativa a elas, na sociedade industrial 

desenvolvida a ideologia, além de se apresentar como parte da realidade social, não é 

tanto uma doutrina articulada que se coloca cima da realidade social, mas é à medida 

que produz objetos culturais massivamente que a ideologia ganha a característica que a 

transforma em uma espécie de cimento social. Ou seja, ao transformar os produtos em 

puros objetos de troca e fontes de prazer, privados de toda característica crítica e 

transcendente (porque ganham vida própria ao determinarem as relações sociais), 

adquirem um papel ideológico que é, ao mesmo tempo, mais penetrante e obscuro que 
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as formas anteriores. Em qualquer nível da sociedade e no próprio ato de consumo 

prazeroso, os produtos da sociedade industrial desenvolvida prendem os indivíduos à 

ordem social que os oprime, fornecendo, dessa forma, o cimento social que torna as 

sociedades modernas mais rígidas, uniformes e imóveis. 

 

Parece-nos, no entanto, que não é totalmente evidente que o indivíduo, ao receber e 

consumir esses produtos, seja automaticamente levado a aderir e a se submeter à ordem 

social, passando a se identificar com as imagens projetadas, aceitando-as acriticamente. 

Admitindo que assim fosse, a ideologia, seria, de fato, um sistema fechado na 

sociedade, sem qualquer abertura ou possibilidade de escapar dela. É, entretanto, 

razoável salientar que as teorias críticas de Horkheimer e Marcuse, na medida em que 

têm em comum o pressuposto de que a ideologia é o cimento social, realçam um 

aspecto importante: as maneiras como a ideologia pode operar. Vale dizer, a ideologia 

não é o único fator implicado na reprodução das relações de dominação. Isso também 

equivale a dizer que a coesão e a reificação não são os únicos modos presentes na 

operação da ideologia. 

 

 

2.3 Da Alienação à Espetacularização da Existência 

 

 

No marxismo do século XX, Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo (1997), talvez 

tenha sido o que melhor explorou e cuidou em dar um passo adiante na abordagem de 

Marx acerca da alienação, estranhamento e fetiche da mercadoria. Debord, ao voltar 

para a questão da alienação, do estranhamento e do fetiche da mercadoria, propõe o 

conceito de espetáculo como forma superior de alienação atingida pelo capitalismo 

contemporâneo. Em sua obra mais conhecida, A Sociedade de Espetáculo, o autor expõe 

sua preocupação com a categoria reificação nas sociedades ocidentais. Sua teoria está 

assente na ideia que tem a alienação mais do que uma mera descrição de emoções ou 

um aspecto psicológico. Mas como uma consequência do modo capitalista de 

organização social que assume novas formas e conteúdos em seu processo dialético de 

fragmentação e coisificação da vida humana. Como uma instituição moderna de lutas de 
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classes, o espetáculo assume a forma de dominação da burguesia sobre o proletariado, 

impondo sua lógica mercantil à história e sobre todos os membros da sociedade. 

 

As sociedades que se querem industriais e avançadas dão primazia à razão subjetiva em 

detrimento da objetiva, propiciando a materialização e a incorporação da ideologia ao 

modo de ser dos agentes partícipes dela. Mas o modo como isso se explicita na vivência 

desses agentes está dado na espetacularização da existência, como modo de transferir 

para o exterior a elaboração do modo próprio de ser de cada cidadão nessas sociedades. 

Vale dizer, a identidade ou subjetividade perde o seu caráter significativo e profundo 

quando transferido apenas para o modo como cada um se apresenta para os outros. 

Desse modo, a identidade deixa de ser o “quem” que deve ser descoberto e articulado no 

processo incessante de poder ser nas relações dialógicas, para tornar-se o “quem” de 

uma elaboração alheia, imposta pelas demandas capitalistas, que mostra no corpo. 

 

O corpo tornou-se um dispositivo de exposição da subjetividade vazia, adornada com 

marca e modelos prontos e dados pela sociedade industrial, que exige que cada agente 

se mostre desse ou daquele modo. Essa exposição vai facilitar, por um lado, a 

classificação e a categorização dos agentes pela sociedade, tornando-os cada vez mais 

distantes ou estranhos de si mesmos, enquanto, por outro lado, fossiliza ainda mais a 

distância e o estranhamento de cada um com o outro. Vale dizer, é neste contexto de 

espetacularização existencial que nos tornamos estranhos em relação a nós mesmos e 

aos outros, impossibilitando a experiência humana. Por isso, estar próximo já não 

significa estar junto. Ou seja, se é verdade que a industrialização propiciou a 

aproximação das pessoas, dos lugares, dos pensamentos etc., nunca estivemos tão longe 

tanto de nós mesmos quanto uns dos outros. 

 

Para Debord, o espetáculo é uma forma de alienação mais abstrata que as alienações 

anteriores. Entretanto, o espetáculo é uma referência à vida passiva do agente-

espectador, que tem seu trabalho separado da vida e das formas de percepção do mundo 

fragmentado em esferas autonomizadas. A vida separada de sua realização gera a forma 

espetacular, exposta fora do homem, no consumo de imagens externas que unificam a 

vida humana através da contemplação simultânea mundial. À medida que se intensifica 

o consumo, há a necessidade de aumentar a produção de mercadorias; assim se articula 

a lógica mercantil, que, ao mesmo tempo, se intensifica na coisificação do homem, 
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reificação que se torna a negação da realidade. Daí o homem produz a própria 

desumanidade, subordinando todos os indivíduos a uma determinação abstrata. A 

sociedade do espetáculo é a denúncia do resultado da atividade humana, na produção de 

mercadorias, enquanto algo que se contrapõe à humanidade, que a ameaça de extinção 

(DEBORD, 1997). 

 

Marx entendeu o trabalho alienado como estranhamento (Entfremdung), em que o ser 

do homem é deslocado no ter enquanto que o produto do trabalho é separado do 

trabalhador. Porém, em Debord, o espetáculo é uma nova alienação do ter para o 

parecer, quando as condições do agente são reduzidas ao espectador consumidor de 

imagens. As imagens representam uma nova unidade, que mantém fragmentada toda a 

vida humana. Os indivíduos, passivos e espectadores, consomem essas imagens para 

recompor uma totalidade fetichizada de uma vida totalmente dilacerada e cindida pela 

mercadoria (COB, 2009). 

 

Segundo Debord, o espetáculo é a condição mais avançada da sociedade baseada na 

produção e no fetiche das mercadorias, em que a vida se encontra inteiramente 

submetida à mercantilização. A mercadoria mantém-se como uma forma que reveste os 

produtos da atividade humana, espoliando-a e assalariando-a e regendo as relações de 

pessoas coisificadas com as imagens. 

 

Pode-se dizer que a mercadoria é a experiência do poder enquanto um modo de 

representação do mundo e uma forma de ação sobre o mesmo. Vale dizer, a economia 

subverteu a vida humana às suas próprias leis, de tal maneira que nenhuma mudança no 

interior da esfera econômica vai além de um processo quantitativo. E a exibição 

incessante do poder econômico da mercadoria foi o que tornou o trabalho humano em 

mercadoria e a produção abundante em uma questão de sobrevivência. Desse modo, o 

espetáculo nada mais é que um show alienado do mundo real e o meio de dominação 

capitalista, no qual a sociedade se depara com a invenção das pseudonecessidades. Na 

teatralidade a que a vida cotidiana foi reduzida, em que as pessoas não passam de atores 

em cenas reais, a experiência humana tornou-se uma especulação regida pela 

mercadoria. Nas palavras de Debord: 
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A alienação do espetáculo em favor do objeto contemplado (o que resulta de 

sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele 

contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens 

dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu 

próprio desejo. Em relação ao homem que age, a exterioridade do espetáculo 

aparece no fato de seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro 

que os representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa 

em lugar algum, pois o espetáculo está em toda a parte. (DEBORD, 1997, p. 

24) 

 

 

O modo de existência nas sociedades capitalistas banaliza a vida dos agentes humanos 

pelas relações entre homens em sua totalidade reificadas pelo poder abstrato da 

mercadoria. O problema que se explicita reside na independência atingida por essas 

representações ou mercadorias que escapam ao controle dos homens e se comunicam 

com os mesmos na forma de monólogo, o que está banindo da vida o diálogo. 

Considerando que o agente humano é um ser expressivo e linguístico, e a sua identidade 

definida nas relações dialógicas no espaço de interações comunicativas e valorativas, a 

negação do diálogo inviabiliza não só a experiência, como também a própria vida. 

 

A autonomia da mercadoria emerge no cerne da sociedade como algo suprassensível. 

Na perspectiva de Debord, o mais importante é encontrar na mercadoria o cerne do 

capitalismo, o determinante de todas as alienações, e menos reduzi-lo ao problema da 

alienação à propriedade privada dos meios de produção. A mercadoria estabelece o 

fetiche tanto como condição de socialização objetiva, quanto como forma de produção 

de uma consciência fetichizada. Essa consciência, ratificada ideologicamente, explicita 

as formas de personificação da necessidade de o capitalismo se impor como realidade 

social (COB, 2009). 

 

Na sociedade cuja determinante social é a ideologia materializada, expressa por meio do 

fetiche da mercadoria, o indivíduo mergulha em um processo de autodestruição, que é a 

sua imagem invertida, como a única possibilidade de realização de suas 

pseudonecessidades de possuir o mínimo de dinheiro para a satisfação de seus desejos. 

Na sociedade de espetáculo, as pessoas são dependentes da circulação de mercadorias 

para a própria manutenção da vida, enquanto a mercadoria é algo sensível e estranho, 

embora produto do trabalho humano. Ela, a mercadoria, torna-se algo metafísico, 

suprassensível, imposto pelo homem ao homem como legítimo mecanismo mediador 

das relações sociais, e é deste modo que o mundo real se transforma em simples 
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imagens e as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 

comportamento hipnotizante. Segundo Debord: 

 

 

O trabalho não se produz a si mesmo, produz uma força independente. O 

sucesso dessa produção, sua abundância, volta para o produtor como 

abundância da despossessão. Com a acumulação de seus produtos alienados, 

o tempo e o espaço de seu mundo se tornam estranhos para ele. O espetáculo 

é o mapa desse novo mundo, mapa que corresponde exatamente a seu 

território. As forças que nos escaparam mostram-se a nós em todo o seu 

vigor. O espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da 

alienação (...) O que com a economia que se move por si mesma só pode ser 

a alienação que está em seu núcleo original. O homem separado de seu 

produto produz, cada vez mais e com mais força, todos os detalhes de seu 

mundo. Assim, vê-se cada vez mais separado de seu mundo. Quanto mais sua 

vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida. O espetáculo é o 

capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. (1997, p. 24-25) 

 

 

Na sociedade espetacular, a ideologia tem a função de ocultar o caráter contraditório do 

modo de se estabelecer, isto é, de escamotear a lógica por meio da qual se articula, 

concentrando o foco apenas no modo pelo qual as relações econômicas aparecem 

superficialmente. O mundo de aparências, das imagens, construído pela esfera da 

circulação, além de gerar formas econômicas ideológicas, também é um excelente 

paraíso dos direitos inatos do homem, onde se faz crer que reina a liberdade, a igualdade 

e a prosperidade. O próprio mercado é também a fonte da ideologia política, de sorte 

que a igualdade e a liberdade não só são aperfeiçoadas na troca baseada em seus 

valores, mas a própria troca dos valores serve de base produtiva real de toda igualdade e 

liberdade. Sob a superficialidade de troca em que aparecem a igualdade e a liberdade, a 

ideologia oculta nela as desigualdades. Porque: 

 

 

Sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, 

representação à realidade, a aparência ao ser... Ele considera que a ilusão é 

sagrada, a verdade profana. E mais: a seus olhos o sagrado aumenta à medida 

que a verdade decresce e a ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo 

da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. (FEUERBACH apud DEBORD, 

1997, p. 13) 

 

 

Atrás das imagens se escondem as coisas-modelo que os agentes são convocados a 

copiar, reproduzindo com a maior fidelidade, remetendo-os a um processo de igualação 
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massificada. Os modelos originais emanam das elites, dos burocratas e técnicos do 

poder, que, ao mesmo tempo, determinam não só o comportamento, mas também o 

modo de ser próprio da aparência de cada um. Ajustar-se a estas exigências não só 

permite igualar-se a todos, como também garante a aceitação social. Ser diferente, neste 

sentido, é incorrer na negação, na discriminação e no não reconhecimento dos iguais. 

Por esta razão, a sacralização da ilusão estrutural da sociedade contemporânea e a 

autenticidade subjetiva, enquanto modo próprio de ser de cada agente humano nas 

dinâmicas sociais, são profanadas à medida que cresce essa ilusão das aparências 

identitárias. Desse modo, Debord completa o sentido da citação acima, salientando que 

“toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 

apresenta como uma imensa acumulação de espetáculo. Tudo o que era vivido 

diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 13). 

 

Essa inversão que mecaniza a existência social não só é, na verdade, essencial à 

expansão da indústria, como também envolve, preserva e perpetua poderosos interesses 

ocultos. À medida que isso se tornou o que caracteriza a mentalidade dominante, com a 

instrumentalização da razão, emerge uma espécie da materialidade e cegueira, tornando-

se um fetiche, uma entidade mágica que é aceita ao invés de ser intelectualmente 

apreendida. Deste modo, justiça, igualdade, felicidade, tolerância, todos os conceitos 

que nos séculos precedentes foram sancionados pela razão, perderam as suas raízes 

intelectuais e, mesmo que ainda estejam presentes como objetivos e fins, não são mais 

uma força racional autorizada para avaliá-los e ligá-los a uma realidade objetiva. 

 

A tentativa, o esforço, de generalizar ou totalizar o conceito de ideologia, neutralizando-

o, não levando em consideração a problemática premente da dominação na sociedade 

contemporânea, não dá conta das tensões sociais presentes nas relações interpessoais. 

Porém as teorias críticas de Horkheimer, Marcuse e Debord oferecem uma visão da 

maneira como a ideologia opera e se manifesta. Apesar de serem visões de certa forma 

limitadas, elas também estão ligadas a uma concepção totalizante e pessimista da 

sociedade industrial desenvolvida, na qual o indivíduo não tem escapatória. Essas 

teorias críticas, na medida em que põem em pauta as determinações e as operações da 

ideologia, não consideram as possibilidades do agente, muito menos a transformação da 

sociedade. É por esta razão que a teoria crítica de Charles Taylor traz uma proposta 

diferenciada, que, em vez de partir da sociedade, com suas determinações de dominação 
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e exploração da natureza e do homem, elabora uma teoria-ação ou uma antropologia 

filosófica. Seu argumento tem como questão de fundo a compreensão do self, do Eu; ele 

indaga acerca do “Quem” do agente humano, cuja finalidade é explorar a forma e as 

possibilidades de formação da identidade. 

 

Em um trabalho anterior
29

 argumentamos que a antropologia filosófica tayloriana põe 

em pauta a identidade pessoal e coletiva, considera a luta por reconhecimento e vê a 

necessidade de reafirmar a diferença em vez da igualdade. Por sua vez, a diferença pede 

reconhecimento da identidade específica de grupos, ao mesmo tempo que valoriza o 

princípio da dignidade do indivíduo como seu valor intrínseco em um projeto de 

sociedade em que estava prescrita a dignidade de todos os cidadãos. E isso possibilita a 

emergência do reconhecimento do direito à diferença, contrariamente às determinações 

massificantes. Por isso, em Taylor, o tema do reconhecimento social aparece como nova 

forma de se conceber uma teoria crítica que possibilita interpretações, diagnósticos e 

novas formulações para os problemas das sociedades contemporâneas: 

 

 

A abordagem tayloriana alcança o ponto crucial para compreensão da moral e 

da política específica da contemporaneidade, fazendo uma genealogia 

topográfica moral do ocidente, ficando mais claro quando focalizamos as 

grandes lutas e contradições sociais da última metade do século XX. As lutas 

da contracultura, as novas definições de papéis sexuais, a influência do 

movimento ecológico, radicalização da oposição entre espaço público e 

privado, e as lutas das minorias contemporâneas, que redesenharam a 

caracterização das sociedades ocidentais, possibilitando a entrada de novas 

aspirações políticas e existenciais específicas. Emerge a crescente eficácia 

social do princípio da autenticidade, legitimando a luta pelo direito à 

diferença das minorias que se percebem oprimidas no mundo contemporâneo, 

compreendida como uma luta pelo respeito ou reconhecimento a uma 

especificidade fundamental não generalizável. (BINJA, 2010, p. 7-8) 

 

 

Neste sentido, a antropologia tayloriana pode ser vista e discutida sob dois pontos de 

partida interligados: da moral e da ontologia. Na ontologia, defende que o agente 

humano só encontra sentido em suas ações e na vida articulando suas fontes identitárias 

vinculadas à comunidade cultural específica, instituições e línguas partilhadas. Na 

moral, por sua vez, argumenta que o agente humano é moral, suas ações e expressões 

                                                           
29

 Aqui fazemos referência à dissertação de mestrado defendida em 2010, cujo título é Multiculturalismo: 

a identidade do sujeito nas tensões sociais contemporâneas em Charles Taylor. 
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são valorativas, orientadas para o bem, a sua realização existencial e histórica. Então, a 

liberdade em seu sentido positivo significa sempre a realização seletiva de bens 

culturais dentro de um horizonte ético pré-existente. Estes elementos, moralidade e 

identidade, permitem mostrar como a constituição do self está intrinsecamente ligada a 

uma visão de bem e de vida boa, e constituem o centro do pensamento de Taylor. À 

primeira vista, parece que Taylor complementa as teorias crítica de Horkheimer, 

Marcuse e Debord, como de fato o faz e as supera. Mais adiante discutiremos alguns 

aspectos de sua abordagem, tendo em vista as teorias críticas dos autores que acabamos 

de mencionar. 

 

No momento, gostaríamos de nos deter nas convulsões sociais, nas sucessivas crises da 

sociedade contemporânea, em busca de uma singela caracterização do quadro de tensões 

vigentes nela. 

  



98 
 

CAPÍTULO 3 

GLOBALIZAÇÃO E BARBÁRIE 

 

 

 

No capítulo anterior, partimos das análises voltadas à bifurcação que o conceito 

ideologia sofreu depois do pensamento de Marx e Engels. Nossa abordagem destacou o 

caráter crítico, como continuidade dos argumentos de Marx, para dar conta de 

compreender como ela, a ideologia, aparece de forma determinante na impossibilidade 

da experiência humana. No presente capítulo, nossa principal preocupação é apresentar 

as implicações da ideologia nas convulsões sociais contemporâneas, dentro de um 

processo complexo de transformações globais. São essas transformações globais que 

têm redefinido a configuração das relações interpessoais na contemporaneidade. Deste 

modo, daremos maior destaque à magnitude dos impactos dessas transformações não 

somente sobre a sociedade, sobre as distintas culturas ocidentais, mas também, e 

principalmente, sobre os agentes sociais.  Na medida em que se torna possível constatar 

o surgimento de um novo vocabulário
30

 de valores, novos critérios de ação, por meio 

dos quais os indivíduos se percebem, se reconhecem e estabelecem relações uns com os 

outros, será a partir desse novo vocabulário moral que pretendemos esboçar a transição 

das sociedades comunitárias assentes no “estar junto” e no “ter tudo em comum”
31

 para 

as sociedades associativas. A associatividade tipifica as sociedades
32

 contemporâneas, 

na medida em que explicita o sacrifício do “estar junto”
33

, que, nelas, legitima apenas as 

razões utilitárias, instrumentais e individuais, e os bens, uma expressão da 

individualidade. 

 

As transformações globais às quais as sociedades contemporâneas estão submetidas 

permitem também, ao mesmo tempo, focalizar o processo de exteriorização dos agentes 

                                                           
30

 A expressão “novo vocabulário de valores” é discutida por Charles Taylor em As Fontes do Self. 

Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Loyola, 2005. 
31 Segundo Bauman (1999, p.13-33), as expressões “estar junto” e “ter tudo em comum” caracterizam as 

sociedades pré-modernas, nas quais as identidades pessoais se confundiam com a identidade coletiva. 

Nelas, os indivíduos não se reconhecem fora do grupo, e os bens não pertencem a indivíduos, mas ao 

grupo. Essas características passam por uma reformulação a partir da modernidade.  
32

 A noção de “sociedade associativa” é apresentada e discutida por Z. Bauman em Globalização: as 

consequências humanas. Tradução de Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
33

 Idem. 
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humanos, no sentido de eles se identificarem mais com a pura apresentação do corpo 

físico do que com a profundidade interior. Esse processo possibilitou a 

espetacularização das identidades no espaço das indagações morais, tornando a forma 

da apresentação da pessoa mais importante que a fonte que legitima essa expressão. 

Desse processo resultou, grosso modo, a negação da profundidade dos agentes, 

confinados na superfície vazia dos corpos, o que torna não só oca a existência, como 

também banal a relação desses agentes. Desse modo, a barbárie, no presente capítulo, 

aponta para dois sentidos diferentes. Primeiro, ela serve para destacar que o tão sonhado 

progresso da ciência e da técnica, ao se autolegitimar, apesar de seu discurso de 

preservação e viabilização da existência, tornou-se um poderoso instrumento de 

dominação, exploração e opressão. Em última análise, o progresso tecnocientífico 

banaliza a existência e a própria vida. Segundo, ela também serve para frisar que as 

determinações sociais contemporâneas têm impossibilitado que os agentes 

compreendam os processos de formação da subjetividade ou identidade. Daí a razão de 

não haver qualquer preocupação com a compreensão da agência, das motivações e dos 

valores envolvidos nas ações. Na medida em que, no espaço das indagações identitárias, 

ocorre a criação de um vocabulário valorativo e formativo, o mesmo se legitima e se 

estabelece nas relações competitivas dos agentes, nas ações não reflexivas ou não 

reveladoras e nas identidades confusas ou náufragas (TAYLOR, 2005, p. 44). 

 

 

3.1 A Mudança Como Determinante Social 

 

 

As condições do mundo contemporâneo, cuja característica peculiar é a mudança, a 

transformação, têm propiciado a emergência e a expectativa de algo novo. Como a 

sociedade vive a expectativa constante dessa emergência do novo, do desconhecido, 

qualquer reformulação de velhas experiências, ideias e noções, parecerá sempre nova. 

Nesse contexto, é comum confundir a globalização com um fenômeno novo. No 

entanto, é fato que a globalização não é propriamente um fenômeno novo, pois seu 

maior impulso deu-se com a exploração das grandes navegações do século XVI, com a 

conquista e a colonização europeia, que foram as primeiras formas de um mesmo 

processo histórico secular. 
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No século XIX, Marx apreende e constata que a mudança era o fato ou o determinante 

da sociedade. Por exemplo, no Manifesto Comunista (2009), compreende-se, no 

advento do capitalismo, um novo e mais significativo impulso no processo de 

mundialização da cultura burguesa, tendo conquistado o poder, começou com a 

destruição de todas as relações tradicionais até então conhecidas. Em seu argumento, o 

filósofo salienta que, nesse processo, quando, por um lado, a cultura do capital se impõe 

pela destruição de outras culturas, por outro, seu caráter é tão brutal que dilacera todas 

as disposições que se lhe opõem e se garante pelo constante revolucionar dos meios e 

instrumentos de produção. Embora este fato esteja presente na formação dos grandes 

impérios – grego, romano etc., nada se compara à força e à brutalidade do capitalismo. 

Nas palavras do autor: 

 

 

Por meio da exploração do mercado mundial, a burguesia confere um caráter 

cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países. Para grande 

desespero dos reacionários, ela tirou da indústria sua base nacional. As 

antigas indústrias nacionais foram destruídas e continuam sendo aniquiladas 

a cada dia. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna 

uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas, indústrias que 

não empregam mais matérias-primas locais, matérias-primas provenientes 

das mais remotas regiões, e cujos produtos são consumidos não somente no 

próprio país, mas em todas as partes do mundo. (MARX, 2009, p. 58) 

 

 

O sucesso desse processo global e globalizante
34

 está intimamente ligado à criação de 

novas necessidades, cuja satisfação não se circunscreve aos produtos locais ou 

nacionais. A sucessão das indústrias internacionais às nacionais não só possibilitou a 

internacionalização do capital, como também propiciou a abertura das fronteiras, em um 

fluxo e refluxo incessantes de produtos, para responder às novas demandas. Tal abertura 

criou uma relação entre países, que, enquanto, por um lado, os fez competir 

incessantemente, por outro os tornou tão dependentes uns dos outros. Daí decorrem 

processos comparativos e de exploração dos países econômica e militarmente mais 

                                                           
34

 Se, por um lado, o processo é global por seu caráter universal, porque envolve o mundo como um todo, 

ao mesmo tempo, o processo é globalizante por ser dotado da propriedade ou tendência de generalizar as 

experiências locais. Ou seja, em termos de movimento, o Global seria o centrípeto, que traz o todo para o 

local, quando o Globalizante seria centrífugo, que leva o particular para o todo. Desse modo, quando nos 

referimos ao fenômeno da Globalização o concebemos como sendo composto por esses dois movimentos 

distintos, porém complementares. 
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fortes sobre os que lhes são inferiores. Esse mecanismo de fluxos e refluxos de produtos 

e capital, agora não mais nacionais, mas internacionais, impõe, nas relações entre 

nações, e, fundamentalmente, entre as pessoas, uma lógica de consumo, para mantê-lo 

funcionando. Desse modo, 

 

 

Em lugar de velhas necessidades, satisfeitas pelos produtos nacionais, surgem 

necessidades novas que exigem, para serem satisfeitas, os produtos das 

regiões e dos climas mais distantes. Em lugar do antigo isolamento e da 

autossuficiência local e nacional se desenvolvem relações universais, uma 

interdependência universal das nações. E o que é verdade na produção 

material não o é menos na produção intelectual. Os produtos intelectuais de 

uma nação se tornam propriedade comum de todos. A unilateralidade e o 

exclusivismo nacionais se tornam cada vez mais impossíveis; e da 

multiplicidade das literaturas nacionais e locais surge uma literatura mundial. 

(MARX, 2009, p. 58) 

 

 

A noção de urgência no processo de transformação das nações gerou a expectativa 

sempre presente em relação à implosão do novo “desconhecido” que se quer 

“conhecido”. Vale dizer, a existência foi submetida à lógica do fascínio pelo novo, sem 

se importar com o valor do processo que lhe dá lugar e muito menos com a veracidade 

do seu caráter. Desse modo, a geração do novo para atender as exigências dessa 

humanidade ávida traz no seu bojo uma brutalidade desmedida, por si só já justificada; 

por esse motivo, muitas vezes ela nem é questionada. Até mesmo aquilo que é 

apresentado como novidade não poucas vezes não passa de reciclagem do velho, que 

ganha outra configuração. Entretanto, o culto ao novo, nas sociedades contemporâneas, 

deu lugar à veneração ao velho feito novo, e a barbárie é justificada quando atende e 

responde aos anseios delas. O fascínio pelo novo expressa-se significativamente à 

medida que vem carregado de valores de um mercado extremamente dinâmico, que 

precisa se reinventar a cada instante. Como reflexo do discurso ideológico de progresso, 

o novo ganha essa força que paralisa a capacidade reflexiva do agente, que se contenta 

em acomodá-lo e acolhê-lo, sem, no entanto, fazer uma avaliação significativa e 

valorativa desse novo. Quando possível, a avaliação é feita no sentido utilitário de 

ganho, do cálculo de aferir maior ganho, na relação custo-benefício, nas disputas e 

competitividades sociais. De certa forma, essa avaliação, que, para Taylor (2005), é 

fraca, instaura, nas relações sociais, a “lei do mais forte”, com todas as suas implicações 
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possíveis. Daí esse sistema justificar a barbárie se ela labora para a manutenção desse 

estado de coisas. 

 

Foi na década de 1970 que o processo assumiu novas formas e intensificou-se. Segundo 

Hall (2003), a globalização contemporânea é associada ao surgimento de novos 

mercados financeiros desregulamentados, ao capital global e aos fluxos de moedas 

fortes, capazes de desestabilizar as economias médias, às formas transnacionais de 

produtos de consumo, ao crescimento exponencial de novas indústrias culturais ou 

criativas
35

 impulsionadas pelas tecnologias de informação e pelo aparecimento da 

economia do conhecimento. No entanto, o que chama atenção nessa reorganização e 

reestruturação social é como a globalização vai propiciar a necessidade de rearranjos 

nas relações interpessoais, que culminam no que consideramos como sendo a 

impossibilidade da experiência humana. A força do capital no primeiro plano reduz o 

humano em seu meio, instrumentaliza as suas relações, reduzindo-o a mero objeto que 

movimenta as suas engrenagens. Daí que: 

 

 

a globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que 

atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, 

em realidade e em experiência, mais interconectado. A globalização implica 

um movimento de distanciamento da ideia sociológica clássica da 

“sociedade” como um sistema bem delimitado e sua substituição por uma 

perspectiva que se concentra na forma como a vida social está ordenada ao 

longo do tempo e do espaço (HALL, 2006, p. 67-68). 

 

Esse fenômeno mostra o seu caráter e a sua força avassaladora, desintegrando tudo o 

que se lhe opõe. A globalização é caracterizada pela compreensão do binômio tempo-

                                                           
35

 Latoeira (2009) salienta que a passagem do termo “indústrias culturais” para o termo “indústrias 

criativas” aponta para uma nova articulação dos domínios da arte ou cultura, da tecnologia e dos 

negócios, com pretensões de apontar os aspectos positivos dessa simbiose. Nesta ordem de ideias, coube 

às novas tecnologias abrir caminho para maneiras alternativas de distribuição, para fazer os produtos da 

cultura chegarem ao consumidor final. As indústrias criativas são um setor emergente em diversos 

países, não sendo ainda consensual a sua definição ou a delimitação das atividades que podem ser 

incluídas nesse setor. Na origem destas indústrias está um conjunto de atividades criativas consideradas 

tradicionais, que evoluíram devido ao desenvolvimento da tecnologia e do software, tendo a Internet um 

papel central no processo de convergência de diferentes tipos de indústrias, plataformas e conteúdos 

(LATOEIRA, Cristina. Indústrias criativas: mapeamento, organização e estudos de caso. RAE. São 

Paulo, v. 49, n.1. jan./mar. 2009) 
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espaço/global homogêneo, marcado pelo desarraigamento irregular das relações sociais 

e por processos de destradicionalização, que não se restringem unicamente às 

sociedades em desenvolvimento, pois, tanto quanto as periféricas, as sociedades 

ocidentais não podem mais evitar esses efeitos. Para Hall (2003), o sistema é global em 

virtude de sua esfera de operação ser planetária: não existem locais que escapem ao 

alcance das interdependências desestabilizadoras que a caracterizam. A globalização 

tem enfraquecido a soberania nacional e o raio de ação dos Estados-nação, deslocando-

os, e seus efeitos não são iguais ou uniformes, mas variam de lugar e contexto: “Ele 

continua sendo um sistema de desigualdade e instabilidades cada vez mais profundas, 

sobre o qual nenhuma potência – nem mesmo os Estados Unidos, que é a nação mais 

poderosa em termos econômicos e militares da terra – possui o controle absoluto” 

(HALL, 2003, p. 56). 

 

As rápidas transformações  às quais as sociedades contemporâneas estão submetidas 

vêm carregadas com um discurso ideológico de progresso, que oculta e inverte os fatos, 

tolhendo o dever e o direito de refletir sobre o processo e avaliá-lo. A atenção que esse 

processo exige impele os agentes para fora deles, despreocupando-os cada vez menos 

com relação aos aspectos tendentes à interioridade. Perde-se gradativamente o cuidado 

que cada cidadão deve à sua identidade pessoal e/ou coletiva. As ações não ponderadas, 

irrefletidas ou, quando muito, calcadas no cálculo quantitativo do ganho, tornaram 

antiquada a busca pela compreensão do valor dos sentimentos envolvidos na agência. 

Expresso de outra maneira, nada menos interessante do que indagar pelo “quem” do 

agente, pela identidade pessoal, quando tudo indica os agentes estão orientados para o 

“ganho” de qualquer coisa na situação. Daí resulta a espetacularização da existência e 

da instrumentalização das faculdades cognitivas. Em seguida, passaremos a analisar 

como a compreensão e a experiência do agente humano é alterada a partir das 

transformações propiciadas pelo fenômeno da globalização. 
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3.2 A Relação Espaço-Temporal e a Experiência “Perto” e “Longe” 

 

 

É evidente que. nesse contexto de mudanças, muitas vezes abruptas, o surgimento das 

tecnologias da informação serviu de catalisador dos processos globais e globalizantes. 

Esse catalisador propicia a emergência de uma nova configuração social, distinta 

daquela construída na modernidade, estável e imediata, circunscrita no espaço-tempo 

como determinante intransponível (BAUMAN, 1999). Vale dizer, a modernidade tinha 

o espaço planejado, rígido, sólido e permanente. Desenhada em aço e concreto, definida 

pelas malhas rodoviária e ferroviária, em que a ordem social se confunde com a 

arquitetura, possibilitando entender uma pela outra e, semelhantemente, as unidades e 

divisões sociais ou territoriais. A chave para uma sociedade ordeira é procurada na 

organização do espaço – essa característica, de certa forma, estende-se até os nossos 

dias – (BAUMAN 1999, p.24). Sobre este espaço planejado, urbanístico e arquitetônico 

impõe-se um terceiro, o espaço cibernético do mundo. Os elementos desse espaço são 

desprovidos de dimensões espaciais, embora estejam inscritos na temporalidade 

singular de uma difusão instantânea. A implicação imediata do terceiro espaço é que as 

pessoas já não são separadas por obstáculos físicos ou distâncias temporais. A 

experiência com o outro passa a ser mediada por diversos dispositivos tecnológicos que 

encurtam os espaços e abreviam o tempo, tornando tudo menos direto e profundo, e 

mais instantâneo e superficial. A impossibilidade de superar as barreiras espaço-

temporais ou obstáculos físicos tem engendrado crises de ansiedade e vertigens 

existenciais nos indivíduos. A acessibilidade ao outro, propiciada pelo espaço 

cibernético causa uma dupla confusão: o acesso aqui é, em si, o não acesso; e a presença 

requerida do outro no acesso é obliterada pela instantaneidade do espaço cibernético. 

Vale dizer, o espaço cibernético, obliterando a presença do outro e se impondo como 

mediador na relação com esse outro, torna a experiência tão superficial quanto 

insatisfatória para a elaboração e articulação identitárias. Deste modo, isso afeta 

significativamente a nossa compreensão da experiência com o outro e com o “dentro” e 

“fora” (BAUMAN, 1999). 

 

Tomamos as expressões “longe” e “perto” em nossa abordagem para analisar as 

condições de possibilidades da “experiência” e de “não-experiência” humanas. Se, à 

primeira vista, parecem - e são - expressões distintas, as determinações sociais atuais, 
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impulsionadas por processos tecnocientíficos, cuidaram de sobrepô-las e confundi-las. 

Por sua vez, as expressões: “dentro” e “fora” explicitam propriamente a distinção entre 

a “experiência” e a “não-experiência” humanas simultaneamente. Procuramos 

evidenciar que a experiência humana está vinculada ao “perto”, à aproximação e à 

supressão do “longe”, da distância. Ou seja, a “não-experiência” humana cresce 

proporcionalmente, à medida que se desenvolve e cresce a distância, a separação, o 

“longe”. O discurso ideologicamente carregado, na medida em que mantém o agente 

distante de si, na superfície do seu modo existencial, o priva de experimentar-se e 

impossibilita a articulação da sua identidade. Nesta condição, os agentes não só são 

mantidos e permanecem longe de si, mas também ficam impossibilitados de 

experimentar um ao outro. Consequentemente, as relações interpessoais ficam 

circunscritas à superfície espetacular da existência, e o estar perto ou próximo de 

alguém não significa necessariamente experimentá-la. Nessa relação, o “longe” não se 

petrifica, aumenta a distância proximal dos agentes, ao mesmo tempo que se torna 

intransponível. Mais adiante daremos maior atenção à experiência com o outro enquanto 

expressão do “dentro”, como negação do “fora” ou vice-versa. 

 

Diferentemente, na modernidade e nela os fatores geográficos, fronteiras naturais e 

artificiais dos territórios, as distintas identidades das populações e os círculos culturais, 

fundamentalmente a distinção entre “dentro” e “fora”, são derivativos ou fragmentos 

materiais de limites de velocidade ou das restrições de tempo e o custo impostos à 

liberdade de movimento. Nas palavras de Bauman: 

 

 

...longe de ser um “dado” objetivo, impessoal, físico, a “distância” é um 

produto social; sua extensão varia dependendo da velocidade com a qual 

pode ser vencida (e, numa economia monetária, do custo envolvido na 

produção dessa velocidade). Todos os outros fatores socialmente produzidos 

de constituição, separação e manutenção de identidades coletivas – como 

fronteiras estatais ou barreiras culturais – parecem, em retrospectiva, meros 

efeitos secundários dessa velocidade. (1999, p. 19) 

 

 

Em que medida a velocidade afeta a distinção entre “perto” e “longe”, “dentro” e 

“fora”? Segundo Bauman (1999), perto ou próximo é o acessível, o que é usual, familiar 

e conhecido ou óbvio. É também algo ou alguém que se vê, que se encontra, com quem 
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se lida ou interage diariamente, entrelaçado à rotina cotidiana. O “próximo” é também 

um espaço dentro do qual a pessoa se sente ela mesma, à vontade em relação ao que 

dizer e fazer. Desse modo, o “perto” ou “próximo” propicia a experiência imediata, 

profunda, do agente consigo mesmo e com o outro ou outros, e possibilita a criação de 

novo vocabulário identitário ao articular o seu próprio “quem”. Por seu turno, “longe” é 

a expressão do espaço que se penetra apenas ocasionalmente ou nunca, em que as coisas 

que nele acontecem não podem ser previstas ou compreendidas e diante das quais não se 

sabe ao certo como reagir. “Longe” é o espaço que contém coisas de que pouco ou nada 

se sabe, das quais pouco se espera e de que não temos obrigação de cuidar. Perceber-se 

em um espaço longínquo, além de aventurar-se além do alcance, é uma experiência 

enervante do deslocamento. O estar “perto” aponta para a certeza e a autoconfiança; no 

entanto, o estar “longe” significa incerteza, desconfiança e hesitação. “Estar ‘longe’ 

significa estar com problemas (...). A ideia de ‘perto’, por outro lado, representa o que 

não é problemático...” (BAUMAN, 1999, p.21). Por isso, a introdução do espaço 

cibernético nas relações interpessoais, se, por um lado, cria a ilusão do estar “perto” de 

alguém ou de algo, é, ao mesmo tempo, a expressão mais radical do estar “longe”. 

Embora o terceiro espaço suprima o obstáculo físico, espaço-temporal, cria ou mantém, 

ao mesmo tempo, a desconfiança, a hesitação e a condição existencial problemática, 

porque petrifica a experiência do estar “longe” do outro ou de algo, além de manter o 

agente na experiência superficial duvidosa. No espaço cibernético, ainda que as pessoas 

pareçam estar tão perto umas das outras, nunca estiveram tão longe delas mesmas e das 

outras, transformando a experiência de conhecer em desconhecer a si e aos outros. 

 

Guardadas as devidas proporções, é razoável afirmar que a lógica da globalização tende 

a maximizar o estar “perto”, a experiência do “próximo”, visto que possibilita o melhor 

controle, cuidado, domínio e a emergência do novo, ainda que desconhecido, mas às 

vezes facilmente previsível. Concomitantemente, articula-se no sentido de minimizar a 

experiência do “longe”, visto que nos remete às nossas impossibilidades, escapa-nos o 

controle e o domínio. O encolhimento do binômio espaço – tempo, pelo domínio das 

novas tecnologias da informação, que possibilitaram a emergência do espaço virtual, 

exerce duas funções distintas: enquanto, por um lado, propicia o surgimento de uma 

nova configuração social, novas “experiências” humanas e novas identidades, por outro 

submete a sociedade a um exercício de poder jamais visto; vale dizer, a massificação e a 

coisificação são levadas aos extremos. Porque, ao aliar a urgência dos processos que o 
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engendram com a obliteração da experiência imediata, além dos deslocamentos 

facilitados muitas vezes obrigatórios, não só se percebe o surgimento de uma cultura 

sem raízes concretas ou fincadas, como também cresce a impossibilidade de refletir os 

processos de legitimação, levando as antigas culturas a sucumbir e criando a cultura de 

iguais e indistintos, deslocados de si e sem experiência com os outros.  

 

A configuração da sociedade globalizada propicia a elevação do poder da mercadoria 

fetichizada, condenando os indivíduos a uma alienação radical, mergulhando-os na 

ilusão da igualdade e da liberdade. Além disto, mesmo com a experiência do “perto”, do 

“próximo”, do conhecido e do controlável maximizado, nas relações interpessoais 

ocorre o fenômeno diametralmente oposto. Ao mesmo tempo que estamos mais “perto” 

uns dos outros, mantemo-nos “longe” dos outros e de nós mesmos, nunca estivemos tão 

longe de nós e dos outros quanto estamos na atualidade. Mesmo que a globalização 

propicie aos indivíduos o espaço no qual podem ser eles mesmos, é com ela também 

que se petrificou o deslocamento dos agentes do próprio self. O contexto permite 

expressões: linguagem e agência, conforme a preferência pessoal, a partir desse 

deslocamento de si do agente
36

, o que converte a liberdade tão celebrada em um 

verdadeiro simulacro da opressão e dominação do mercado. Consequentemente, desse 

processo de deslocamentos resulta, entretanto, a liquefação dos valores. 

 

 

3.3 A Liquefação dos Valores Tradicionais 

 

 

A modernidade foi profundamente marcada, entre outras coisas, pelo progresso dos 

meios de transporte. Os transportes relativizaram e aproximaram o “perto” do “longe” e 

vice-versa. A mudança na relação “perto” e “longe”, mediada pelos meios de 

transportes cada vez mais rápidos, desencadeou o processo típico desse período, que se 

explicitou como erosão e cedeu às totalidades sociais e culturais locais. Marcou a 

passagem da comunidade para a associação. Os transportes também modificaram o 

fluxo e o refluxo das informações. Eles melhoraram o tipo de comunicação que não 

envolve o movimento dos corpos físicos, ao mesmo tempo que propiciaram o 

                                                           
36

 É como Nietzsche disse em sua Genealogia da Moral: “Pois continuamos necessariamente estranhos a 

nós mesmos, não nos compreendemos, ... Cada qual é o mais distante de si mesmo”. (1998, p.7-8) 
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desenvolvimento de formas técnicas que permitiram à informação viajar independente 

dos seus portadores físicos e dos objetos sobre os quais informa. Como diz Bauman: 

 

 

A separação dos movimentos da informação em relação aos movimentos dos 

seus portadores e objetos permitiu por sua vez a diferenciação de suas 

velocidades; o movimento da informação ganha velocidade num ritmo muito 

mais rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a qual 

se informa. (1999, p.21-22) 

 

A velocidade da informação aumentou exponencialmente com o advento das novas 

tecnologias da informação, com a rede mundial de computadores, pondo fim à noção de 

viagem, tornando-a instantaneamente disponível em todo o planeta. O que significou 

para as relações comunitárias e culturais? As relações comunitárias, intimamente 

ligadas, foram produzidas e mantidas pela defasagem entre a comunicação quase 

instantânea dentro da pequena comunidade
37

 e a grande quantidade de tempo e custos 

necessários para passar a informação entre as localidades. Quanto mais pessoal o fluxo 

comunicacional em seu sentido imediato com o outro, maior é a solidez e a consistência 

das relações comunitárias. Deste modo, a atual fragilidade nas relações interpessoais e a 

superficialidade da comunicação entre elas tornaram voláteis as comunidades 

contemporâneas. Deve-se a e, de certa forma, tem a sua justificativa, sobretudo na 

redução ou completo desaparecimento daquele modo existencial das comunidades que 

antecederam a atual, que as superou pela fluidez e instantaneidade da comunicação. A 

nossa abordagem não visa negar as novas formas de comunicação, muito menos afirmar 

a comunidades pré-modernas em detrimento da sociedade contemporânea. Visa, sim, 

analisar a comunidade pré-moderna e estabelecer uma relação comparativa com a 

contemporânea, com vistas a compreender a emergência das relações interpessoais que 

caracterizam a sociedade atual. 

 

A unidade das pequenas comunidades resulta da simultaneidade e do quase nulo custo 

da comunicação através da voz natural (sem mediação). A coesão social de qualquer 

comunidade resulta do consenso, do conhecimento comum, e, o mais importante, sem a 

constante atualização, além da interação. Todos esses elementos fazem parte da estrita e 

                                                           
37

 Bauman salienta que o tamanho dela era determinado pela qualidade sistemática de fluxos de interação, 

dentro de certos limites naturais da visão, audição e capacidade de memorização de seus membros (1999, 

p.22) 
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primária educação e da memória da cultura. No entanto, a flexibilidade social, 

diferentemente, resulta do esquecimento e da comunicação aberta, geralmente mediada. 

Assim, acrescenta Bauman: 

 

 

A comunicação barata significa o rápido transbordamento, sufocamento ou 

atropelamento da informação obtida, assim como a chegada veloz de notícia. 

[...] a comunicação barata inunda e sufoca a memória, em vez de alimentá-la. 

Presumivelmente, o mais seminal dos últimos desenvolvimentos é a redução 

das diferenças entre os custos de transmissão de informação em escala local e 

global [...] isso, por sua vez, significa que a informação que eventualmente 

chega e pede atenção, acesso e permanência (por mais breve que seja) na 

memória tende a provir dos locais mais variados e mutuamente autônomos, 

assim provavelmente devendo passar mensagens mutuamente incompatíveis 

ou canceladoras... (1999, p.23) 

 

 

O resultado dessas mudanças na comunicação não só fez com que a estrutura coesa da 

sociedade viesse a sofrer fraturas, como também, ao mesmo tempo, modificou o modo 

das relações interpessoais - porque a comunicação, grosso modo, era o pilar sobre o qual 

estavam assentes tanto a memória quanto a coesão comunitária.  À medida que a 

comunicação direta, imediata foi substituída pela comunicação indireta, mediada pelas 

coisas, as relações passaram por um processo de superficialização e trivialização das 

experiências humanas. A memória coletiva perde gradativamente a sua função de dar 

coesão à comunidade e dá-se importância à memória pessoal, que não tem função 

propriamente social. Os registros históricos, além de manipulados, prestam-se a 

finalidade políticas e ideológicas, muitas vezes visando à manutenção do status quo. 

Voltando à coesão das comunidades pré-modernas ou tradicionais, Timothy W. Luke 

refere-se a elas destacando aquilo que nos afasta delas. Diz ele: 

 

 

As visões tradicionais de ação muitas vezes recorrentes a metáforas orgânicas 

para suas alusões: o conflito era cara a cara, o combate corpo a corpo; a 

justiça era olho por olho, dente por dente; a discussão encarniçada, a 

solidariedade ombro a ombro, a comunidade face a face, a amizade de braços 

dados e a mudança passo a passo. (LUTHE apud BAUMAN, 1999, p.24) 
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Os aspectos envolvidos nas visões tradicionais da existência, longe de serem melhores 

do que aquelas que as superaram e as substituíram, refletiam um vocabulário de valores 

que implicava a relação de proximidade e compreensão do que estava envolvido 

naquelas agências. As relações diretas e as experiências intensas entre os agentes na 

comunidade, com todas as suas limitações, não só expressam a profundidade do modo 

de ser que as caracteriza como também evidenciam a distância que nos separa delas. 

Desse modo, com a comunicação aberta e barata, não só essa visão tradicional é 

suplantada, como também a própria tradição é profanada. Essa comunicação marca a 

emergência das sociedades flexíveis, em que as relações humanas não só são flexíveis, 

como também são fluídas, superficiais e utilitárias. Diferentemente das tradicionais, pré-

modernas, as sociedades contemporâneas, na medida em que são flexíveis e voláteis, 

possibilitam um processo confuso de criação de vocabulário de valor, o que propicia a 

difusão do discurso ideológico. Daí as crises existenciais e de identidades dos agentes, 

que não compreendem as suas ações nem os valores que elas implicam. É por essa razão 

que a passagem para as sociedades contemporâneas 

 

 

[...] clamava, por sua vez, pela “profanação do sagrado”: pelo repúdio e 

destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da “tradição” – isto é, o 

sedimento ou resíduo do passado no presente; clamava pelo esmagamento da 

armadura protetora forjada de crenças e lealdades que permitiram que os 

sólidos resistissem à “liquefação”. (BAUMAN, 2001, p.9) 

 

 

Para Bauman (2001), os primeiros sólidos a serem submetidos a esse processo de 

derretimento e os primeiros sagrados a serem profanados foram as próprias lealdades 

tradicionais, os direitos costumeiros e as obrigações que atavam os indivíduos, 

impedindo-os de movimentos e restringindo-os de iniciativas. A dissolução da tradição 

levou à progressiva libertação da economia em relação a seus tradicionais impedimentos 

políticos, éticos e culturais. Emerge uma nova ordem, ancorada na economia, e essa 

ordem passou a dominar a totalidade da vida humana, uma vez que qualquer coisa que 

pudesse acontecer torna-se irrelevante e ineficaz em face da implacável e contínua 

reprodução dessa nova ordem. A cultura mergulha em um processo contínuo de 

esvaziamento e superficialização da existência.  
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Se, por um lado, parece evidente que a emergência das novas tecnologias da informação 

cuidou de apagar os últimos vestígios das comunidades tradicionais, por outro, não é 

menos óbvio que esse processo de liquefação da tradição teve seu marco inicial com o 

surgimento do capitalismo. Enquanto a burguesia cuidava de substituir as relações 

feudais, patriarcais e idílicas, pondo término aos complexos e variados lados que uniam 

essas mesmas comunidades às divindades, simultaneamente fez prevalecer, nas relações 

comunitárias, as exigências mercadológicas. Vale dizer, a superação da sociedade 

tradicional por uma sociedade moderna foi marcada e determinada pela criação de um 

discurso ideológico confundido com um novo vocabulário valorativo. Esse “novo 

vocabulário moral” (diga-se, essa ideologia), assente na razão instrumental e subjetiva, 

se estabelece nas dinâmicas sociais contemporâneas de forma pulverizada. Desloca e 

suprime todos os valores “sólidos” e eixos de articulação comum da sociedade, 

relativizando-os ou liquefazendo-os. Daí o argumento de Marx, destacando a lógica 

desse novo “vocabulário moral” e o papel da burguesia: 

 

 

Afogou os sagrados frêmitos do êxtase religioso, do entusiasmo cavaleiresco, 

do sentimento pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da 

dignidade pessoal um simples valor de troca e, no lugar das inúmeras 

liberdades tão duramente conquistadas, implantou a única e implacável 

liberdade de comércio. Numa palavra, em lugar da exploração que as ilusões 

políticas e religiosas mascaravam, implantou uma exploração aberta, 

despudorada, direta e brutal. (MARX, 2009, p.56-57) 

 

 

O vocabulário dominante nas relações sociais atuais não só aparece de forma confusa 

para os agentes como também impossibilita a compreensão das identidades e a 

experiência entre eles - porque esse vocabulário, além de dinâmico, também dinamiza 

de forma contínua a produção, abala constantemente todo o sistema social, ao mesmo 

tempo que agita e instala, nas relações sociais, a insegurança. Diferentemente do que 

ocorria nas comunidades tradicionais, não há mais nenhum valor ou eixo moral absoluto 

a que se apegar: “Todas as relações sociais fixas e enferrujadas, com o seu cortejo de 

noções e ideias antigas e veneráveis, se dissolvem; aquelas que as substituem 

envelhecem antes mesmo de se consolidarem” (MARX, 2009, p.57). 

 

O advento da nova lógica nas relações sociais desencadeou um processo fragmentado e 

fragmentante, no qual “tudo o que possuía solidez e estabilidade se volatiza, tudo o que 
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era sagrado é profanado,...” (MARX, 2009, p.57). A passagem das comunidades 

tradicionais para as sociedades tecnológicas está diretamente ligada à liquefação de 

todos os vestígios do vocabulário valorativo tradicional e não só possibilitou novas 

identidades, como também exige compreensão delas. Desse modo, as relações sociais 

mergulham em um estranhamento e crise identitários, vale dizer, a sociedade 

contemporânea cria identidades confusas ou náufragas
38

, porque não está preocupada 

com o processo de sua formação, nem dá a atenção devida a sua compreensão. Neste 

contexto, a experiência humana ficou impossibilitada em razão da trivialização e 

superficialização das relações sociais - porque se as relações comunitárias exigiam todo 

tipo de apego, vínculos sólidos com a cultura, o que condiciona e caracteriza as 

experiências propriamente humanas - o diálogo direto e constante e a possibilidade de 

novos vocabulários identitários - as sociedades associativas ou individualistas 

contemporâneas emergem como negação das tradicionais, estabelecendo-se sobre uma 

base dinâmica, sem referências claras e sólidas e não permitem vínculos estáveis. 

Embora haja diálogo, a criação de novos vocabulários identitários é, no entanto, um 

tanto confusa, problemática e de difícil discernimento, por não ter um fundo estável e 

sólido (ARAUJO, 2004). Desse modo, a transição não só sinaliza as diferenças de 

sociedades, como também evidencia que a superação das comunidades tradicionais nos 

remete à necessidade de compreender as identidades e as relações interpessoais na 

sociedade contemporânea.  

 

 

3.4 A Substituição da Segurança pela Liberdade  

 

 

Nas sociedades tipicamente associativas ou individuais, por mais óbvio que pareça, 

ainda é digno de nota que a liberdade de escolher e agir surgiu do derretimento das 

determinações das sociedades tradicionais ou comunitárias, que, grosso modo, estavam 

assentes na rigidez da ordem que instituíam. Segundo Bauman (1998), essa transição 

explicitou com mais clareza um movimento pendular em que os extremos estão 

definidos pelo binômio liberdade/segurança. Percebe-se que o excesso de ordem que 

caracterizava as sociedades tradicionais resultou na escassez de liberdade, porém as 

                                                           
38

 Daremos maior atenção a essas identidades confusas ou náufragas mais adiante, ao considerarmos a 

antropologia filosófica de Taylor. 
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sociedades atuais desfrutam de abundante liberdade de escolher e agir, mas sofrem com 

a escassez de segurança. Vale dizer, “... a liberdade individual reina soberana: é o valor 

pelo qual todos os outros valores vieram a ser avaliados e a referência pela qual a 

sabedoria acerca de todas as normas e resoluções supra-individuais devem ser medidas” 

(BAUMAN, 1998, p.9). 

 

Se o mal-estar que assombrava as sociedades tradicionais provinha do excesso de 

segurança, que tolhia a liberdade das pessoas, hoje, no entanto, o nosso mal-estar é a 

suposta liberdade que ostentamos, que nos torna cada vez menos seguros. Assim, 

 

 

Sem dúvida: liberdade sem segurança não assegura mais firmemente uma 

provisão de felicidade do que segurança sem liberdade. Uma disposição 

diferente das questões humanas não é necessariamente um passo adiante no 

caminha da maior felicidade: só parece ser tal no momento em que se está 

fazendo. (BAUMAN, 1998, p.10) 

 

 

O pensador compreende que a felicidade humana está fundada na experiência da 

liberdade e da segurança. Embora sejam valores indispensáveis para uma vida feliz, 

liberdade e felicidade são antagônicas entre si, de forma que muita segurança pode 

significar falta de liberdade e vice-versa. Desse modo, uma vida feliz consiste no 

equilíbrio desses valores, mesmo que não exista uma medida certa válida para todos, 

vendo do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista macro, Bauman (1998), 

fundamentado no pensamento de Freud na obra “O mal-estar na civilização”
39

, constrói 

seu argumento defendendo que a liberdade e a segurança constituem um dilema sem 

solução. 

 

Em uma relação de proporcionalidade indireta, é preciso abrir mão de um pelo outro, 

vale dizer, quando se consegue mais segurança, cede-se uma parcela significativa da 

liberdade e vice-versa. Mas o autor compreende que segurança sem liberdade torna-se 

escravidão, e liberdade sem segurança é mais bem definida como caos. A história da 

civilização pode ser contada pela busca de equilíbrio desse binômio - 

liberdade/segurança -, que está longe de ser alcançado. Desse modo, a sociedade 

                                                           
39

 FREUD, Sigmund. “O mal-estar na civilização”. Tradução de Durval Marcondes. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978. Coleção Os Pensadores. 
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contemporânea, quando definida pela excessiva busca de liberdade, tem criado um 

ambiente de crise de segurança ou instabilidade social. A rigor, as instabilidades e as 

convulsões sociais atuais podem/estão a precipitar o pêndulo para outro sentido. 

 

A sociedade clama por e busca estabilidade, intervenção do Estado, para garantir a 

segurança. A despeito de qualquer coisa, ainda nos cabe indagar se o dilema 

liberdade/segurança se aplica a todas as sociedades e seus processos. A capacidade de 

escolher e agir “livremente” na atualidade expressa o exercício da liberdade que 

suprime a segurança? O argumento de Bauman nos parece não levar em consideração a 

problemática da ideologia nos processos e dinâmicas sociais contemporâneas. Como 

dissemos no capítulo anterior, as determinações da sociedade industrial impõem aos 

agentes uma liberdade ilusória, que atenda às necessidades mercadológicas. Mas, ao 

mesmo tempo, não podemos negar que, nas sociedades contemporâneas, os agentes 

experimentam uma liberdade que não existia nas comunidades tradicionais. Desse 

modo, há quem
40

 sugira que o dilema liberdade/segurança é falso.  

 

Segundo Bauman (1999), as comunidades tradicionais estavam baseadas no 

entendimento compartilhado pelos seus membros e no sentimento recíproco de vínculo 

estável. Elas suprimiam a reflexão, a crítica, considerando que a unidade e a 

naturalidade do entendimento tinham o mesmo fundamento: a homogeneidade e “o 

mesmo”. Já nas sociedades contemporâneas, marcadas pelas transformações constantes, 

a homogeneidade entra em conflito, na medida em que os limites do pertencimento 

(“dentro”) e do não pertencimento (“fora”) se tornam tênues. Torna-se, ao mesmo 

tempo, confusa a distinção entre o “nós” e “eles”, considerando que as bruscas 

mudanças espaço-temporais e a comunicação aberta impossibilitam sustentar “o 

mesmo”. Consequentemente, a diferença ganha o primeiro plano e, com ela, a noção de 

identidade. 

 

Em grande medida, os avanços tecnológicos contribuíram significativamente para o 

rompimento da coesão social das comunidades tradicionais, com a aceleração do tempo 

                                                           
40

 É o caso do diplomata egípicio Mohamed ElBaradei, Prêmio Nobel da Paz, que sugeriu que, nas 

sociedades contemporâneas, não existe excesso de liberdade. Para o diplomata, quanto mais livre uma 

sociedade, mais segura ela se torna. Desse modo, o dilema liberdade/segurança é uma falsa dicotomia. 

(“Fronteiras do Pensamento”, 2013. Disponível em: 

https://www.facebook.com/fronteirasweb/posts/442949889146129. Acesso em 03/01/2014 

https://www.facebook.com/fronteirasweb/posts/442949889146129
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e do encolhimento do espaço. As mudanças que se seguiram, que resultaram na 

fragmentação das sociedades atuais, cada vez mais individualizadas, propiciaram 

condições para a emergência de novas possibilidades de ser, a partir de novos 

vocabulários identitários. O mundo assim concebido não só cria vertigens, como 

também torna confuso o indivíduo e é confusamente percebido. É dessa confusão que se 

alimenta a ilusão de liberdade massificada que a sociedade industrial avançada impõe 

aos agentes. Embora ela possibilite a liberdade de escolher e agir, o que não se 

questiona é quem cria as possibilidades de tais escolhas. 

 

Ao mesmo tempo que a sociedade contemporânea tende a libertar-se das necessidades 

fundamentais por meio da industrialização do processo de produção, cria falsas 

necessidades para estimular o consumo de bens e serviços que ela produz. Por meio do 

consumo desenfreado, a massa é tolhida em seu uso livre da razão, e sua consciência é 

condicionada. Na sociedade industrial, as massas são privadas de um agir acrítico tanto 

do processo de produção quanto dos próprios produtos de consumo. A coisificação do 

agente converte-o, ao mesmo tempo, em um objeto vendável e de consumo (como nos 

referimos em 2.2.2). Desse modo, criou-se um vocabulário ideológico em que 

experimentar o outro ou a si mesmo significa consumi-lo, consumir-se e ser consumido, 

da mesma forma como são consumidos os produtos industrializados.
41

 A sociedade 

industrial não se preocupa com o “quem” envolvido na agência do consumidor e do 

consumido, uma vez que ambos estão coisificados (como nos referimos em 1.3). 

 

A liberdade massificada, na sociedade contemporânea, é a expressão da dominação 

confortável
42

 e suave, razoável e democrática, cuja justificação está assente no 

progresso técnico. Como diria Marcuse, se os indivíduos não fossem mais compelidos a 

se demonstrar no mercado como sujeitos econômicos livres, a própria ausência dessa 

liberdade seria uma das maiores conquistas dessa civilização. Nas palavras do autor: 

 

                                                           
41

 Faz todo sentido a crítica oportunamente colocada por Adorno e Horkheimer, em A Dialética do 

Esclarecimento, em que discutem a industrialização da cultura (ADORNO, T e HORKHEIMER, M., 

1985). Grosso modo, a industrialização da cultura industrializa as relações, banaliza a preocupação com a 

identidade e, quando invocada, o que está em pauta é outro fim que não ela mesma. 
42

 “Dominação confortável” aparece no texto de H. Marcuse: Ideologia e Sociedade Industrial, que 

tratamos em 2.2.2. Designa o sistema de dominação justificado por suas realizações, sendo que os valores 

que estabelece são assumidos de forma individual, cuja adaptação é espontânea e autônoma, e a 

possibilidade de escolher entre muitas necessidades sociais aparece como a expressão da liberdade 

pessoal (MARCUSE, 1982, p.25-25). 
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Os processos tecnológicos de mecanização e padronização podem liberar 

energia individual para um domínio de liberdade ainda desconhecido, para 

além da necessidade. A própria estrutura da existência humana seria alterada; 

o indivíduo seria libertado da imposição, pelo mundo do trabalho, de 

necessidades e possibilidades alheias a ele; ficaria livre para exercer 

autonomia sobre uma vida que seria sua. Se o aparato produtivo pudesse ser 

organizado e orientado para a satisfação das necessidades vitais, seu controle 

bem poderia ser centralizado; tal controle não impediria a autonomia 

individual, antes a tornando possível. (MARCUSE, 1982, p.24) 

 

 

O aparato produtivo na sociedade industrial desenvolvida orienta-se para um fim 

contrário, impondo suas exigências econômicas e políticas com vistas à defesa e à 

expansão do tempo de trabalho eficiente, do tempo livre, à cultura material e intelectual.  

Esse tipo de sociedade organiza-se tendo como base a tecnociência, instrumentaliza não 

só a natureza como também a própria existência humana, tornando-se, desse modo, 

totalitária. A transformação da existência humana é a nossa preocupação quando essa 

aponta para a ausência e o deslocamento do agente de si, não só impossibilitando 

qualquer experiência humana, como também inviabilizando o seu caráter moral: no 

sentido de que o agente está orientado para o bem, a realização de sua identidade como 

projeto. 

 

O agente, na sociedade contemporânea, é muitas vezes forçado a adotar um modo de 

existência que não é reflexo de sua escolha, mas dos condicionamentos sociais, 

tornando-se estranho e alheio a si e aos outros. Ser parte de uma equação econômica é 

no que o agente foi tornado, quantificável, previsível e enclausurado em uma 

classificação e em uma categoria, conforme as necessidades e a manutenção do capital e 

dos seus meios de produção. Desse modo, o agente não se experimenta e muito menos 

experimenta os outros, considerando que todos, dentro dessas determinações sociais, 

estão à deriva da experiência do capital, dos produtos da moderna indústria, vale dizer, 

das coisas. O vocabulário ideológico criado nesse sistema de relações não só é estranho 

como também impossibilita a elaboração das identidades, valores e sentimentos nelas 

imbricados. A compreensão da realidade das relações interpessoais sofre significativa 

deformação com vistas a atender as exigências desse sistema mercadológico. 
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3.5 O Real como Fabulação 

 

 

O caráter ideológico típico das sociedades contemporâneas nos impõe necessariamente 

uma apreensão do real como fabulação, considerando que ele, o real, aparece maquiado 

para os agentes massificados. As determinações ideológicas impossibilitam os agentes 

de perceberem as condições reais das relações sociais. Percebe-se na globalização a 

imposição de um mundo de fabulações que se vale do alargamento do contexto, 

consagrando, desse modo, um discurso único, oficial, para apreender e compreender as 

dinâmicas sociais. Esse discurso vale-se do fluxo e refluxo de informação e de seu 

império, permitindo a produção de imagens e do imaginário social dispondo-se a 

serviço da criação de um vocabulário de valores. É por meio desse vocabulário moral 

que se justificam as relações mercadológicas das coisas e dos agentes. O mundo atual, 

segundo Milton Santos (2011, p.18) é uma composição de três mundos distintos, a 

saber: 1. O mundo tal como nos fazem crer, a globalização é só uma fábula; 2. O mundo 

tal como ele é, a globalização não passa de perversidade; e 3. O mundo tal como pode 

ser, a globalização como possibilidade. 

 

O mundo globalizado, visto como fábula, segundo o autor, ergue-se sobre um sem 

número de fantasias, cuja repetição acaba se tornando uma base sólida de interpretação 

do mundo. Vale dizer, “a máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da 

atualidade é feita de peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os 

elementos essenciais à continuidade do sistema” (SANTOS, 2011, p.18). Fala-se, por 

exemplo, em aldeia global, em um esforço para fazer crer que a difusão instantânea de 

notícias realmente informa as pessoas. Daí falar-se no encurtamento das distâncias (que, 

guardadas as devidas proporções, é privilégio daqueles que realmente podem viajar) e 

na noção do espaço e tempo contraídos. Esse é o mito segundo o qual se cria a ilusão de 

que o mundo é para todos e está ao alcance da mão de cada indivíduo. 

 

A apreensão do mundo como fabulação acaba determinando e condicionando o modo 

como os indivíduos se apreendem e agem socialmente. Por meio do mercado 

globalizado, organizam-se e orientam-se as ações como se fosse possível homogeneizar 

o planeta, quando, de fato, são as diferenças locais que se agudizam e se aprofundam. A 

globalização, em vez de homogeneizar a diversidade cultural, está produzindo e 
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ratificando práticas culturais e promovendo a diferenciação de identidades. Mas se, por 

um lado, a produção de diversidade cultural é motivo de celebração, por outro, em 

muitos casos, identidades construídas sobre distinções culturais motivam batalhas por 

diferenciações nacionais, em que as pessoas se debatem apaixonadamente em conflitos 

acerca de por qual bandeira lutar (SCHILLER, 1994, p.1)
43

. Desse modo, se, por um 

lado, as forças hegemônicas buscam uniformidade, por outro, o mundo se torna menos 

unido, reduzindo ao fracasso o projeto de uma cidadania universal. Enquanto isso, 

estimula-se significativamente o consumo irracional, fundado na razão subjetiva ou 

instrumental. 

 

 

Fala-se, igualmente, com insistência, na morte do Estado, mas o que estamos 

vendo é o seu fortalecimento para atender aos reclamos das finanças e de 

outros grandes interesses internacionais, em detrimento dos cuidados com as 

populações cuja vida se torna mais difícil (SANTOS, 2011, p.19). 

 

 

Só isso sinaliza que estamos diante da ideologização maciça, segundo a qual a 

realização do mundo atual exige como condição primordial o exercício da fabulação. 

 

Diferentemente do que as grandes mídias propagam e veiculam acerca da globalização, 

por meio de um discurso único escamoteia-se aquilo que, no entanto, ela é. Vale dizer, 

para a maior parte da humanidade, a globalização se impõe como uma fábrica de 

perversidade. O problema do desemprego tornou-se crônico no mundo atual, a pobreza 

aumenta na mesma proporção em que diminui a qualidade de vida das classes médias. 

Se, por um lado, o salário médio tende a diminuir em relação ao custo de vida, a 

pobreza e a falta de habitação tendem a se generalizar em todos os continentes. Percebe-

se o aparecimento de novas enfermidades, e velhas doenças, supostamente vencidas, 

retornam triunfalmente. Os progressos tecnocientíficos na medicina não conseguem 

acabar com a mortalidade materno-infantil e a educação de qualidade é restrita a uma 

parcela cada vez menor da sociedade. O quadro é ainda pior quando se percebe que a 

corrupção se tornou uma indústria lucrativa a serviço de não poucos revezes à 

humanidade. Entretanto, males como o egoísmo e o cinismo foram normatizados nas 

                                                           
43 SCHILLER, Nina Glick. Introducing identities: global studies in culture and power. 

Identities. New Jersey, v. 1, n. 1, 1994. p 1. 
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dinâmicas sociais contemporâneas. É razoável pensar que a humanidade está em franca 

transformação, por sua adesão e compromisso com o comportamento competitivo que 

caracteriza as ações hegemônicas, promovendo o mal-estar do mundo atual. 

 

Embora a globalização crie um quadro pessimista, Santos (2011) compreende que, com 

ela, surge a possibilidade de construir-se outro mundo, mediante um processo global 

mais humano. As bases sobre as quais ele estaria assente são a unidade técnica, a 

convergência dos momentos e os conhecimentos adquiridos da natureza, que emergiram 

com o avanço técnico e científico. Mesmo que essas bases tenham propiciado a 

emergência da globalização perversa, elas podem prestar-se a outros objetivos, se forem 

postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Há que reconhecer, assim 

mesmo, que estamos diante de fatos novos, que sinalizam a emergência de uma nova 

história. O atual contexto propicia e acentua a enorme mistura de povos, raças, culturas, 

por assim dizer, da multiculturalidade em todos os continentes. Graças aos progressos 

da informação, a mistura de distintas culturas ou pluralismo de ideias emerge em 

detrimento do racionalismo europeu, quebra a monocultura europeia e propicia o 

surgimento do multiculturalismo social. 

 

As possibilidades de outro mundo, a partir das bases da atual globalização, estão dadas 

também pela produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores, 

permitindo um maior dinamismo à miscigenação de pessoas e culturas. Vale dizer, a 

emergência de cidades globais propiciou e acentuou não só o turismo, como também a 

imigração de habitantes de regiões menos favoráveis, em busca de melhores condições 

de vida. Soma-se a esse fato o êxodo populacional das zonas rurais para as grandes 

cidades, resultando nas grandes metrópoles. Assim, mais do que uma simples 

caracterização dessas sociedades diversas como sociedades multiculturais, urge a 

necessidade de se criarem estratégias que viabilizem a diversidade cultural, que acima 

chamamos de multiculturalismo. 

 

Com a sociodiversidade das cidades globais, resultante da aglomeração exponencial 

populacional e de sua diversificação, emerge também a cultura popular, que se serve 

dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas, permitindo, assim, exercer 

sobre esta uma reviravolta. Se a população aglomerada em espaços cada vez menores 

serviu de alicerce para o discurso da escassez, é justamente esse fenômeno que serve de 
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base para a reconstrução e sobrevivência das relações locais, abrindo a possibilidade de 

utilização a serviço dos seres humanos e do sistema técnico atual. Mesmo no plano 

teórico, a multiculturalidade possibilita a produção de um novo discurso, de novos 

vocabulários identitários e de um novo relato histórico. Pela primeira vez na história da 

humanidade, pode-se constatar a existência da multiculturalidade assumida 

politicamente, que traz no seu bojo a discussão da diferença e a necessidade do 

reconhecimento, o multiculturalismo: 

 

 

A universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos 

filósofos para resultar da experiência ordinária de cada homem. De tal modo, 

em um mundo datado como o nosso, a explicação do acontecer pode ser feita 

a partir de categorias de uma história concreta. É isso, também, que permite 

conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova história. 

(SANTOS, 2011, p.21) 

 

 

Ao mesmo tempo, a globalização explicita o ápice do processo de internacionalização 

do mundo capitalista, que se explica pelo estado de técnicas e pelo estado da política, 

ambos inseparáveis, embora muitas vezes discutidos separadamente. As técnicas são 

oferecidas por um sistema e realizadas combinadamente pelo trabalho e forma de 

escolha dos momentos e lugares de seu uso. O mundo multicultural, na globalização, 

poderia propiciar maior integração humana, relações intensas e experiências mais 

profundas e, até mesmo, a criação de um vocabulário identitário que possibilitasse a 

superação das limitações da cultural local. Um mundo multi possibilitaria infinitas 

possibilidades de apreender o real e articular as nossas fontes identitárias, compreender 

as causas, os valores e os sentimentos envolvidos em nossas práticas ou agências. Mas, 

em vez disso, imperam as quimeras do mundo encantado, fruto dos discursos 

fortemente carregados, significativa e ideologicamente. 

 

 

3.6 O Reencantamento do Mundo e o Novo Totalitarismo 

 

 

Nas últimas décadas do século XX, o avanço do aparato científico permitiu, sob o 

comando das novas tecnologias da informação, a produção de um sistema de técnicas 
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que tiveram o papel determinante de ligação das demais, assegurando ao novo sistema 

uma presença planetária. Historicamente, uma técnica nunca aparece isolada, mas sim 

como uma família. Nos primórdios, por exemplo, temos a enxada, a foice, o ancinho, 

como uma família ou um sistema técnico; em tempos de globalização, o sistema de 

técnicas é constituído por técnicas da informação, cibernética, informática e eletrônica. 

 

O surgimento das técnicas da informação propiciou o surgimento de duas características 

peculiares do nosso tempo. Enquanto, por um lado, as diversas técnicas e seus 

respectivos sistemas passam a se comunicar entre si, por outro, elas passaram a 

determinar o uso do tempo. Esse uso do tempo possibilitou, em todos os lugares, a 

convergência dos momentos, que assegura a simultaneidade das ações e, por 

conseguinte, a sensação de que o processo histórico está acelerado. Vale dizer, 

perdemos a capacidade de acompanhar os acontecimentos e imprimir a eles a reflexão 

necessária. Nesta ordem de ideias, 

 

 

Ao surgir uma nova família de técnicas, as outras não desaparecem. 

Continuam existindo, mas o novo conjunto de instrumentos passa a ser usado 

pelos novos atores hegemônicos, enquanto os nãos hegemônicos continuam 

utilizando conjuntos menos atuais e menos poderosos. Quando um 

determinado ator não tem condições para mobilizar as técnicas consideradas 

mais avançadas, torna-se, por isso mesmo, um ator de menor importância no 

período atual. (SANTOS, 2011, p.25) 

 

 

Nas relações internacionais, a hegemonia dos países econômica e militarmente mais 

fortes, enquanto expressão de uma dominação particular consentida, além de produzir 

uma ideologia que legitima o seu poderio sobre os outros, conta com o melhor do 

sistema tecnocientífico recente. A materialização da ideologia se expressa na produção e 

uso desse sistema novo de técnica - de modo que a difusão da ideologia passa pelo 

domínio dessas técnicas e, quanto mais ampla essa difusão, tanto mais sólida a 

hegemonia e menor a necessidade de uso da violência para se impor. Quem domina o 

sistema de técnicas mais avançadas tem poder e exerce o domínio sobre os que não as 

têm. 
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Surge daqui o princípio ou critério atual de avaliação e hierarquia, o princípio seletivo, 

segundo o qual todos os lugares são avaliados e exige-se deles que se reportem àqueles 

dotados das técnicas hegemônicas. Desse modo, os sistemas técnicos não podem ser 

vistos de forma absoluta, mas como técnicas já realizadas, ou seja, “as técnicas se 

realizam, tornando-se história, com a intermediação da política, isto é, da política das 

empresas e da política dos Estados, conjunta ou separadamente” (SANTOS, 2011, 

p.26). Guardadas as devidas proporções, na sociedade o processo é relativamente 

semelhante, considerando que há um estrato dela que se impõe sobre o outro pela 

manutenção e perpetuação do poder por meio de um discurso ideológico. O sistema 

tecnológico, neste sentido, dispõe-se a catalisar a ideologia e a prover a manutenção do 

status quo. Desse modo, as demandas do multiculturalismo, grosso modo, visam à 

quebra da hegemonia da cultura dominante, a monocultura europeia. Daí a emergência 

das minorias lutando por reconhecimento nesse quadro de relações que se querem 

democráticas. 

 

Santos (2011) compreende, à semelhança de Horkheimer (como nos referimos em 

2.2.1), que o mundo passa por um processo de reencantamento, em que os meios de 

comunicação não fazem o que deviam; antes, fazendo uso da razão instrumental, 

assumem sua nova modalidade: alienar e fetichizar a sociedade. Aquilo que é 

transmitido à maioria das pessoas é, de fato, uma informação manipulada, que, em lugar 

de esclarecer, confunde. O que chama a atenção é o fato de que, nas condições atuais da 

vida econômica e social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível. O 

que chega às pessoas, empresas e instituições hegemônicas já é o resultado da edição 

dos fatos, da manipulação dos eventos, de tal modo que a informação se apresenta como 

ideologia. Essa é a razão de, nas sociedades atuais, o discurso anteceder quase que 

obrigatoriamente uma substancial parte das ações das pessoas, de tal modo que a 

ideologia se generaliza em todos os pontos e aspectos da vida. Vale dizer, para a 

maioria dos indivíduos, a agência social depende quase que exclusivamente do que é 

veiculado pelos órgãos de difusão massiva e compete a esses órgãos o critério de 

veracidade dos fatos. 

 

Anteriormente afirmamos que a realidade da ideologia se confunde, por isso, na 

apreciação do homem comum, visto que ela se insere nos objetos e apresenta-se como 

coisa, isto é, se materializa. No processo de reencantar o mundo, o discurso e a retórica 
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são princípio e fim. Guardadas as devidas proporções, isso tem reflexos negativos nas 

relações interpessoais: além de as mercadorias se relacionarem entre si, fazendo do 

agente mero refém delas, o mesmo ganha certa autonomia para relacionar-se com as 

coisas, começando com os outros agentes (coisificados). Ou seja, ele é envolvido no 

círculo de relações dos produtos como um objeto. Desse modo, a magia sedutora dos 

produtos faz do agente objeto fetichizado e fetichizante. É vítima e vitimiza os outros 

com o mesmo fetiche, encanta e é encantado pelo mundo que ele cria e pelo qual é, ao 

mesmo tempo, recriado. 

 

Para Santos (2011), a informação, no mundo globalizado, é um imperativo, e sua 

onipresença a torna, de certa forma, insidiosa, tendo em vista que ela tem duas faces: 

com uma, busca instruir, e, com a outra, busca convencer, sendo esta última o trabalho 

da publicidade. É digno de realce salientar que a face que busca convencer tornou-se 

mais importante e presente para o mundo das fabulações (a globalização, tal como nos 

fazem crer), na medida em que a publicidade se transformou em algo que antecipa a 

própria produção. É a luta pela sobrevivência e hegemonia, considerando a 

competitividade (as empresas não podem existir sem publicidade), que passou a ser a 

espinha dorsal do comércio. Com a coisificação, resultante da alienação e generalização 

da ideologia, multiplicaram-se as percepções fragmentadas e estabeleceu-se um discurso 

único do mundo, apesar da pluralidade de ideias e pensamentos, na multiculturalidade 

social. As implicações se mostram de forma evidente na produção econômica e nas 

visões da história contemporânea, na cultura de massa e no mercado global. 

 

O encantamento do mundo, a mitificação da realidade – a realidade tal como nos fazem 

crer que ela é – está também a cargo do sistema técnico e científico atual, que se 

apresenta às pessoas comuns como um mistério e uma banalidade. A realidade é 

misteriosa, considerando que parece tudo depender dela, ao mesmo tempo que se mostra 

como uma necessidade universal, indiscutivelmente presente em tudo e dotada de uma 

força quase divina, à qual as pessoas acabam se rendendo sem buscar entendê-la. É 

misteriosa por sua funcionalidade, agilidade e capacidade de solver velhos problemas do 

mundo (encolher o espaço e acelerar o tempo), mas principalmente pala credibilidade 

nela depositada. E é banal por ser um fato comum do cotidiano de todos, e seus 

fundamentos e alcance escaparem à percepção imediata, o que configura o seu mistério. 

Desta feita, 
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Quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza 

os sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual 

globalização, aponta-nos para formas de relações econômicas implacáveis, 

que não aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os 

atores são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica 

indispensável ao funcionamento do sistema como um todo. (SANTOS, 2011, 

p.45) 

 

 

É este fato que caracteriza a forma de totalitarismo forte e insidioso assente no ideário 

da democracia atual: liberdade de opinião, de imprensa, tolerância; que, guardadas as 

devidas proporções, expressam, ao mesmo tempo, as barreiras e dificuldades que 

impossibilitam os agentes de conhecerem o que determina as relações sociais atuais. Por 

certo, é isso que desenha e configura o discurso totalitário, o discurso único, que rege e 

tenta harmonizar o desenvolvimento técnico alcançado. Nas atividades hegemônicas, 

fundadas no sistema técnico atual, o discurso único aparece como algo capital na 

produção da existência dos indivíduos. As identidades, longe de serem autênticas, são 

produtos desse sistema assente no discurso único. Seriam identidades autênticas se 

resultassem de um projeto pessoal e social consciente e intencional de orientação 

moral
44

. Nesse contexto de desenvolvimento de identidades não autênticas, os agentes 

nascem prontos, produzidos e orientados para fins previamente estabelecidos em prol do 

mesmo sistema. Por exemplo, os modelos de educação oferecidos, grosso modo, visam 

preparar o cidadão para o mercado de trabalho, vale dizer, são treinados para atender e 

responder à altura às exigências do mercado, da sociedade. Esse fato não só fecha o 

agente para o diálogo, como também o mantém preso na marcha irracional e 

autocentrada para fins alheios, em que os outros são meros meios para atingi-los. Então, 

“essa imprescindibilidade de um discurso que antecede a tudo – a começar pela própria 

técnica, a produção, o consumo e o poder – abre a porta à ideologia (leia-se aqui 

‘inversão’)” (SANTOS, 2011, p.50, comentário nosso). 

 

Esse discurso suprime a discussão, cria uma realidade única enquanto sua invenção. A 

complexidade da realidade é relativizada pelas determinações do discurso, dando 

concretude à ideologia, tornando-a presente como realidade, fundamentalmente através 

dos objetos. Se os objetos são coisas reais, eles se apresentam a nós não apenas como 

discurso, mas também, e principalmente, como um discurso ideológico, que nos 

                                                           
44

 Daremos maior atenção à problemática das identidades nos próximos capítulos. 
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convoca a uma forma de comportamento. Os objetos têm hoje a função principal de 

produzir o novo ser humano apequenado, vivendo sob o comando dos mesmos como 

parte deles. O nosso tempo traz, portanto, a marca do comando atribuído aos objetos 

fortemente carregados de uma ideologia, para melhor servir o mercado. Michel 

Maffesoli refere-se a esse discurso, salientando que: 

 

 

Não há nada pior do que aqueles que querem fazer o bem, em particular o 

bem para os outros. O mesmo se aplica àqueles que “pensam o bem”. Eles 

têm a irresistível tendência para pensar em lugar dos outros. Encapotados 

pelas suas certezas, a dúvida não os aflora. Desde logo, a vida, na sua 

complexidade, escapa-lhes. Em si a coisa tem pouca importância, a não ser 

que, tendo-se erigido como detentores legítimos da palavra, esses provedores 

de lições decretem o que “deve ser” a sociedade ou o indivíduo. 

(MAFFESOLI, 2003, p.9) 

 

 

A globalização, segundo Maffesoli (2003, p.26), propicia também uma sabedoria, que 

ele designou como sabedoria demoníaca, que é uma sabedoria incorporada, mais vivida 

do que pensada, mas que, ao mesmo tempo, é relativista. Esta sabedoria sublinha e traz 

à superfície todos os elementos constitutivos da natureza, inclusive os mais selvagens. 

Vale dizer, aquilo que fora negado na modernidade como saber, que não se submete aos 

cânones da razão pura, emerge como cultura, até então considerada bárbara. Essa 

cultura que fora julgada bárbara, marginalizada, fruto dos sincretismos filosóficos e 

religiosos, surge e se entrega a batalhar com os códigos racionalistas, a saber: os 

códigos de uma vida social programada, que não admite riscos. Neste contexto, o 

caráter controlador dos supostos legitimadores do discurso, está em fazer transparecer 

que as ações discursivas são involuntárias, enquanto, na verdade, se manipulam e se 

falseiam os fatos. Entretanto, contra todos os prometeísmos modernos, surge, na 

globalização, uma figura mais complexa do hedonismo ambiente, selvageria latente, 

animalidade serena, um fenômeno denominado pelo pensador de “Emergência de 

Dionísio” (MAFFESOLI, 2003, p.12-13). É a volta do homem selvagem à civilização, é 

a barbárie civilizada. A sabedoria que não se submete aos cânones da razão pura, 

objetiva, está assente na razão subjetiva, que, a despeito de qualquer coisa, enaltece o 

prazer em detrimento da reflexão e pensa com os sentidos. 
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3.7 A Crise Generalizada e sua Perpetuação 

 

 

Segundo Santos (2011), a história do capitalismo pode ser contada a partir do binômio 

período-crise. Essa periodização obedece à divisão do tempo em momentos distintos, 

em que cada período é marcado por certas características e variáveis significativas, que 

se desenvolvem diferentemente, mas dentro de um sistema. Na medida em que um 

momento sucede a outro, cada período é antecedido e sucedido por crises. Nos 

momentos em que, por meio de uma dada organização, a ordem é estabelecida com suas 

variáveis, essa mesma ordem é interrompida por uma crise, que impulsiona a buscar 

outra ordem. 

 

O nosso tempo, marcado pela globalização do capital, propicia um momento histórico 

peculiar para o capitalismo, e, consequentemente para a humanidade, em que o período 

coincide com a crise. A nossa história está sendo contada a partir da sobreposição do 

período à crise, revelando características de ambas as situações. Por ser uma situação 

nova, torna-se global, na medida em que, como período, as suas variáveis características 

instalam-se em toda parte e a tudo influenciam, direta ou indiretamente. E, como crise, 

as mesmas características construtoras do sistema estão continuamente se chocando e 

exigindo novas definições e novos arranjos. Trata-se de uma crise persistente e 

prolongada dentro de um período, com características duradouras, ainda que com 

contornos novos a cada vez. Vale dizer, 

 

 

O processo da crise é permanente, o que temos são crises sucessivas. Na 

verdade, trata-se de uma crise global, cuja evidência tanto se faz por meio de 

fenômenos globais como de manifestações particulares, neste ou naquele 

país, neste ou naquele momento, mas para produzir o novo estágio de crise. 

Nada é duradouro. (SANTOS, 2011, p.35) 

 

 

Por esta razão, na contemporaneidade, as sociedades experimentam uma crise contínua 

estrutural, o que, por si só, exige soluções estruturais.  Em geral são propostas soluções 

pontuais para enfrentar as crises, o que resulta na geração de mais crise. Ou seja, o que 

consideramos solução parte do exclusivo interesse dos atores hegemônicos, compelidos 

a participar de sua própria natureza e de suas características. As determinações 
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ideológicas do capital e da informação assumem a base ou os pilares da história do 

capitalismo globalizado que conhecemos atualmente. Desse modo, se não houvesse o 

controle dos espíritos, não seria possível a regulação da vida pelas finanças. “Daí o 

papel avassalador do sistema financeiro e a permissividade do comportamento dos 

atores hegemônicos, que agem sem contrapartida, levando ao aprofundamento da 

situação, isto é, da crise” (SANTOS, 2011, p.35). 

 

O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a 

considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a 

aceitação dos mecanismos para remediá-la. Todos os países, lugares e pessoas passam a 

organizar sua ação ou a se comportar como se tal crise fosse igual para todos e como se 

a receita para afastá-la devesse ser igualmente a mesma. A única crise que o sistema 

deseja afastar é a crise financeira, o que agrava ainda mais a crise econômica, social, 

política, moral que caracteriza a sociedade contemporânea. A despeito de qualquer 

coisa, as vertigens e as crises de identidade constantes fazem parte desse momento, da 

sobreposição da ordem e desordem, crise e estabilidade simultaneamente. 

 

 

3.8 Efeitos Notáveis do Globalitarismo
45

 

 

 

As convulsões sociais contemporâneas, engendradas no interior das sociedades 

globalizadas, resultam de um conjunto de fatores que vão desde o uso ideológico da 

publicidade e propaganda, da fetichização do poder, da mercantilização da vida até a 

atomização da sociedade. Yves Frémion, em seu texto: Um anúncio vale mil bombas... 

Os crimes publicitários na guerra moderna (2005), destaca a apropriação e o uso que o 

discurso ideológico faz da publicidade e da propaganda. O autor salienta que o 

capitalismo atual, na globalização, tem um forte aliado, que lhe permite levar às últimas 

consequências o seu intento: o binômio: propaganda - publicidade. A humanidade 

experimentou os crimes brutais cometidos com armas de fogo, com punhais, com 

bombas, uma violência imediata que acaba com tudo em um instante. Porém os crimes 

impetrados à sociedade contemporânea pelas novas tecnologias da informação, longe da 

                                                           
45

 Aqui o neologismo é usado no sentido usado por seu autor, Milton Santos, no texto Por Uma Outra 

Globalização, para designar os efeitos perversos da globalização (SANTOS, 2011, p.46). 
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instantaneidade, optam por ganhar tempo; esse veneno é preferido por ser discreto, 

insidioso, invisível, lento e progressivo. 

 

Essa arma chama-se propaganda. No mundo da mercadoria, no qual tudo é vendável. 

Mesmo que as principais instituições se mantenham públicas,  o trabalho da publicidade 

cuida em conduzi-las ao mercado. Neste sentido, a educação, a informação, a saúde, as 

redes de transportes, o fornecimento de energia, a justiça, a segurança, as 

telecomunicações, inclusive a qualidade do ambiente, da água, do ar, a cultura, 

sucumbem às exigências do mercado que os patrocina. É assim que: 

 

 

Educação, saúde, informação, tudo foi entregue à rentabilidade, às cotas de 

mercado, ao sucesso comercial, ao mediatismo. A mão armada desta 

conquista colonial é a publicidade, que alicia os espíritos pelo seu matraquear 

incessante e mata com mais ferocidade do que um bombardeiro. (FRÉMION, 

2005, p.517) 

 

 

Nada que faça parte da vida escapa à lógica do mercado. Por isso a sociedade é 

condicionada a comprar publicidade e propaganda, como se houvesse uma diferença de 

natureza, quando, de fato, a diferença é apenas de objeto. Os grandes totalitarismos (o 

nazismo, por exemplo) fizeram uso da propaganda para lograr êxito em seus intentos. 

Entretanto, a publicidade reforça o discurso contra o ambiente, os direitos sociais, o 

terceiro mundo real, a pobreza, a cidadania, fundamentalmente quando estão em jogo os 

interesses do sistema do capital. A brutalidade da publicidade é explicitada por Frémion 

nas seguintes palavras: 

 

 

À semelhança dessas bombas modernas que matam tudo o que vive, 

preservando os edifícios e os equipamentos, a publicidade mata toda a 

atividade intelectual e cívica, preservando no indivíduo apenas reflexos de 

consumo, como cães de Pavlov supercondicionados. Dúvida, pensamento, 

ideias, desinteresse, desenvolvimento espiritual e pessoal, interesse público, 

senso coletivo e solidariedade, tudo é banido como obstáculo ao pensamento 

único: comprar. A cultura mercantil já não se distingue da cultura como tal, 

assim como um spot publicitário já não se distingue de um curta-metragem 

ou de um videoclip: os mesmos personagens, as mesmas referências, a 

mesma encenação, a mesma montagem, os mesmo lugares comuns, a mesma 

estética, a mesma situação do tipo sitcom – e, consequentemente os direitos 

são os mesmos. (FRÉMION, 2005, p.527-528) 
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A regressão cultural é incentivada, e a passividade, estimulada, criando um ambiente em 

que a publicidade se torna, muitas vezes, a única informação de que alguns indivíduos 

dispõem sobre o que compram, destruindo as faixas etárias e as populações mais 

vulneráveis. Neste sentido, a publicidade é o principal vetor do virtual, cuja finalidade 

não é propriamente competir com o real, mas substituí-lo, tal como muitos produtos 

insistem em fazer-se passar pelos autênticos e elogiados que pretendem substituir. Por 

isso e não só, “o mundo da publicidade, organizado como uma máfia, funciona como 

tal, a serviço da ideologia mais autoritária que existe” (FRÉMION, 2005, p.527). 

Frémion diz que é preciso desmantelar o universo da publicidade como se faz com os 

quartéis da máfia, com as armas de destruição em massa, visto que a publicidade 

também é uma delas. Porque “este crime contra a inteligência, a criatividade, a 

linguagem, que nos propõe uma visão machista, racista, colonialista, totalitária, 

ocidental e redutora, só serve àqueles que nos conduzem ao abismo” (FRÉMION, 2005. 

p.529). 

 

Frémion (2005) não nega as significativas contribuições das novas tecnologias da 

informação para a humanidade, mas dá ênfase ao uso abusivo desses recursos, pelo 

discurso ideológico que se presta a fazer a manutenção do status quo. 

 

Para Maffesoli (2001), o sucesso dessa brutalidade e crueldade contra a humanidade 

deve-se a dois fatores: a fragmentação da comunidade tradicional (como modelo) e a 

providência de esforços no sentido de promover o atomismo pessoal (o individualismo). 

A supremacia do individualismo nas sociedades capitalistas é fruto de um processo 

longo de desenvolvimento e resultou na relação de imposição pela planificação, pela 

repressão. Nas palavras de Maffesoli: 

 

 

É esse mecanismo do individualismo e de sua compensação numa 

organização estatal totalitária que nos parece interessante descrever porque 

nos parece explicativo do fenômeno do poder contemporâneo, do processo de 

atomização cada vez mais acentuado na civilização urbana, da exacerbação 

da violência sanguinária quotidiana e da indiferenciação generalizada que 

prevalece no nosso modo de vida. Na se trata, pois, de um fenômeno banal, o 

que a utilização difundida no termo “individualismo” poderia levar a crer. 

(MAFFESOLI, 2001, p.224) 
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É no mecanismo do individualismo que a solidariedade orgânica, peculiar às 

comunidades tradicionais ou antigas, é rompida e permitirá a atomização do indivíduo, 

o que, por si só, contraria o próprio ser do homem e da sociedade. Esse processo é o 

exato oposto do coletivo ou das trocas nas sociedades primitivas, cujo paradigma é a 

relação dos homens entre si. Essa desconstrução, ao permitir a existência de indivíduos 

autônomos, com preocupações que não envolvem mais as relações em todas as suas 

“componentes humanas”, mas sim a relação com as coisas, é a categoria econômica 

especifica. A publicidade cuidou em dar os desdobramentos finais para consolidar a 

“sociedade do espetáculo”, circunscrevendo-a na superficialidade, e acomodar a 

alienação, pela fetichização da mercadoria. O que está em questão neste argumento não 

é propriamente um saudosismo pedante de uma configuração sociocultural que não 

existe mais. É, no entanto, a busca pela explicitação das condições e das peculiaridades 

das convulsões sociais atuais, considerando que são elas que estão redefinindo as 

relações intersubjetivas contemporâneas. Essa explicitação passa pala compreensão das 

sociedades que antecederam a atual. O passo seguinte é a sacralização da instituição 

estatal, do poder.  

 

Se o totalitarismo não é a combinação de valores opostos, salienta Maffesoli (2001), é a 

relação lógica a um processo de atomização, à perda de solidariedade orgânica. Vale 

dizer, é a resposta desvairada que a organização economicista encontra para um 

individualismo que lhe foi necessário no início. Agora que já está estabelecida, procura 

a todo custo controlar, por trás, em seu bojo, elementos de anarquia, de desagregação 

que não são integráveis. O individualismo burguês de um capitalismo de concorrência 

não funciona quando o que está em questão é a racionalização total da economia ou da 

existência. Desse modo, o totalitarismo, para o autor francês, é uma noção exploratória, 

que pretende realizar, em torno de um valor dominante, uma unidade necessária à 

prudência social. Essa unidade, a interdependência, é obtida por meio de um órgão 

centralizador, e longe da espontaneidade social, como era nas sociedades primevas. É 

assim que: 

 

 

A racionalização do poder nas sociedades modernas, por um lado, tende pela 

previsão a eliminar o aleatório sob todas as suas formas, e, por outro lado, 

pretende intervir cada vez mais no pormenor da existência cotidiana, por esse 

duplo fenômeno de que o poder se autonomiza até culminar na anônima e 

onipotente figura do Big Brother de G. Orwell, que tudo vê e que tudo decide 
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e cujo caráter de ficção não deixa, apesar disso, de ser esclarecedor. 

(MAFFESOLI, 2001, p.245) 

 

 

A partir dessa referência, o autor francês liga o poder à estrutura do sagrado, em virtude 

de ser legitimado por uma (ir)racionalidade organizadora, mas não por qualquer 

racionalidade, apenas pela científica iluminista e pela racionalidade filosófica grega, 

enraizada em um substrato cosmológico e divino. O caráter sagrado do poder está 

calcado na lei e na gestão, que faz dos funcionários os especialistas da lei. Assim, a 

estrutura do sagrado é essencialmente a referência à revelação cristalizada em um corpo 

que se impõe a agir. “[...] O Estado é estruturado como uma Igreja cuja função essencial 

é garantir o depósito da fé, sua intangibilidade e sua transmissão por meio de dogmas, 

decretos e prescrições políticas” (MAFFESOLI, 2001, p.246). Dessa forma, 

 

 

O sagrado está na instituição, está no fenômeno da Igreja, que escapa aos 

homens e que os leva aonde é preciso que sejam levados. Por essa simples 

razão, nada prevalece contra ela. Esse vínculo impalpável que estrutura a 

instituição e que faz com que o corpo místico seja pouca coisa em relação à 

sua organização é precisamente a gestão e, sobretudo, a exegese do corpo 

doutrinal que clérigos credenciados para isso secretam. (MAFFESOLI, 2001, 

p. 246.) 

 

 

A leitura que Maffesoli faz da ligação do poder a uma estrutura religiosa, permite, entre 

outras coisas, por comparação de seus rituais políticos e símbolos respectivos, 

compreender o que faz a invariância e a prudência desse poder, bem como a repercussão 

que suscita nas consciências dos indivíduos e no coletivo. Por isso, quando o Estado se 

dispõe a garantir a segurança da existência, e o faz, isso implica, para os indivíduos, a 

submissão muitas vezes cega. Ou seja, quando a proteção não se contenta mais em ser o 

baluarte contra os poderes externos, então passa a se ocupar do pormenor da existência, 

e a submissão se torna total. Se, em Feuerbach e Marx, o indivíduo procura compensar 

os seus infortúnios projetando-se em uma entidade transcendente, agora essa entidade, 

determinante da inversão humana, não é transcendente, mas imanente, o Estado. Isso 

ressalta a materialização e o encanto que o poder exerce sobre os agentes, vale dizer, a 

fetichização do poder. 
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O texto Os Mortos-Vivos da Globalização, de Philippe Paraire, é elucidativo quando 

aponta para os efeitos desintegradores do processo globalizante: a mercantilização da 

vida, a fragmentação e a individualização da sociedade, além da concentração do poder 

sacralizado. Na medida em que a sociedade compra e consome propaganda, porque vive 

da superfície das imagens, é razoável afirmar o processo acelerado de emburrecimento
46

 

ao qual a sociedade está submetida. É fato não contestado pelos defensores da 

globalização do capitalismo tal como é, argumenta Paraire, que o agravamento das 

desigualdades em todos os países e a adaptação do mundo ao mercado livre são 

consequências de uma organização econômica e política que só reconhece os 

fundamentos morais, os valores gerados pela necessidade de sua lógica globalizante. 

Nesta lógica, a ordem é a extensão e a execução das palavras do então secretário de 

Estado americano Bekenbridge, em 1898, quando da expedição a Cuba: 

 

 

Devemos limpar o país, mesmo que seja preciso recorrer aos meios de que se 

serviu a Divina Providência em Sodoma e Gomorra. Devemos destruir tudo o 

que se encontrar ao alcance dos nossos canhões. Precisamos impor o 

bloqueio para que a fome e a peste reduzam o número de civis e, finalmente, 

o exército. (BEKENBRIDGE apud WEYL, 2005, p. 534) 

 

 

A frase revela, por assim dizer, os métodos pelos quais a globalização se impõe na 

dominação dos povos. A ideologia neoliberal, radicalizada pelos seus sucessos 

estratégicos, globaliza igualmente os seus alvos, lançando-se na conquista da totalidade 

do mercado mundial. Seus esforços visam ao estabelecimento do “ajuste estrutural 

universal” 
47

, que deve controlar as potências rivais emergentes, fundamentalmente para 

obter a destruição dos sistemas de bem-estar social de qualquer país por meio do fim 

das políticas sociais e das leis trabalhistas obtidas ao longo da história. Entretanto, 

desregulamentar e privatizar, mesmo nos países ricos, são os objetivos mais decisivos 

das investidas do liberalismo. Desse modo, “os efeitos mortais deste sistema predador 

                                                           
46

 Uma referência ao texto: “Sobre a Gênese da Burrice”, de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, na 

obra Dialética do Esclarecimento, 1985, p. 210-211. 
47

 O “ajuste estrutural”, segundo Paraire, é a limitação das empresas públicas, com objetivo de oferecer à 

concorrência os serviços públicos rentáveis. No ajuste, o Estado deve dispensar funcionários, reduzir as 

despesas sociais, de saúde e de educação para provocar o aparecimento de novos agentes privados desses 

serviços. Concomitantemente, o Estado deve abandonar toda e qualquer forma de controle direto na 

produção agrícola e industrial, bem como nos serviços de alta tecnologia (2005, p.476). Na linguagem 

corrente, isso corresponde às medidas de austeridade impostas aos países endividados na crise econômica 

que assola a Europa. 
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são tão destruidores, tão profundos e tão importantes que chegam mesmo a repercutir no 

equilíbrio vital do nosso meio ambiente global” (PARAIRE, 2005, p.469). 

 

Mesmo que os desertos avancem ao mesmo tempo que a pobreza, a floresta e a justiça 

recuem, as favelas se multipliquem nos países pobres, em proporção inversa aos lucros 

das empresas transnacionais que se apropriam das terras dos países do terceiro mundo e, 

desse modo, as crianças subnutridas definhem e morram no hemisfério sul, enquanto 

que as classes médias dos países ricos não sabem o que inventar para perder seus quilos 

extras, a substância mais poluente do planeta é a desigualdade, argumenta Paraire: 

 

 

Muito mais do que as descargas tóxicas das indústrias prósperas do Norte e 

do Sul que são fruto dela (da desigualdade), muito mais do que os incêndios 

das florestas, as guerras, as fomes que ela produz, a desigualdade destrói o 

planeta impondo favelas, pilhando o capital verde dos países pobres que, à 

falta de dinheiro, não podem fazer nada além de pagar a sua dívida com a 

natureza. (PARAIRE, 2005, p.470) 

 

 

As imagens com as quais é alimentado o imaginário social, além de aguçarem a cobiça e 

a competitividade, escondem o número de homens e mulheres vitimados pela lógica da 

produção e da rentabilidade, a quem a extrema pobreza concede apenas uma existência 

breve. “O capitalismo mata, não é nenhuma novidade” (PARAIRE, 2005, p.473). Porém 

“assassina lentamente os bilhões de sobreviventes da sua reconquista” (PARAIRE, 

2005, p.473). Tornou-se, no entanto, um veneno para a humanidade (PARAIRE, 2005, 

p.473). Então, a globalização não compreende apenas a possibilidade de maior usufruto 

de bens e serviços mais eficientes e baratos, maior troca de informações no mundo, 

além de permitir maior aceleração da dinâmica das culturas contemporâneas. Ela, ao 

mesmo tempo que aprofunda a integração econômica, cultural, social e política, por 

meio do barateamento dos meios de transporte e da comunicação, é também a causa da 

fragmentação e individualização social, e da concentração da pobreza. Propicia a 

elevação dos níveis de desemprego, promove a mão de obra barata qualificada. 

Guardadas as devidas proporções, a globalização desrespeita as culturas que invade. 

 

Os camponeses já não são a maioria nos países do terceiro mundo, e alguns países 

caminham rapidamente para as proporções que definem a Europa e América do Norte, 

onde a realidade explicita um mundo sem agricultores, uma agricultura de altíssimo 
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rendimento em terras vazias de homens, propriedades de trustes. Esse é o modelo que 

está sendo imposto pela agricultura do capitalismo moderno: as indústrias 

transnacionais situadas nos países pobres, desruralizando-os e garantindo subempregos. 

A finalidade não é alimentar as populações, mas produzir excedentes para exportar para 

os países ricos, sem cálculo de custos humanos e ecológicos locais. Ou seja, 

 

 

O seu custo humano é enorme, impossível de calcular com precisão; para 

satisfazer a sede de lucro do pequeno grupo de convertidos à filosofia do 

utilitarismo que toma as decisões, milhares de homens morrem 

prematuramente de subnutrição ou de doenças provocadas pela subnutrição. 

Um milhão de mortos-vivos, cuja existência quase animal é imputável às 

escolhas estratégicas do capitalismo contemporâneo, engrossa o catastrófico 

balanço da globalização do capitalismo. (PARAIRE, 2005, p.475) 

 

 

Os países ricos fazem altíssimos empréstimos condicionados aos países pobres, 

tornando-os cada vez mais dependentes, e, dada a impossibilidade destes de cumprirem 

as exigências dos empréstimos, os credores impõem “ajustes estruturais”, 

desregulamentado os preços e os salários. O “ajuste estrutural” se tem mostrado uma 

verdadeira arma de penetração nas economias dos países e Estados que escaparam ao 

livre mercado. Consequentemente, a brutalidade das privatizações faz aumentar 

consideravelmente o nível de pobreza, do subemprego e de subnutrição. A degradação 

dos sistemas de proteção social e de saúde, o desmantelamento dos serviços públicos, a 

redução das taxas de escolaridade e a abolição dos direitos trabalhistas, em muitos 

casos. Concomitantemente, gera o aumento da delinquência e do crime organizado, o 

aumento e a legalização da prostituição como solução para a pobreza, além da 

multiplicação dos conflitos étnicos, a escalada dos nacionalismos. Portanto, 

 

 

A globalização do capitalismo é, antes de mais nada, a globalização de uma 

falência ética que coloca a humanidade no nível dos animais selvagens 

devorando-se em volta da sua presa, é o fracasso de construção filosófica 

baseada na legitimação do egoísmo doente e da sede de poder. Tentando 

dissolver a própria ideia de humanidade ligada a um interesse partilhado, a 

ideologia criminosa que sustenta o capitalismo coloca-se agora fora da lei 

natural, pondo em perigo toda a espécie humana. Por este fato, condena-se a 

si própria. O capitalismo ultraliberal não cria os seus coveiros. Cava ele 

mesmo a sua sepultura. (PARAIRE, 2005, p.481) 

 

 

Segundo Kurz (2003), na década de 1990, apesar das desproporções entre a deterioração 

econômica e a evolução ideológica, as ideias de otimismo tiveram um contexto 
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favorável, do qual se buscava extrair da crise a emancipação universal. Nem a coerção 

burocrática intensificada, nem a crítica social estavam na ordem do dia, em face da 

saída que o sistema propôs: a total autorresponsabilidade na crise. Vale dizer, os 

indivíduos puramente autônomos deveriam, cada um por si, dar conta de todos os 

problemas com jovialidade, docilidade, liberdade e criatividade, obviamente além da 

alegria. Propunham que o capitalismo devia ser ainda mais “solto”, os indivíduos e as 

instituições deveriam se ajeitar a ele. Longe de ser tema de críticas, a economia de 

mercado rompeu com suas promessas de bem-estar, abrindo discussões em torno do 

sacrifício humano, ou seja, em vez do discurso costumeiro das falsas ideias de 

felicidade, progresso e bem-estar geral, passam a fazer parte do discurso oficial as ideias 

de sacrifício individual. Essa estratégia deu à crise social o status de uma catástrofe 

natural, diante da qual só podemos reagir como se estivéssemos diante de um terremoto: 

com medidas emergenciais, sem poder evitar as causas. 

  

Vemos, na presente crise econômica mundial, com algumas modificações conceituais, 

que os “ajustes estruturais” deram lugar às “medidas de austeridade”, destinadas a 

cumprir os défices orçamentais. As medidas são tão austeras que alguns países 

ameaçam sair da zona do Euro. Considerando que, quando as condições sociais se 

alteram, concomitantemente sucede o mesmo com as ideias, tanto para melhor quanto 

para a deterioração conjunta delas e das condições, é difícil afirmar com certeza para 

onde as recentes alterações das condições sociais nos levarão. Para Fukuyama (1992) 

não há dúvidas, caminhamos para o “fim da história” e a emergência do “’último 

homem’, que, doutrinado pelos fundadores do liberalismo moderno, trocou a crença 

orgulhosa na própria superioridade pelo conforto da autoconservação” (FUKUYAMA, 

1992, p.24). O último homem não se experimenta, nem consegue experimentar os 

outros. Ele é só objeto entre tantos outros, um meio, um instrumento. 

 

Se, por um lado, o próprio sistema capitalista se alimenta das crises geradas no seu 

interior, por outro, as convulsões sociais sinalizam muito mais que mera crise. Apontam 

para a lucidez da sociedade, que não sucumbiu totalmente às exigências mercadológicas 

do sistema capitalista, mas expõe-se, muitas vezes de forma brutal, para expressar a sua 

resistência à lógica do mercado. 
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3.9 Taylor e a Sociedade Contemporânea 

 

 

Em face de todas as mudanças que estão ocorrendo na sociedade contemporâneas, 

Charles Taylor, em As Fontes do Self, concebe uma ontologia moral – uma arqueologia 

das nossas fontes morais
48

 – cuja finalidade é examinar as articulações de nossas 

intuições, o quadro de nossa natureza e a condição espiritual que dá sentido à nossas 

respostas morais. A crise social que caracteriza o nosso tempo tem limitado a nossa 

capacidade de articular e dar sentido às nossas ações. Dar sentido, para Taylor, significa 

explicitar a articulação daquilo que torna as nossas respostas apropriadas. Vale dizer, 

fazer a identificação do que torna algo um objeto apropriado para as nossas respostas, 

formulando completamente a natureza delas. Deste modo, nosso argumento visa 

mostrar o que a falta de articulação moral pressupõe sobre nós e sobre a nossa situação 

no mundo. 

 

O que articulamos é o fundamento que pressupomos e ao qual recorremos quando 

precisamos corrigir algo ou defender nossas respostas quando corretas. Isso não 

significa que os fundamentos de reações de respeito à vida estejam explícitos, de modo 

claro, para todos. Não poucas vezes, as pessoas fundamentam suas reações de modo 

arbitrário. Taylor (2005, p. 22) diz: “a ontologia moral que está na base das concepções 

de qualquer pessoa pode permanecer em grande medida implícita. Com efeito, é o que 

geralmente ocorre, exceto na presença de algum desafio que force essa ontologia a 

passar no primeiro plano”. A recusa ou a impossibilidade de articular as nossas ações ou 

de compreender o sentido de nossa agência têm implicações no entendimento ou 

compreensão de quem somos. Tornamo-nos estranhos a nós em nós mesmos. 

 

Mesmo quando o que está em questão na contemporaneidade é a reavaliação dos 

conceitos e valores, porque os valores tradicionais caíram em desuso com a 

fragmentação das comunidades e culturas tradicionais, ainda vale lembrar que “a 

reavaliação de todos os valores é um momento feliz, estimulante, mas os valores 

reavaliados não garantem necessariamente um estado de satisfação” (BAUMAN, 1998, 

p. 10). A reavaliação dos valores morais não só criou, como também agudizou o quadro 

                                                           
48

 A ontologia moral de Taylor foi discutida amplamente em nossa dissertação de Mestrado, sob o título 

de Multiculturalismo: a identidade do sujeito nas tensões sociais contemporâneas em Charles Taylor, 

defendida em 2010. 
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confuso, e é evidente a ideia de que o nosso mundo ganhou configurações 

problemáticas. Não obstante muitas das configurações tradicionais terem caído em 

desuso ou descrédito, ainda existem resquícios delas, porém entregues a predileções 

pessoais. Até as formas da religião revelada, embora ainda bem vivas, são altamente 

contestadas. Elas também passaram pela transição de comunidades para associações. 

Segundo Taylor (2005), o fato deve-se, de certa forma, à perda de horizonte. Isso se 

deve, em grande medida, à emergência da razão subjetiva ou instrumental, que eclipsou 

a razão objetiva (HORKHEIMER, 2002). 

 

As forças da globalização fazem com que nossa cultura experimente a disjunção aberta 

das atitudes; nenhuma configuração é partilhada por todos, nem pode ser tida, 

inquestionavelmente, como configuração certa para todos. Cada um tem a liberdade de 

“escolher” o que vai sustentar suas escolhas, decisões e respostas morais nas distintas 

situações adversas. Se, por um lado, muitos agentes sustentam suas concepções 

fechadas na tradição, outros, no entanto, sustentam-nas a partir do pluralismo delas. O 

que é certo para nós não o é necessariamente para os outros. Até mesmo no uso livre de 

escolher condicionalmente as concepções tradicionais, os agentes geralmente 

desenvolvem suas próprias versões da tradição ou as combinam com tantas outras. 

Consequentemente, “proporcionam o contexto dentro do qual a questão do sentido tem 

seu lugar” (TAYLOR, 2005, p. 33). 

 

Uma vez que esse quadro configura e caracteriza a nossa cultura com a perda de 

sentido, reflete-se nas identidades coletivas e individuais com a falta de autenticidade. 

“Em parte porque uma configuração é aquilo segundo o qual entendemos 

espiritualmente a nossa vida. Não ter uma configuração é cair numa vida 

espiritualmente sem sentido. Logo, a busca é sempre uma busca de sentido” (TAYLOR, 

2005, p.33). A busca de sentido se legitima na busca pela autenticidade, que, por outro 

lado, decorre de nossa consciência, que compreende que ela envolve articulação. 

Descobrimos o sentido de nossa vida à medida que o articulamos. 

 

 

Encontrar um sentido para a vida depende de construir expressões 

significativas adequadas. Há, portanto, algo particularmente apropriado à 

nossa condição na polissemia da palavra “sentido”: vidas podem tê-lo ou 

carecer dele quando têm ou carecem de um objetivo; ao mesmo tempo que a 
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palavra também se aplica à língua e a outras formas de expressão (TAYLOR, 

2005, p. 33). 

 

 

Pelas características da nossa época, não é difícil perceber o vazio a que a vida tende. 

Configura-se uma situação de condenação ou exílio existencial: “o mundo perde de vez 

seu contorno espiritual, nada vale a pena ser feito, o medo é de um vazio aterrorizante, 

uma espécie de vertigem, ou mesmo uma fratura do nosso mundo e do nosso corpo-

espaço” (TAYLOR, 2005, p. 34). Embora a situação assim esteja definida, não podemos 

concomitantemente afirmar que nossa cultura esteja desprovida de configurações morais 

ou discriminações qualitativas. Taylor (2005) defende a tese da impossibilidade de as 

pessoas prescindirem de tais configurações. Os horizontes pelos quais as pessoas 

pautam a vida, mesmo quando sem sentido, têm de incluir essas discriminações 

qualitativas. Portanto, “viver no âmbito desses horizontes fortemente qualificados é algo 

constitutivo do agir humano, [...] sair desses limites equivaleria a sair daquilo que 

reconheceríamos como a pessoa humana integral, isto é, inata” (TAYLOR, 2005, p. 43). 

Pensar-nos emerge como uma necessidade, e pensar quem somos alcança a primeira 

forma de bem, que vai permitir-nos determinar-nos como seres humanos, em face de 

todos os outros agentes. 

 

Burity (2001), refletindo sobre a globalização e o seu quadro de configurações confusas, 

salienta que, se por um lado, o caráter do processo de globalização é altamente 

disputado, por outro, ele intensifica o duplo descentramento, reforçando o paradoxo 

entre suas duas modalidades. Primeiro, a globalização representa uma forma de 

interconexão e interpenetração entre regiões, estados nacionais e comunidades locais 

que estão marcadas pela hegemonia do capital e do mercado. Segundo, ela é 

acompanhada por uma potencialização da necessidade por singularidade e espaço para a 

diferença e o localismo. O multiculturalismo, neste sentido, tanto se beneficia como 

impulsiona a globalização, mesmo que em direções geralmente desfavoráveis às falas 

dominantes sobre ela. Entretanto, o multiculturalismo está envolvido em uma disputa 

que vai além do manejo de uma diversidade que, simplesmente, se dá como mera 

constatação empírica: 

 

 

A vinculação das demandas multiculturais com a problemática dos direitos, 

através de um discurso sobre a legitimidade das diferenças e a necessidade de 
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reparação, tem aparecido, simultaneamente, como uma tentativa de 

“pacificar” o caráter mais “truculento” da emergência desses novos atores 

sociais que postulam uma identidade de base cultural, e como 

aprofundamento da disputa, uma vez que claramente há reivindicações de 

poder envolvidas (BURITY, 2001, s/p). 

 

 

O autor constata a emergência dos aspectos que marcam o embate entre a localização da 

cultura e a desterritorialização introduzida pelos fluxos das demandas globais. A 

globalização, por esta razão, acaba por introduzir um terceiro na relação entre o local e 

o nacional, o local e o regional, o regional e o nacional, que interrompe o fluxo linear de 

relações e comunicação. Estas polaridades se desenvolviam até algumas décadas atrás 

reguladas pela unidade do Estado-nação e pela repartição territorial das trocas 

econômicas, políticas e culturais, fundamentalmente na captura da expressão das 

relações internacionais. Nas palavras do autor: 

 

 

Na verdade, o terceiro da globalização não é um sujeito em nenhum sentido 

antropomórfico ou sociologizante. O terceiro da globalização se 

“materializa” em múltiplos agentes, uns mais benignos, outros mais 

perversos, que têm em comum não a adesão a uma única cultura ou estratégia 

de globalização, mas o “reconhecimento” de que atuam num terreno 

movediço e em indefinida expansão. Este terreno já não se regula pelas 

coordenadas cartesianas de tempo e espaço, ou sociológicas de instituição e 

movimento, antes nele se joga com elas e as possibilidades e assimetrias que 

elas abrem (BURITY, 2001, s/p. Grifos nossos). 

 

 

O terceiro, entretanto, é um princípio de antagonismo e diferenciação; como tal, 

denuncia ou contesta, na medida em que varia de acordo com as condições e as 

situações concretas. Os limites da pretensão de singularidade, de desenvolvimento 

autônomo, de autoridade moral inquestionável, de estabilidade das ordens social ou 

comunitária vigentes passam a ser, por um lado, contestadas, e, por outro, denunciadas. 

As contestações são feitas em nome da existência de aspectos não considerados, de 

grupos excluídos ou valores supervenientes, de processos ou tendências macrossocietais 

ou macroeconômicas, os quais, desde a perspectiva dos litigantes, teriam prioridade 

sobre a autonomia local de organização e práticas (BURITY, 2001). 
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O global, salienta o pensador, não é necessariamente o que é maior, tão-pouco o mais 

distante ou o mais forte, mas o que se diferencia entre um campo que se regula por 

referências de soberania, autodeterminação, distintividade e um campo que pretende se 

abrir para a renovação, inovação ou justiça, que vêm descortinar novos e outros 

horizontes. A diferença que emerge em meio à ordem vigente - local, nacional ou 

internacional - aponta para o que ela exclui ou reclama das promessas que a ordem 

deixa como não realizadas. Neste contexto, a política é requerida para desembocar em 

alternativas viáveis à ordem questionada, em questões práticas que só podem ser 

determinadas no contexto. Mas são as diferenças não acolhidas, não respeitadas, não 

percebidas pela sociedade ou estado que autorizam o terceiro da globalização a 

interromper a reprodução de um dado status quo. Vale dizer: 

 

 

[...] o terceiro da globalização é um princípio de oposição, um gerador de 

antagonismo. A introdução da diferença representa um desafio à estabilidade 

dos arranjos e fronteiras existentes, questiona a autarquia da comunidade, da 

instituição, do governo, do Estado. Não se trata de uma dicotomização do 

espaço social, político, econômico ou cultural. Naturalmente, o antagonismo 

produz uma fronteira entre dois campos. Mas esta já não é uma fronteira que 

atravesse o social de um extremo a outro. Nem é uma fronteira entre 

identidades já dadas, pré-constituídas, que vêm a se chocar. É uma fronteira 

constituída em torno da emergência de uma questão em disputa, aí 

localizando lado a lado, “dentro” como “fora”, atores, temas e cenas que em 

outras disputas definem campos distintos (BURITY, 2001, s/p). 

 

 

Em sua abordagem, Burity (2001) contempla também a relação da globalização com a 

identidade. No sentido mais forte, a globalização requer a articulação da identidade, 

tanto na dimensão instrumental das relações de mercado, como na dimensão expressiva 

das relações intersubjetivas. Construir a identidade emerge como necessidade que 

responde à questão do sentido, que se tornou tão central quanto aguda num contexto em 

que os referenciais estáveis, naturais, de orientação no mundo se tornaram frágeis e 

insuficientes para garantir uma movimentação coerente e previsível no espaço social. 

Então, a lógica do “terceiro” impõe um movimento de extensão e contração da 

sociedade civil e do estado no qual não há mais uma continuidade entre a lógica da 

formação do poder na rede global e a lógica da associação e representação em 

sociedades e culturas específicas. Portanto, a busca de sentido tem lugar na 

reconstrução, por assim dizer, de identidades defensivas ao redor de princípios 
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comunais. A maior parte da ação social vem se organizar na oposição entre fluxos não 

identificados e identidades isoladas. O maior desafio que isso nos impõe é descobrir 

como transformar a resistência local em novos sujeitos de mudança social na era da 

informação. 

 

Na medida em que a globalização pode permitir a emergência de novas formas de 

identidade pessoal e coletiva, as quais são definidas não mais em função de um 

pertencimento territorial ou de uma tradição imemorial, mas em função de questões de 

relevância global, as exigências de lealdade tradicional ou de atuação localizada passam 

a ser questionadas. Charles Taylor, neste contexto, pensa o multiculturalismo como a 

possibilidade de construir identidades sólidas sem prescindir dos valores “tradicionais” 

e da localidade em que os agentes são formados, nem deixar de considerar as mudanças 

que as sociedades ocidentais estão haurindo. Taylor tematiza a diferença na sua 

abordagem sobre o Multiculturalismo, discutindo-a nas práticas políticas democráticas, 

convicto de que nenhuma política identitária deveria ultrapassar a liberdade individual. 

No seu entender, os indivíduos são únicos e não poderiam ser categorizados, nem 

homogeneizados. Por isso, o terceiro da globalização, o reconhecimento, emerge no 

pensamento de Taylor como a condição de possibilidade da formação da identidade do 

agente humano, como veremos nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 4 

 

MULTICULTURALISMO E DEMOCRACIA LIBERAL 

 

 

As convulsões sociais e suas consequências nas relações intersubjetivas, que foram 

tema do capítulo anterior, são, grosso modo, subsidiadas pela política democrática 

liberal, considerando que elas a alimentam. No presente capítulo, pretendemos discutir a 

problemática da democracia liberal, sua relação com a economia liberal, com vistas a 

compreender o novo quadro de relações sociais utilitárias e individualistas. Tomamos 

como referência a abordagem tayloriana de Multiculturalismo para discutir as tensões 

nas relações interpessoais, a configuração de tensões na política democrática e a 

compreensão das identidades contemporâneas. No bojo dessa abordagem, desejamos 

destacar a emergência de um novo ser humano, que se ajusta às exigências das 

determinações sociais atuais, o que esperamos desenvolver no próximo capítulo. 

 

Taylor, em distintos trabalhos, sublinha que o maior problema da política 

contemporânea reside na sua fragmentação, e o significado da modernidade aponta para 

o enfraquecimento da perspectiva moral como sendo constitutiva da concepção de 

indivíduo. A contemporaneidade se caracteriza pela perda de sentido, do significado da 

vida e das relações interpessoais. Em As fontes do self, Taylor faz uma genealogia das 

fontes morais ocidentais e das consequências da fragmentação do indivíduo e do mundo 

moderno, considerando que a fragmentação política é uma das manifestações da 

desvinculação entre indivíduo e suas fontes morais. Segundo Mattos (2006), a 

fragmentação política, em Taylor, aparece como sendo o mais importante dos 

problemas modernos, fruto do que ele denomina como a perspectiva atomista da 

sociedade atual. 

 

O atomismo é visto como consequência do domínio, no pensamento ocidental, da 

perspectiva do naturalismo
49

, cuja manifestação política, legitima a desconexão entre 

                                                           
49

 O naturalismo foi propagado inicialmente pelas ciências naturais, posteriormente se ramifica e alcança 

o entendimento da agência humana. Taylor, acerca das nossas fontes morais, salienta que elas, se, de um 

lado, são intuitivas, do outro envolvem afirmações implícitas ou explícitas sobre a natureza e condições 

dos seres humanos. “Nesta segunda perspectiva uma reação moral configura-se como uma aceitação, 
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indivíduo e sociedade, definida pela noção do self desprendido. Desta feita, a vida do 

indivíduo passa a ser entendida como independente da sociedade que o circunscreve, 

sendo, entretanto, esta a base das teorias de políticas do contrato social de autores 

importantes que influenciaram e configuraram a teoria liberal, como Hobbes e Locke. 

 

 

4.1 Dos Princípios Fundamentais à Crítica Multicultural 

 

 

Com o advento da modernidade, emergem os processos de democratização das 

sociedades ocidentais, criando uma configuração denominada por Mannheim (2012), 

em Sociologia da Cultura, de “predestinação da tendência democrática”. Esta vai 

abarcar não só a política, como também a cultura como um todo. Segundo o autor, essa 

tendência é irreversível, por isso cabe-nos, como tarefa suprema, discutir e explorar as 

suas potencialidades e implicações, para orientá-la para os fins e os sentidos desejáveis. 

Neste sentido, mesmo as manifestações políticas mais radicais, que desembocaram em 

ditaduras políticas, têm suas relações estreitas com a tendência dos padrões 

democráticos. Nas palavras do autor: 

 

 

A afirmação de que a tendência dominante de nossa época é a de um 

desenvolvimento crescente dos padrões democráticos de pensamento e 

conduta pode parecer paradoxal em vista da frequência com que as ditaduras 

vêm atualmente suplantando a democracia. Essas ditaduras, entretanto, não 

são prova de que a realidade política esteja se tornando menos democrática 

na sua essência. As ditaduras só podem surgir nas democracias: tornam-se 

possíveis devido à maior fluidez introduzida pela democracia na vida 

política. A ditadura não é a antítese da democracia: é um dos modos possíveis 

encontrados por uma sociedade democrática para tentar resolver seus 

problemas. (MANNHEIM, 2012, p.142) 

 

 

A importância do processo de desenvolvimento da democracia política para o tema em 

questão está dada no fato de sinalizar que, à medida que foi se ampliando, possibilitou a 

                                                                                                                                                                          
uma afirmação, de dada ontologia do humano. Uma importante corrente da consciência naturalista 

moderna tentou afastar essa segunda perspectiva e declará-la dispensável ou irrelevante para a 

moralidade. [...] deve-se em parte à grande nuvem epistemológica sob a qual todas essas explicações se 

encontram para aqueles que seguiram teorias empiristas ou racionalistas do conhecimento, inspiradas 

pelo sucesso da ciência natural moderna”. (TAYLOR, 2005, p.18) 
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emergência de novos grupos politizados no cenário social. As crises e os impasses que 

se seguiram possibilitaram a crítica do monoculturalismo e os seus mecanismos de 

decisão política, que não só paralisavam a sociedade como também configuravam a fase 

ditatorial da democracia. Não é de estranhar que, na fase inicial da democratização, o 

processo de decisão fosse controlado por elites econômicas e intelectuais mais ou 

menos homogêneas, que caracterizavam e legitimavam o monoculturalismo. Como o 

sufrágio ainda não era universal, a maioria da sociedade deixava-se conduzir por essa 

minoria, como uma massa que não podia influenciar significativamente a política 

governamental. A minoria que articulava o poder político sabia, por meio de longa 

familiaridade com problemas de governabilidade, o que era realmente factível, evitando, 

assim, outras formas de pensamento ou esquemas utópicos. No entanto, com a 

universalização do sufrágio, grupos ainda não familiarizados com a realidade política 

vão assumindo, repentinamente, certas funções políticas, o que resultou na tensão entre 

as elites e esses grupos emergentes. Por isso, Mannheim afirma: 

 

 

...Democratização significa uma perda de homogeneidade na elite 

governante. Frequentemente, a democracia moderna se desintegra por estar 

sobrecarregada de problemas decisórios mais complexos do que os 

enfrentados anteriormente pelas sociedades democráticas (ou pré-

democráticas) com seus grupos dirigentes mais homogêneos. Hoje 

percebemos todo o alcance desses problemas; precisamente porque a 

democracia se realizou em nossa época, ela não é para nós um meio ideal, 

mas uma realidade com aspectos positivos e negativos. (2012, p.142) 

 

 

Se, por um lado, não se pode encarar a democracia como o somatório de aspirações 

ideais contrastadas como a realidade imperfeita, por outro lado, é imperativo não a 

equipar com a ideia de perfeição, tentação que sempre emerge nos discursos políticos 

populistas contemporâneos. Mas como processo, exige sobriedade para que se faça 

avaliação contínua, o que envolve, para sua correção, a consciência dos possíveis 

defeitos da democracia. Os que acreditam no ideal democrático na contemporaneidade 

tendem a ser repelidos e desapontados pela própria realidade - basta atentar para as 

crises sucessivas que têm arrasado países democraticamente consolidados, para as 

convulsões sociais violentas e para as medidas de austeridade que revelam essa façanha. 

Como vimos no capítulo anterior, descobre-se com o desapontamento, por exemplo, 



145 
 

que, numa democracia política, a maioria não é necessariamente progressista em suas 

atitudes e aspirações. Como aspiração, 

 

 

Antes de alcançada e testada em seu funcionamento real, costumava-se 

esperar que a democracia necessariamente levasse ao império da Razão, ou 

que pelo menos tendesse a conferir poder político a pessoas consideradas 

“racionais”. Tais profecias não deixavam de ser realistas quando inicialmente 

elaboradas. Nessa ocasião, a distribuição das forças sociais e políticas era tal 

que o irracionalismo e o conservantismo se coadunavam com a rejeição da 

democracia política, ao passo que atitudes pró-democráticas se associavam à 

crença no império da Razão. (MANNHEIM, 2012, p.143) 

 

 

A experiência nas sociedades atuais tem demonstrado que, em vez de uma racionalidade 

operante, domina o cenário político um jogo de interesses e conveniências associadas ao 

ideário das necessidades da manutenção das exigências do mercado mundializado. 

Compreende-se, desse modo, que o processo de democratização não significa, 

necessariamente, a negação da irracionalidade. Na contemporaneidade, como nos 

referimos anteriormente (em 2.2.1), o surgimento da razão subjetiva ou instrumental 

traz à tona a democratização da razão, a democracia do impulso, vale dizer, a 

democratização da irracionalidade. Entretanto, a democracia não é só um meio de 

tendência racionalizadora da sociedade, mas, como condição de realização social, “pode 

funcionar como órgão da expressão desinibida de impulsos emocionais momentâneos” 

(MANNHEIM, 2012, p.143). Em algum momento acreditou-se que a democracia seria 

um instrumento para garantir a harmonia internacional; no entanto, hoje se percebe, de 

certa forma, que a tendência oposta é parte constitutiva dela. Vale dizer, a democracia 

tem se tornado a condição de prosperidade dos distintos modos de nacionalismos e de 

agressividades ou ditaduras. 

 

O mesmo pode ser dito acerca da relação entre a democracia e o individualismo, no 

sentido de que ela alimenta a liberdade e o desenvolvimento de identidades individuais, 

ao mesmo tempo que possibilita e estimula a autonomia individual, concedendo a cada 

pessoa uma parcela da responsabilidade política. Porém, é a mesma democracia que 

desenvolve poderosos mecanismos sociais que induzem o indivíduo a renunciar a sua 

autonomia. Deste modo, aquelas parcelas da sociedade que, ainda imaturas para o 

exercício de responsabilidades políticas, ao serem admitidas abruptamente na 
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participação do poder, em vez de liberdade, entregam-se à dominação, terceirizando o 

uso da própria autonomia (por exemplo). É isso que a experiência tem mostrado. E se, 

“oficialmente, a democracia emancipa o indivíduo, na prática, entretanto, este tende a 

abdicar do direito de orientar-se por sua própria consciência e buscar refúgio no 

anonimato da massa” (MANNHEIM, 2012, p. 143). 

 

A partir de uma caracterização dos princípios fundamentais da democracia política, é 

possível explicitar com maior clareza a crítica do multiculturalismo, do ponto de vista 

de Charles Taylor. A abordagem de Mannheim (2012) acerca da Democratização da 

Cultura faz uma discussão pertinente sobre os três princípios fundamentais da 

democracia política. 

 

 

4.1.1 O poder governamental emana do povo 

 

 

Guardadas as devidas proporções, é razoável salientar que a democracia significa 

“modelo-padrão de Estado”
50

 nas sociedades contemporâneas. Refere-se, a democracia, 

a um Estado constitucional que, pela força da lei e dos vários direitos e liberdades civis 

e políticas, oferece à sociedade um governo por autoridades que devem necessariamente 

incluir assembleias representativas. As assembleias são legitimadas e eleitas por 

sufrágio universal e minorias numéricas entre todos os cidadãos, em eleições realizadas 

a intervalos regulares entre candidatos e/ou organizações que competem entre si 

(MANNHEIM, 2012). Embora esse não seja o significado original da democracia, 

também não é o único que ela tem. A democracia que garante a tolerância e a liberdade 

das minorias é a mesma que mais as ameaça do que protege, como veremos mais 

adiante. 

 

O princípio segundo o qual todo poder governamental emana do povo evidencia que 

todo indivíduo é convocado a contribuir na formação da política governamental, e isso 

implica uma atitude básica que transcende a própria política, por configurar todas as 

manifestações culturais das sociedades tipicamente democráticas. Vale dizer, a 

                                                           
50

 Este conceito é amplamente discutido por Eric Hobsbawm, quando argumenta sobre “as perspectivas 

da democracia”, na obra Globalização, Democracia e Terrorismo, 2007. 
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democracia política postula a participação coletiva do poder político com base na 

convicção da igualdade essencial de todos os homens e rejeita qualquer divisão vertical 

da sociedade em ordens superiores e inferiores. Deste modo, “essa crença na igualdade 

essencial de todos os seres humanos é o princípio fundamental da democracia” 

(MANNHEIM, 2012, p.145). 

 

Esse princípio, para Taylor (2005), tem uma história definida, fruto de um processo que 

antecede, em muitos séculos, a modernidade que o explicitou como valor primordial das 

relações político-democráticas. Em As Fontes do Self, Taylor (2005), além de analisar o 

processo de interiorização dos valores que fundamentam a identidade moderna, também 

mostra a impossibilidade de separar a constituição da identidade de uma visão 

específica de bem, uma vez que o self é inseparável de um espaço de indagações morais. 

O filósofo parte do surgimento das ideias de hegemonia da razão, autodomínio e 

interioridade no Ocidente. A interioridade, para ele, significa a compreensão e o 

entendimento do sentido de nós mesmos como pessoas dotadas de profundidades 

interiores. Essa concepção é culturalmente construída no horizonte específico da cultura 

e da religião ocidentais. Como fundamento do princípio segundo o qual “todos os 

homens são iguais”, a emergência da interioridade expressa e explicita, no Ocidente, a 

ideia de autointerpretação, que passou a fazer parte da identidade moderna e é a base da 

individualidade. 

 

No processo de construção da interioridade do agente, salienta Taylor, de Platão nos foi 

legado o autodomínio e a hegemonia da razão sobre os desejos, ou seja, a condução do 

nosso modo de vida ou nossas ações de acordo com o pensamento ou a razão. Para 

Platão, é imperativo controlar os nossos desejos, dominando-os por meio da razão. 

Coube a Santo Agostinho fundar a noção de interioridade, que, à semelhança de Platão, 

também acreditava na existência de uma ordem cósmica organizada para o bem. 

Agostinho, ao afirmar que o significado do autodomínio é um voltar-se para si mesmo 

com a finalidade de conhecer a si mesmo e chegar a Deus, distingue-se de Platão que 

afirmou o dever de dominar as paixões e os desejos para se conseguir dominar os 

objetos. 

 

O passo seguinte na direção da concepção moderna do self foi dado por Descartes, com 

a afirmação de que não nos interiorizamos para chegar a Deus, mas para nos 
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autointerpretarmos e reconhecermos a existência de uma causa transcendente que nos 

possibilita o uso da razão. Com Descartes, as ideias da hegemonia da noção de 

interioridade “ganham uma nova interpretação, fundamental para o advento do 

individualismo moderno, baseado na ideia de autorresponsabilidade, autodomínio e 

autodeterminação” (MATTOS, 2006, p.61). Segundo Mattos (2006), foi Descartes que 

inaugurou a perspectiva do “self desprendido”, sendo este entendido como a forma de 

autointerpretação objetivada, não atrelada a nenhuma concepção de bem, mas à 

capacidade de construir ordens que satisfaçam aos padrões exigidos pelo conhecimento, 

compreensão, ou seja, segundo os padrões da ciência. 

 

Para Mattos (2006), interpretando Taylor, foi John Locke que radicalizou as noções 

anteriores, que podem ser expressas apenas na ideia de interioridade, self desprendido 

ou pontual, transportados para o modelo do controle instrumental. A abordagem de 

Locke teve reflexos fortemente carregados em todas as dimensões da vida social. 

Porque, em seu argumento, o ideal a ser tomado como bem é aquele que diz respeito ao 

agente capaz de instrumentalizar seus desejos, paixões, hábitos, inclinações e 

sentimentos para que possam ser reformulados ou abandonados, se for o caso, quando 

não estiverem de acordo com os padrões de evidência, do conhecimento. Em Locke, a 

instrumentalização das coisas, dos sentimentos, dos desejos e dos hábitos visa à 

obtenção de felicidade, visto que essa, para o agente, é o que realmente importa na 

existência. “A felicidade deve ser entendida como a obtenção das coisas que desejamos 

por natureza e ausência de dor” (MATTOS, 2006, p.63). 

 

Entretanto, segundo Mattos (2006), Locke tem a visão do self pontual, que é afirmado à 

medida que exclui a autoridade. O agente é orientado a voltar-se para dentro e tomar 

consciência da própria atividade e dos processos que o constituem. Desse modo, o self 

pontual o é na medida em que assume a responsabilidade de construir a própria 

concepção de mundo, independentemente das condições e determinações sociais e 

culturais. Dito de outra maneira, o self pontual também deixa de viver de acordo com o 

corpo, tradições ou hábitos para tornar-se si mesmo, na medida em que se submete a um 

rigoroso exame e reforma constantes. 

 

Taylor (2005), embora compreenda que o princípio fundante da democracia política está 

intimamente ligado à hegemonia da razão, com a construção da noção de interioridade, 
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não deixa de considerar que outros fatores contribuíram para o seu surgimento. 

Argumenta, por exemplo, que a afirmação da vida cotidiana constitui outro pilar 

importante na emergência do self ocidental. A valorização da vida cotidiana, como 

noção valorativa de bem viver, foi inicialmente propagada pela reforma protestante. 

Taylor (2005), desse modo, procura mostrar que todos os valores e mudanças relevantes 

nessa dimensão foram tidos e propagados, à semelhança da noção de interioridade, por 

uma ética protestante. Vale dizer, que o protestantismo procurou evitar os “equívocos” 

da igreja católica tradicional, aqueles que repudiam o distanciamento do mundo, a 

crença de que é errado amar as coisas deste mundo. O argumento dos protestantes 

salienta que, se o mundo foi criado por Deus, em vez de nos afastarmos, devemos 

desfrutar dele. O mesmo se propõe em relação ao amar as coisas, ou seja, o erro não está 

em amar as coisas, mas em transformá-las em um fim em si mesmas. Elas, as coisas, 

devem ser usadas como forma de se achegar a Deus. Por isso, 

 

 

Além do trabalho, o casamento também é uma forma de servirmos a Deus. 

Trabalho e casamento passam a ser a substância da vida. Era vontade divina 

que homem e mulher se amassem; isso evitaria o pecado da fornicação, 

favorecendo a procriação de filhos legítimos. O único cuidado que deve ser 

tomado é não transformar o casamento em um fim em si mesmo, o casamento 

é um meio para a realização da vontade divina. (MATTOS, 2006, p.66) 

 

 

É evidente que todos os valores e princípios que servem de fundamento ao self ocidental 

têm uma história em que cultura e religião se cruzam para criá-los. Mas essa fusão das 

visões teológica e científica se fragmenta no século XVIII, com o iluminismo e sua 

visão antirreligiosa. Essa é a razão de, na abordagem de Marx, fazer-se alusão à 

secularização da tradição, usando expressões como “profanação do sagrado” como nos 

referimos anteriormente (em 1.2.3). 

 

Outro aspecto de suma importância é aquele que liga o princípio da igualdade de todos 

os homens à noção de dignidade humana. Essa noção emerge na construção do self 

expressivo, como reação contra o Iluminismo. Debruçar-nos-emos sobre esse assunto 

mais adiante; por ora vale salientar que Kant, ao propor o princípio de justiça universal, 

a determinação de agir somente segundo as máximas universais e de perceber todos os 

seres humanos como fins em si mesmos, ressalta concomitantemente a dignidade 
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humana. Para Kant (2007), dignidade humana significa viver de acordo com o que cada 

um é, como agente racional, sendo a racionalidade entendida como um bem superior 

que merece todo o nosso respeito. Nas palavras de Kant: 

 

 

O conceito segundo o qual todo o ser racional deve considerar-se como 

legislador universal por todas as máximas da sua vontade para, deste ponto 

de vista, se julgar a si mesmo e às suas ações, leva a outro conceito muito 

fecundo que lhe anda aderente e que é o de um reino dos fins. Por esta 

palavra reino entendo eu a ligação sistemática de vários seres racionais por 

meio de leis comuns. (2007, p.75) 

 

 

É no reino dos fins que a dignidade faz sentido. “No reino dos fins tudo tem ou um 

preço ou uma dignidade” (KANT, 2007, p.77). Se a coisa é dotada de um preço, pode-se 

pôr, em vez dela, qualquer outra coisa que a substitua, desde que lhe seja equivalente, 

mas quando a coisa não tem preço, porque está acima de qualquer preço e não se lhe 

permite nenhum equivalente, então ela tem dignidade.  

 

 

O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem 

um preço venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é 

conforme a certo gosto, isto é uma satisfação no jogo livre e sem finalidade 

das nossas faculdades anímicas, tem um preço de afeição ou de sentimento; 

aquilo, porém, que constitui a condição só graças à qual qualquer coisa pode 

ser um fim em si mesma não tem somente um valor relativo, isto é um preço, 

mas um valor íntimo, isto é, dignidade. (KANT, 2007, p.77) 

 

 

Para Kant, então, a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si 

mesmo é a moralidade, tendo em conta que é somente por meio dela que é possível ser 

membro no reino dos fins. Taylor (1994) compreende que ocorreu com Kant uma 

transformação significativa no status e na compreensão do agente, considerando que se 

faz uma nova interpretação do significado da pessoa humana que passa pela nova forma 

de lhe atribuir respeito. Enquanto, nas sociedades tradicionais, o respeito à pessoa 

humana estava atrelado a uma concepção de honra que pressupunha distinções e 

privilégio, na contemporaneidade, a honra é substituída pela concepção de dignidade. A 
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dignidade está baseada na ideia de que todo o ser humano é digno de respeito e 

pressupõe um reconhecimento universal entre iguais. Nas palavras do autor: 

 

 

Contra esta noção de honra temos a noção moderna de dignidade, que hoje 

possui um sentido universalista e igualitário. Daí falarmos em “dignidade dos 

seres humanos” ou dignidade de cidadão. Baseia-se na premissa de que é 

comum a todas as pessoas. Naturalmente, este conceito de dignidade é o 

único que é compatível com a sociedade democrática, e era inevitável que 

pusesse de lado o velho conceito de honra. (TAYLOR, 1994, p.47) 

 

 

Que o poder governamental emana do povo, isso é fundante na democracia política, mas 

é imperativo que se destaque que a validade desse princípio é dada na perspectiva de 

que todos os homens são essencialmente iguais. Para tanto, todos são dotados de igual 

dignidade, porque são todos agentes racionais, por isso morais. Vale ainda ratificar que 

este princípio e os padrões reais de comportamento na sociedade que dele resultam, têm 

sua raiz definida em: “Ideologicamente, essa crença deriva da concepção cristã de 

fraternidade de todos os homens enquanto filhos de Deus” (MANNHEIM, 2012, p.145). 

 

É verdade que, sem essa concepção, as sociedades ocidentais jamais poderiam 

desenvolver uma ordem política que garantisse um status igual para todos os agentes 

humanos, o que não significa que se deve ignorar o processo histórico a que o mesmo 

foi submetido e certas modificações favoráveis na estrutura social e política no 

Ocidente, que possibilitaram a sua formulação. Desse modo, “a pressão de amplos 

estratos médios e inferiores cada vez mais influentes, social e politicamente, foi 

necessária para transformar o princípio cristão de igualdade numa realidade institucional 

e política”, ou seja, “o igual tratamento de todos os indivíduos como traço básico da 

sociedade moderna foi imposto pelo crescente poder adquirido pelas camadas sociais 

inferiores” (MANNHEIM, 2012, p.146). 

 

Esse princípio pode nos induzir a um equivoco óbvio: pensar que o princípio da 

igualdade essencial de todos os homens implique ou legitime um nivelamento mecânico 

dos cidadãos. O princípio não implica que todos os homens sejam iguais quanto as suas 

qualidades, méritos e dons, mas unicamente que todos personificam o mesmo princípio 

ontológico de humanidade. O primeiro princípio fundante da democracia política não 
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nega que, sob condições de justa competição, alguns indivíduos se revelem superiores 

aos outros. Antes, o princípio exige que a competição seja justa, que se conceda o 

mesmo status inicial, de modo que ninguém se sinta favorecido ou prejudicado, como 

ocorria nas sociedades tradicionais, em que alguns desfrutavam de certos privilégios 

hereditários. Isso nos remete ao segundo princípio. 

 

 

4.1.2 A necessidade do reconhecimento da autonomia individual 

 

 

O segundo princípio fundamental da democracia política diz respeito ao reconhecimento 

da autonomia do indivíduo, do self de cada um, como átomo da sociedade. 

Diferentemente das sociedades pré-democráticas, em que se negava a vida atômica à 

maioria dos indivíduos, por uma coordenação social mais coletiva, mesmo que a 

vontade social não fosse configurada pelo impulso coletivo, mas por determinação 

verticalizada, isto é, de cima para baixo - fosse por um monarca absoluto, fosse por 

grupos feudais poderosos. Segundo Mannheim (2012), a democracia se afirma 

essencialmente a partir da mobilização de todos os indivíduos como centros vitais; não 

como meros princípios abstratos e ideológicos, mas como realidades vivas. 

 

Taylor concede maior destaque a esse princípio fundamentalmente por sua implicação 

na formação da identidade. Nas palavras do autor: 

 

 

A exigência de reconhecimento nestes últimos casos adquire certa premência 

devido à suposta relação entre reconhecimento e identidade, significando este 

último termo qualquer coisa como a maneira como uma pessoa se define, 

como é que as suas características fundamentais fazem dela um ser humano. 

(1994, p.45) 

 

 

Taylor, deste modo, põe o reconhecimento no centro de articulação de sua discussão do 

multiculturalismo, não só para a compreensão, mas principalmente na formação da 

identidade do agente. Para o autor, nas dinâmicas sociais contemporâneas, o 

reconhecimento, quando incorreto, não só implica uma falta de respeito devido à 
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dignidade humana, mas pode também marcar suas vítimas de forma cruel, subjugando-

as através de um sentimento incapacitante de ódio contra si mesmas. É razoável 

salientar que a materialização das determinações ideológicas, além de não possibilitar 

um reconhecimento correto de identidades particulares e coletivas, vale-se do mesmo 

instrumento para o exercício da dominação legalizada e generalizada. O filósofo 

explicita a sua tese nas seguintes palavras: 

 

  

A tese consiste no fato de a nossa identidade ser formada, em parte, pela 

existência ou inexistência de reconhecimento e, muitas vezes, pelo 

reconhecimento incorreto dos outros, podendo uma pessoa ou grupo de 

pessoas ser realmente prejudicadas, serem alvo de uma verdadeira distorção, 

se aqueles que os rodeiam refletirem uma imagem limitativa, de inferioridade 

ou de desprezo por eles mesmos. O não reconhecimento ou o reconhecimento 

incorreto pode afetar negativamente, podem ser uma forma de agressão, 

reduzindo as pessoas a uma maneira de ser falsa, distorcida, que se restringe. 

(TAYLOR, 1994, p.45) 

 

 

Independentemente das determinações sociais ancoradas nas ciências naturais que 

legitimam o individualismo, na concretização do ideal democrático, Taylor (1994) nega 

categoricamente o atomismo identitário, porque, para ele, a formação e a manutenção da 

identidade humana permanecem dialógicas, mesmo na falta de um ato heroico de 

romper com a existência normal. A descoberta da identidade do agente não significa que 

o mesmo se dedique a ela sozinho, mas ele precisa negociá-la em parte abertamente, em 

parte interiormente, com os outros. O desenvolvimento de um ideal de identidade 

gerada interiormente dá uma nova importância ao reconhecimento, a saber: que a 

identidade do cidadão depende decisivamente das suas reações dialógicas com os 

outros. 

 

O pensamento tayloriano sugere duas formas de reconhecimento da identidade: o 

interior e o político. Trataremos do reconhecimento interior no próximo capítulo. A 

seguir, buscamos discutir o reconhecimento político, dentro da estrutura social 

democrática liberal, tendo em vista que é no cerne dela que emergem as discussões 

multiculturais, considerando a luta por reconhecimento das minorias sociais. Porque na 

emergência da democracia política, o reconhecimento intrinsecamente desigual de 

senhores e escravos, típicos das sociedades pré-democráticas, foi sendo substituído pelo 
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reconhecimento recíproco e universal, em que cada cidadão reconhece a dignidade e a 

humanidade de todos os outros, sendo, por sua vez, essa dignidade reconhecida pelo 

Estado por meio de concessão de direitos. 

 

Segundo Fukuyama (1992), o reconhecimento se reveste de importância tal que, além 

de ser a força motora da história, ao mesmo tempo possibilita a sua compreensão, 

permitindo a reinterpretação de muitos fenômenos que nos parecem familiares: cultura, 

religião, nacionalismo, guerra etc. Por exemplo, a religião e o nacionalismo, enquanto 

forças que, a seu modo, buscam e exigem reconhecimento, no entanto, são menos 

racionais do que o reconhecimento universal do Estado liberal, visto que se baseiam na 

distinção arbitrária entre o sagrado e o profano, entre grupos sociais humanos. Nesta 

ordem de ideias, a religião, o nacionalismo e o complexo de hábitos e práticas éticas 

têm sido, de certa forma, interpretados como obstáculos ao estabelecimento de 

instituições políticas democráticas e economias de livres mercados bem-sucedidos. 

 

O pensador argumenta ainda que a democracia liberal da vertente anglo-saxônica 

expressa-se pelo cálculo frio, com expressões de horizontes culturais e morais pré-

modernas. O desejo racional se impõe sobre o desejo irracional de reconhecimento, 

manifestando, desse modo, a sua superioridade. A busca de reconhecimento legitima-se 

em um esforço de homogeneizar as suas culturas tradicionais e variadas, por meio de 

um processo de ensino de calcular seus interesses pessoais em longo prazo, vale dizer, 

instrumentalizando a razão feita utilitária. “Em lugar de uma comunidade moral 

orgânica, com sua própria linguagem de ‘bem e mal’, tem de aprender um novo 

conjunto de valores democráticos: ser ‘participante’, ‘racional’, ‘secular’, ‘móvel’, 

‘capaz de empatia’ e ‘tolerante’” (FUKUYAMA, 1992, p.263). 

 

Os novos valores democráticos antes não eram valores no sentido de definirem a virtude 

humana final ou de bem. “Foram concedidos para uma função puramente instrumental, 

hábitos que a pessoa terá de adquirir se quiser ter sucesso dentro de uma sociedade 

liberal pacífica e próspera” (FUKUYAMA, 1992, p.263). Entretanto, para que a 

democracia fosse estabelecida, os cidadãos do Estado foram compelidos, ou melhor, 

deviam esquecer as suas raízes identitárias, os seus horizontes tradicionais ou culturais 

ou seus instrumentos de valores, para desenvolver um orgulho irracional por seu sistema 

político e pelo modo de vida que esse propiciaria. Vale dizer, “devem amar a 
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democracia não por ela ser necessariamente melhor do que as alternativas, mas porque é 

deles”. Vale dizer, “devem deixar de ver valores como ‘tolerância’ apenas como meio 

para um fim; a tolerância nas sociedades democráticas torna-se a virtude definidora” 

(FUKUYAMA, 1992, p.263). É desse modo que o desenvolvimento desse tipo de 

orgulho pela democracia se articula: por meio da assimilação dos valores das 

instituições democráticas no senso da individualidade de cada cidadão. Desse modo, 

cria-se uma cultura democrática ou cívica por meio de um novo vocabulário moral. 

“Essa cultura é essencial para a saúde e estabilidade das democracias em longo prazo, 

uma vez que nenhuma sociedade do mundo real pode sobreviver por muito tempo 

baseada apenas no cálculo racional e no desejo” (FUKUYAMA, 1992, p.263-264). 

 

 

4.1.2.1 Obstáculos à democracia liberal 

 

 

A democracia, por sua natureza, encontra não poucos obstáculos, dentre os quais 

Fukuyama (1992) categorizou pelo menos quatro. O primeiro refere-se ao grau e ao tipo 

de consciência nacional, ética e racial de um dado país. Embora não haja uma 

incompatibilidade intrínseca entre liberalismo e nacionalismo, não há probabilidade de a 

democracia ser bem-sucedida em um país onde o nacionalismo ou a etnia de seus 

grupos constituintes estiver tão desenvolvido a ponto de eles não compartilharem do 

sentimento de nação ou não aceitarem os direitos uns dos outros. Também é verdade 

que é importante que um sentimento forte de unidade nacional anteceda a emergência 

de uma democracia estável. Outro obstáculo cultural à democracia é a religião. 

Semelhantemente ao nacionalismo, a religião não é intrinsecamente contrária ao 

liberalismo, senão quando a mesma deixa de ser tolerante ou igualitária. A grande 

maioria das democracias atuais têm uma herança religiosa cristã latente, o que pode 

sugerir que a religião não seja propriamente um obstáculo à democracia. Se 

considerarmos que a religião, por si, não foi capaz de criar sociedades livres, este fato é 

significativo. Por exemplo, o cristianismo teve de fazer alguns sacrifícios: 

 

 

O cristianismo em certo sentido teve de se anular através de uma 

secularização de seus objetivos antes que pudesse emergir o liberalismo. O 

agente geralmente aceito dessa secularização no ocidente foi o 
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protestantismo. Transformando a religião num assunto pessoal entre os 

cristãos e o seu Deus, o protestantismo eliminou a necessidade de uma classe 

separada de sacerdotes e, de um modo geral, da intervenção religiosa na 

política. (FUKUYAMA, 1992, p.265) 

 

 

Outro exemplo, bem atual, é a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, no sentido de 

tornar o país democrático. Tanto o nacionalismo quanto a religião são os maiores 

obstáculos ao sucesso dessa empreitada. O judaísmo e o islamismo, religiões que 

dificilmente poderiam se conciliar com a democracia liberal, seriam possíveis de uma 

conciliação se, e tão somente se, se dispusessem a aceitar o reconhecimento dos direitos 

universais, em especial a liberdade de consciência ou a liberdade religiosa. Neste 

sentido, “a única democracia liberal no mundo muçulmano contemporâneo é 

compreensível que a Turquia, que foi o único país a apegar-se a uma explícita rejeição 

de sua herança islâmica, em favor de uma sociedade secular no começo do século XX” 

(FUKUYAMA, 1992, p.266).  

 

É um obstáculo à democracia liberal e estável a estrutura social desigual e a todos os 

fenômenos daí resultantes, fundamentalmente os hábitos mentais. Quando os Estados 

Unidos redigiram a Declaração de Independência e a Constituição, a nação já 

experimentava a completa igualdade entre os indivíduos, diferentemente das 

democracias tímidas emergentes no continente africano, que se debatem com todo tido 

de diferenças. Se os americanos “nascem iguais”, fruto das tradições culturais 

dominantes da Inglaterra e da Holanda liberal, os africanos, neste caso, “nascem 

completamente diferentes”, reflexo das tradições culturais étnicas e tribais que 

resistiram à colonização europeia. 

 

Por último, a incapacidade de o povo criar uma sociedade civil também pode constituir 

um obstáculo cultural à democracia estável. Isto é, criar a esfera em que o povo pode 

exercer a livre associação, independente em relação ao Estado. A democracia funciona 

melhor de baixo para cima e não o contrário. “O Estado central surge naturalmente de 

uma multidão de órgãos de governo locais e associações particulares que servem de 

escola para a liberdade e autonomia” (FUKUYAMA, 1992, p.267). Com razão, a 

democracia pode ser entendida como o autogoverno, em que o povo é capaz de 
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governar a si mesmo em sua localidade ou cidade, empresa, associações profissionais 

e/ou universidade. 

 

A despeito de qualquer obstáculo, a democracia, no século XX mostrou-se e passou a 

significar “modelo-padrão de Estado”, com pretensões globalizantes (HOBSBAWM, 

2007, p.98). Atrelada à noção de progresso, alimenta-se a ideia segundo a qual a própria 

democracia significa desenvolvimento do mundo, e espera-se que os governos 

democráticos livres continuem a se instalar no maior número de países do mundo 

(FUKUYAMA, 1992). É assim que a mesma irracionalidade que se esperava superada 

com a emergência da sociedade moderna, fundamentalmente com a democracia política, 

surge agora como um dos fatores para o estabelecimento da democracia. O sucesso da 

política liberal e da economia da livre concorrência de mercado se baseia em formas 

irracionais de reconhecimento que o liberalismo devia superar. Assim, 

 

 

Para que a democracia funcione, os cidadãos devem desenvolver um orgulho 

irracional por suas instituições democráticas, além daquilo que Tocqueville 

chamou de “arte da associação”, que se baseia na vinculação orgulhosa a 

pequenas comunidades. Essas comunidades geralmente têm como base a 

religião, a etnia ou outras formas de reconhecimento, que não chegam ao 

nível do reconhecimento universal que constitui a base do Estado liberal. 

(FUKUYAMA, 1992, p.20-21) 

 

 

A irracionalidade é instrumentalizada em favor do estabelecimento não só do 

capitalismo, como também da democracia política liberal, por meio do que Horkheimer 

(2002) chamou Eclipse da Razão: a sobreposição da razão objetiva pela razão subjetiva 

ou instrumental. O trabalho serve de exemplo desse fato: nas sociedades pré-modernas 

era “considerado uma atividade essencialmente desagradável, praticada para satisfazer 

os desejos e aliviar o sofrimento humano” (HORKHEIMER, 2002, p.21). Mas, com o 

advento do capitalismo e da sociedade democrática liberal, o trabalho ganhou um novo 

objetivo e novo vocabulário moral: o critério de reconhecimento social. Este fato não 

ocorreu apenas no Ocidente. “Até hoje, a ética do trabalho em muitos países asiáticos é 

mantida, não tanto por incentivos materiais, mas pelo reconhecimento, assegurando ao 

trabalho pelos grupos sociais sobrepostos, da família para a nação, nos quais essas 

sociedades se baseiam” (HORKHEIMER, 2002, p.21). 
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O sucesso da economia liberal e da democracia política não depende apenas dos 

princípios liberais, mas também de formas irracionais de reconhecimento. A 

irracionalidade de que gozam as instituições democráticas e o mercado está intimamente 

ligada à temática que tratamos no primeiro capítulo: a ideologia. Com a fragmentação 

das comunidades tradicionais, fortemente marcadas pela religião, a qual, além do mais, 

era também o seu fator de coesão, a inversão que as caracterizava é reaproveitada ou 

transferida a essas instituições emergentes. Vale dizer, assim como na inversão 

religiosa, as instituições democráticas não só determinam como condicionam as 

relações sociais, como se elas fossem independentes dos indivíduos.  

 

O reconhecimento como centralidade da política não é propriamente um problema 

levantado primeiro por Charles Taylor; outros autores como Hegel e Nietzsche o 

antecederam, e, por pior que seja o que o legitima – tiranias, imperialismo e dominação 

– , não pode ser abolido da vida política. Porque, além de tudo, o reconhecimento é a 

base psicológica de virtudes políticas como a coragem, justiça etc. Desta forma, “todas 

as comunidades políticas devem fazer uso do desejo de reconhecimento, protegendo-se 

ao mesmo tempo dos seus efeitos destrutivos” (HORKHEIMER, 2002, p.23). Quando 

se pergunta se o reconhecimento que a democracia liberal confere aos cidadãos é 

satisfatório, a resposta é um tanto cautelosa, apontando para o seu futuro a longo prazo. 

Ao mesmo tempo, a resposta a essa preocupação bifurca o problema e abre um debate 

no cerne da democracia liberal
51

. No entanto, dentro do liberalismo democrático surgem 

duas críticas distintas, feitas com muita propriedade, à própria democracia política: uma 

vem de liberais de direita
52

, e deixaremos para discuti-la no próximo capítulo, e outra 

vem de liberais de esquerda ou comunitaristas
53

, que passamos em revista a seguir. 

                                                           
51

 Em nossa dissertação de mestrado dedicamos maior atenção a essa bifurcação dentro da democracia 

liberal, quando tratamos da discussão entre liberais de direita e liberais de esquerda ou comunitaristas. 

Assim, não esperamos nos delongar muito nesse tema, mas fazer algumas considerações, recapitulando 

aquele debate para elucidar a crítica tayloriana no presente capítulo. 
52

 Este é um segmento do liberalismo de autores de origem anglo-americana, tal como John Rawls, 

Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Bruce Ackerman e Charles Larmore, que defendem a neutralidade do 

Estado em relação ao conceito de vida boa. Ou seja, que requer um Estado do tipo procedimental, no qual 

todos são tratados como iguais, por meio da concessão de direitos de cidadania, tendo por prevalência a 

defesa dos direitos individuais em face das metas coletivas. Esse tipo de liberalismo exige um Estado que 

seja cego às diferenças entre os cidadãos, vinculando-o à defesa de uma política de igual dignidade 

universal. (BINJA, 2010, p.96) 
53

 São liberais os que defendem a política da diferença e criticam a cegueira ou ignorância da diferença. 

Entre os comunitaristas, além de Charles Taylor, encontramos Alasdair MacIntyre, Michael Sandel,Will 

Kymlicka e Michael Walzer, entre outros. Taylor toma parte do comunitarismo, mais por uma questão de 

ontologia do que por partidarismo, no sentido de uma opção pelo coletivo contra o individual. A 

peculiaridade de seu posicionamento reside no fato de defender a concepção de um liberalismo pró-



159 
 

4.1.2.2 O comunitarismo tayloriano 

 

 

Taylor (1994), como toda esquerda, afirma que a democracia liberal promete o 

reconhecimento universal e recíproco que não se realiza nas sociedades liberais, porque 

a desigualdade econômica criada pelo capitalismo implica, obviamente, um 

reconhecimento desigual. Por isso, ele propõe uma releitura dos princípios ontológicos que 

fundam as democracias liberais ocidentais, por entender que a antropologia na qual os 

liberais estão apoiados é fraca. Apresenta o ser humano desencarnado, sem raízes, 

atômico, mas capaz de fazer escolha soberanamente dos fins e dos valores que orientam 

a sua existência. Esta é, para o autor, uma concepção não realista, uma vez que a 

liberdade e a identidade do agente humano são construídas culturalmente e não são 

características ontologicamente inatas à pessoa. O filósofo salienta que o problema das 

democracias contemporâneas liberais é a fragmentação política, em que os membros do 

Estado passam a se identificar com preocupações de grupos específicos, ao invés de se 

preocuparem e se identificarem com questões relativas à sociedade como um todo. 

 

O surgimento de novos grupos no cenário político e a proliferação das demandas por 

reconhecimento levaram a um despertar na academia, que voltou a atenção para a 

política e concentrou basicamente o pensamento em duas questões. Primeiro, a 

indagação sobre a possibilidade dos cidadãos de, como grupo específico, reivindicar 

reconhecimento, ser capaz de desenvolver uma cultura cívica comum; segundo, tratar 

dos limites da habilidade do Estado na promoção do reconhecimento público. Como 

resultado, o reconhecimento da diferença, com todos os seus dilemas, constitui um 

grande desafio social, político e constitucional. 

 

A proposta tayloriana com vistas a superar a fragmentação política passa pelo fomento 

de um senso de ação política comum; dessa forma, ele entende que é possível pensar 

alternativas para os males da sociedade contemporânea. Isso passa por uma revisão da 

compreensão de como e por que se desenvolvem determinadas concepções sobre a 

agência humana como atômica, ao senso de benevolência universal, o individualismo e 

                                                                                                                                                                          
comunidade, que se coaduna com a política da diferença, visto que nele o Estado adota uma concepção 

substantiva de bem, considerando as metas coletivas, priorizando a defesa da comunidade e a diversidade 

cultural. (BINJA, 2010, p.95) 
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todas as outras que exerceram influência nos Estados democráticos da 

contemporaneidade (MATTOS, 2006, p. 102). 

 

Para Taylor e os comunitaristas, o que dá sentido à existência são os conteúdos 

substanciais que formam a história própria de cada um no espaço das indagações, ou 

comunidade linguística. Tais conteúdos, por sua vez, já estão inscritos na cultura, 

precedendo o agente, que os caracteriza como pré-determinados na forma de definir a 

sua identidade, no exercício da sua liberdade. Aí a razão de Taylor (2005) empreender 

uma arqueologia identitária moderna, na qual faz uma antropologia descritiva, que, de 

certa forma, corresponde a uma antropologia normativa. Aquilo que orienta a nossa 

existência não é fruto de uma escolha arbitrária e soberana do agente humano, mas 

produto de uma autointerpretação contextualizada na situação de um horizonte 

sociocultural que o precede. É na medida em que o agente humano se autointerpreta que 

se dá consistência à sua existência. 

 

Para Gonçalves (1998, p.7) é evidente que os comunitaristas, na medida em que 

afirmam que o individualismo é inseparável da socialização, pretendem explicitar que a 

concepção de indivíduo livre do liberalismo já é produto de uma forma específica de 

socialização. Vale dizer, no comunitarismo, a atomização do social tem consequências 

duplas: se, por um lado, empobrece e enfraquece o tecido cultural ao destruir as 

identidades culturais incompatíveis com o individualismo liberal; por outro lado, a 

diversidade cultural é uma condição necessária para que os indivíduos possam escolher 

livremente uma concepção de "vida boa". Neste sentido, a atomização do social se 

demonstra desestruturante para a ordem social porque suscita um déficit de 

legitimidade. 

 

O modelo de sociedade liberal tayloriano é organizado em torno de objetivos coletivos, 

em que a sobrevivência e a prosperidade cultural da comunidade em seu espaço 

constituem um bem. Nela, a política não se mostra neutra em relação àqueles que 

prezam permanecer verdadeiros à cultura dos seus antepassados, bem como em relação 

àqueles que desejam afastar-se em nome de objetivos pessoais ou individuais de 

autodesenvolvimento. A sociedade liberal de Taylor pode ser organizada à volta de uma 

definição de vida boa, considerando que tal concepção não seja depreciação daqueles 

que não partilham dessa definição. A natureza do bem é entendida como juízo que 
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ocupa um lugar importante na integridade da cultura, por isso procurado em comum. 

“De acordo com esta concepção, uma sociedade liberal distingue-se como tal pela forma 

como trata as suas minorias, incluindo aquelas que não partilham das definições 

públicas de bem e, acima de tudo, pelos direitos que concede a todos os seus membros” 

(TAYLOR, 1994a, p. 79). 

 

Este liberalismo que se caracteriza pela maneira como trata as minorias, incluindo 

aquelas que não compartilham da definição pública de bem e dos direitos que concede a 

cada um de seus membros. É firme no propósito de defender os direitos fundamentais, 

que não podem ser eliminados, nem mesmo em face destas minorias, especialmente, o 

direito à vida, à liberdade, ao devido processo legal, à livre expressão, à livre prática da 

religião dentre outros. Deste modo, o autor distingue estes direitos fundamentais dos 

privilégios e garantias que somente poderiam ser reduzidos ou revogados por razões de 

política pública – “embora fosse necessário haver uma razão forte para o fazer” 

(TAYLOR, 1994a, p.80).  

 

O filósofo canadense considera que as comunidades, como um bem de caráter coletivo, 

são uma meta a ser perseguida e protegida pelo Estado mediante políticas públicas, 

caracterizando-se como um direito fundamental que garante a sobrevivência das 

comunidades e a então formação das identidades individuais e coletivas. E, ao mesmo 

tempo que justifica a sua escolha por esse modelo de sociedade liberal, responde à 

possível incompatibilidade da mesma com os ideais do liberalismo. Argumenta também 

que uma sociedade com objetivos coletivos fortes pode ser liberal, segundo esta 

perspectiva, desde que seja capaz de respeitar a diversidade, em especial quando 

considera aqueles que não partilham dos objetivos comuns, e desde que possa 

proporcionar garantias adequadas para os direitos fundamentais (TAYLOR, 1994a, p. 

80). 

 

Taylor entende que, no começo, a identidade estava atrelada à política de 

reconhecimento igualitário e, posteriormente, à política de reconhecimento da diferença. 

Tratando-se da política do reconhecimento igualitário, a identidade está relacionada 

com o princípio de igual dignidade universal, que dá ênfase à igual dignidade de todos 

os cidadãos e estabelece a igualdade dos direitos e dos títulos relacionados ao 

desenvolvimento da autonomia individual. Propõe evitar a diferença entre cidadãos de 
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classes distintas, em que uns são possuidores de direitos civis, políticos e 

socioeconômicos, enquanto outros são excluídos dos direitos de cidadania. Como 

consequência, desenvolveram-se sociedades caracterizadas pela desigualdade material, 

distintas classes sociais e diferentes usufrutos da cidadania, legitimadas pela política 

vigente, que favorece mais a classe afortunada em detrimento da outra. Por sua vez, esta 

política ignora completamente as diferenças entre indivíduos e entre grupos que 

constituem a sociedade (SILVA, 2006). Neste sentido, a política do reconhecimento da 

diferença seria o passo seguinte da política de igual dignidade, mas, em vez disso, criou-

se uma tensão entre essas alternativas. 

 

 

4.1.2.3 A política da diferença 

 

 

No que diz respeito à política da diferença, esta também está assente sobre a base 

universalista, porém, diferentemente da outra, que pretende a universalização dos 

direitos e garantias para todos os indivíduos, esta se pauta pelo reconhecimento 

universal da identidade singular do indivíduo ou de um grupo distinto dos demais. 

Justamente aquilo que é ignorado pela política de igual dignidade ganha relevo aqui. A 

política da diferença se dispõe a denunciar e combater as discriminações e rechaços 

realizados pela política da dignidade universal, tendo em conta que, para ela, é muito 

difícil se incorporar à demanda das diferenças, já que exige que se dê reconhecimento e 

status a algo que não é universalmente compartilhado, a identidade (SILVA, 2006). 

 

Historicamente, a política do reconhecimento igualitário, universo no qual emergem a 

política de dignidade igualitária e a política da diferença, é reflexo da mudança do valor 

da honra, até então ligada a uma sociedade hierárquica que atrelava a identidade à 

posição social. Este valor passou então a ser substituído pela noção de dignidade, cujo 

caráter é universal e igualitário. Mas também reflete a mudança que possibilitou o 

reconhecimento de uma nova compreensão do sujeito a partir da noção de autenticidade, 

que propiciou à ideia de identidade individual, como particularidade de cada sujeito, aquilo que 

cada um descobre em si mesmo. Neste sentido, nas duas políticas de reconhecimento, Taylor 

destaca a origem da política da diferença, que vem justamente da política da dignidade, não só 
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porque ambas reclamam pelo princípio da não discriminação, mas fundamentalmente porque a 

política da dignidade universal é cega em relação aos modos como os cidadãos se distinguem. 

 

É na medida em que a política da diferença passa a redefinir a não discriminação como a 

exigência de um tratamento diferenciado a partir das distinções existentes entre os 

indivíduos que ela ganha legitimidade. Vale dizer, para a política da diferença, “não 

discriminar é tratar diferentemente os diferentes na qual suas especificidades sejam 

justamente a base de um tratamento diferencial em prol da igualdade” (SILVA, 2006, p. 

317). Na política da diferença “todas as pessoas devem ser reconhecidas pelas suas identidades 

únicas” (TAYLOR, 1994a, p. 58). Enquanto na política de igual dignidade o princípio de 

respeito igualitário exige o tratamento às pessoas de uma forma cega à diferença, servindo de 

base para o respeito à ideia do que é comum em todos os cidadãos, na política da diferença o 

respeito vem associado à ideia de reconhecer e fomentar a particularidade de cada cidadão. 

 

Embora ambas as políticas tenham a mesma base, as reivindicações multiculturais estão 

assentes na crítica que a política da diferença faz à política de igual dignidade. Para Taylor 

(1994ª), a política de igual dignidade reflete aquilo que se estabelece, cujo fim é a 

igualdade universal, em que cada um, e todos, recebem um pacote idêntico de direitos e 

imunidades. A política de diferença exige o reconhecimento da identidade única deste 

ou daquele indivíduo e/ou grupo, do caráter singular de cada um. Isto é, “é precisamente 

esta singularidade que tem sido ignorada, disfarçada, assimilada a uma identidade 

dominante ou da maioria. E é esta assimilação que constitui o pecado cardeal contra o 

ideal de autenticidade” (TAYLOR, 1994a, p.58-59).  

 

Se, no bojo da política do reconhecimento, está o princípio de igualdade universal, a política da 

diferença denuncia a discriminação e recusa a cidadania de segunda classe, que emerge na 

política de igual dignidade, naqueles indivíduos que, devido à pobreza, se veem impedidos de 

usufruírem ao máximo dos seus direitos de cidadania. A política da diferença tayloriana vai 

além da simples tolerância à existência das distinções entre cidadãos e grupos culturais. Tendo 

em vista que a tolerância, em última instância, apesar de compor o reconhecimento, se, por um 

lado, dá ênfase à ideia de concessão da existência da diferença alheia, por outro, não trata de 

solucionar os problemas provenientes das sociedades multiculturais. Por esta razão Taylor só 

aceita a ideia de reconhecimento que prima pelo respeito das diferenças pela via pública. 
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Na política de universalismo que acabamos de expor, os defensores da política de igual 

dignidade, em um esforço significativo para salvaguardar os princípios que tanto prezam, 

empreendem esforços no sentido de se chegar a um meio termo com medidas que visam 

melhorar a situação das minorias, com justificativa baseada na dignidade. Isso se nota em 

alguns dos casos em que a ignorância das diferenças é a medida de discriminação 

positiva, que possibilita às pessoas oriundas de grupos antes desfavorecidos, uma 

vantagem competitiva no que toca a empregos e vagas nas universidades. 

 

Segundo Taylor (1994ª), esta prática é justificada pelo fato de a discriminação histórica 

ter criado um padrão no seio do qual os desfavorecidos estão em desvantagem para lutar 

no espaço público. Essas medidas são definidas como uma forma temporária que iria 

igualar as condições iniciais, para que, mais tarde, no campo de batalha, se permita que 

as velhas regras de “ignorância” não deixem ninguém em desvantagem (TAYLOR, 

1994a, p. 60). As chamadas “ações afirmativas” são exemplos em que o Estado adota 

políticas que facilitam o acesso das minorias ao ensino superior. Elas baseiam-se em 

dois princípios básicos: as minorias – os negros em particular –, que foram mantidos 

longe das universidades por uma política de discriminação, merecem uma compensação 

pela injustiça sofrida; e o acesso à educação de nível superior, concebida como alavanca 

de mobilidade social, representa o melhor meio para acelerar a integração dos grupos 

marginalizados (SEMPRINI, 1999). 

 

Para muitos autores
54

, e, em particular para Taylor, por melhores que sejam as intenções 

destas medidas, elas não só legitimam a ignorância da diferença, como também a 

perpetuam. A política da diferença resulta da alteração nas definições de termos-chave. 

Mesmo que ambas reivindiquem o reconhecimento, quando uma aponta para certos 

direitos universais, a outra aponta para uma identidade específica. A política da 

diferença defendida por Taylor (1994a) não só reconhece e dá importância à 

potencialidade humana, a base do respeito da política de igual dignidade. Alarga esta 

proteção até as pessoas que, em certas circunstâncias (os deficientes, doentes em coma, 

                                                           
54

 Semprini (1999, p. 49), por exemplo, vai salientar que: “os efeitos perversos da ação afirmativa são 

hoje evidentes. A instauração de critérios diferentes – estabelecidos sobre uma base racial – levanta 

problemas jurídicos e práticos. Para alguns, a preocupação de reparar uma injustiça histórica não 

justifica a introdução de um critério de desigualdade, que pode evidentemente discriminar outros 

estudantes recusados, embora tivessem sido aprovados no concurso de admissão. [...] Os resultados da 

ação afirmativa mostram-se medíocres. [...] A política de quotas não conseguiu aumentar 

significativamente o número de diplomados entre as minorias e restringiu o acesso de outros 

estudantes”. 
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os injustiçados socialmente, por exemplo) se veem impossibilitadas e incapazes de 

realizar normalmente os seus potenciais. Vale dizer, que a política da diferença também 

se baseia num potencial universal, que é a capacidade de cada sujeito humano formar e 

definir a própria identidade, como indivíduo e como uma cultura: “esta potencialidade 

deve ser igualmente respeitada em todas as pessoas” (TAYLOR, 1994a, p. 62). 

 

A crítica que a política da dignidade faz à política da diferença resume-se em sublinhar 

que o princípio do respeito igual exige que as pessoas sejam tratadas de forma que a 

diferença entre elas seja ignorada. O princípio do respeito está fundado naquilo que há 

em comum entre as pessoas, como já nos referimos acima. A crítica propriamente dita 

está na violação que esta comete do princípio da não discriminação. A política da 

diferença, no entanto, ressalta como crítica à sua oponente, a negação da identidade, 

forçando as pessoas a um ajustamento de uma moldura que não lhes é verdadeira. Por si 

só já seria mau se a moldura fosse neutra, que não pertencesse a ninguém, em particular. 

A preocupação vai muito além: 

 

 

Queixam-se [as pessoas] do fato de o conjunto, supostamente neutro, de 

princípios que ignoram a diferença e que regem a política de igual dignidade 

ser, na verdade, um reflexo de uma cultura hegemônica. Se assim é, então só 

a minoria ou as culturas subjugadas são forçadas a alienar-se. 

Consequentemente, a suposta sociedade justa e ignorante das diferenças é, 

não só inumana [porque subjuga identidades], mas também ela própria 

extremamente discriminatória, de uma maneira sutil e inconsciente 

(TAYLOR, 1994a, p. 63. Itálicos nossos). 

 

 

Taylor vai muito além, fundamentalmente quando denuncia o discurso comparativo das 

culturas, que pode ser sintetizado na seguinte expressão: “que cada indivíduo respeite as 

culturas verdadeiramente evoluídas” (TAYLOR, 1994a, p. 62). Os críticos do domínio 

europeu ou branco consideram este juízo de valor depreciativo como factualmente 

incorreto e, ao mesmo tempo, moralmente errado, por não levar em consideração que o 

domínio europeu não só logrou êxito em não ter valorizado as outras culturas, como 

também cuidou de suprimi-las. Por outro lado, este discurso depreciativo significa negar 

a igualdade humana, o que, em grande medida, contraria o princípio fundamental da 

política de igual dignidade. 
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A citação que Taylor (1994a, p. 63) faz de Saul Bellow: “no dia em que surgir um 

Tolstoy zulu, ele passará a fazer parte dos nossos hábitos literários”, não mostra mais 

que a quintessência da arrogância europeia. O autor canadense procura mostrar o 

fracasso da democracia liberal para propor uma solução. Nomeadamente, o fracasso 

pode ser apontado como: a alienação do cidadão nas grandes sociedades, 

hipercentralizadas e burocráticas. Nelas, o cidadão vê-se distanciado em relação à 

máquina do poder ou governamental. Consequentemente, os efeitos são ainda maiores, 

quanto maior a centralização das decisões, e quanto mais burocratizados forem os 

procedimentos. Neste sentido, a solução que Taylor propõe, parece óbvio, é a 

descentralização do poder, e ressalta que a hipercentralização não está restrita apenas à 

esfera do poder, ela também atinge a esfera pública.  

 

Nas sociedades democráticas, à medida que o atomismo passa a ser à base da política e 

as pessoas passam a se ver como construtoras de seus projetos de vida, é nesta mesma 

medida que cada um se afasta dos outros e de qualquer ligação com os projetos comuns. 

As pessoas parecem cada vez menos capazes de formar propósitos coletivos e cumpri-

los. O efeito disso é a promoção de agrupamentos parciais ou meras associações de 

interesses particulares, sem qualquer possibilidade de tematizar suas questões numa 

esfera pública maior, e uma maior dificuldade de envolver a sociedade ao redor de 

programas compreendidos em comum (MATTOS, 2006). Julgamos que fica evidente a 

crítica de Taylor à noção de cidadania liberal tradicional fundada na política de igual 

dignidade, tendo como base o reconhecimento universal daquilo que há em comum nos 

cidadãos. 

 

O liberalismo, ao conceder direitos e obrigações iguais a todos para desenvolverem suas 

vidas, pondo em pauta unicamente a caracterização de suas identidades nacionais e 

políticas (construídas, geralmente de modo ideológico), ignora a autenticidade dos 

cidadãos. E ignorar as particularidades constitutivas de cada indivíduo logra êxitos pela 

força irracional que a democracia liberal requer para se estabelecer. Por mais abrangente 

que seja a crítica tayloriana, ela não leva em consideração o caráter da ideologia 

materializada, pouco menos ainda o princípio irracional exigido pelo liberalismo, que 

configura a inversão que discutimos nos capítulos anteriores. Desse modo, o agente é 

compelido à não-experiência humana duas vezes: pela cultura econômica e pela política 

que o reifica. 



167 
 

4.1.3 A formação das elites e seus métodos de autolegitimação 

 

 

No bojo das democracias reside uma contradição residual que diz respeito à mobilização 

das energias vitais de todos os indivíduos; ao fazê-lo, ela deve também encontrar formas 

de contê-las e, em parte, neutralizá-las. Vale dizer que a vida social ordenada seria 

impossível se o tempo todo cada indivíduo pudesse fazer uso de seu direito de 

influenciar as decisões políticas. Entretanto, para que as sociedades democráticas não 

percam a sua coesão, elas precisam se munir de certos recursos suficientemente capazes 

de neutralizar ou coibir a força vital dos cidadãos, e é importante ressaltar que tais 

“recursos neutralizadores” são “potencialmente não democráticos ou antidemocráticos”. 

Além do mais, “tais recursos não são impostos de fora; consistem essencialmente de 

uma renúncia voluntária por parte da massa, do uso pleno de suas energias” 

(MANNHEIM, 2012, p.148).    

 

Essa “irracionalidade compreensiva ou lícita” da democracia, em razão de 

contrabalançar a contradição residual, que consiste no abandono “voluntário” das 

aspirações autônomas e pessoais, não tem forma única, mas, de acordo com a sociedade, 

pode tomar uma forma própria. Em muitos casos de democracias de massa, a opção 

mais óbvia é a suscetibilidade à manipulação da propagada, o que, até certo ponto, pode 

levar à degeneração da própria democracia, principalmente quando essa tendência chega 

ao limite: o culto a um líder
55

. Isso leva, inevitavelmente, à abolição das instituições que 

permitem a intervenção dos indivíduos nas decisões políticas de baixo para cima, 

confirmando o fim da sociedade democrática. Deste modo, “mesmo uma democracia 

saudável requer certa autolimitação por parte de seus membros individuais” 

(MANNHEIM, 2012, p.148). 

 

Ao mesmo tempo, ressalta a impossibilidade da democracia de direita em sociedade de 

grandes proporções e leva-nos às democracias representativas, a opção da maioria do 

sistema governamental dos modernos Estados. Neste caso, a política é feita por 

pequenos grupos ou elites, o que não diminui ou contraria a democracia, uma vez que “é 

suficiente que os cidadãos individuais, ainda que impedidos de tomar parte diretamente 

                                                           
55

 Acompanhando as notícias do que está ocorrendo na Venezuela, Hugo Chaves seria um exemplo disso, 

considerando a tensões que gerou na região e no MERCOSUL. 
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no governo de modo permanente, tenham pelo menos a possibilidade de expressar suas 

aspirações em certos momentos” (MANNHEIM, 2012, p.148). A existência de elites 

nas sociedades democráticas constitui o terceiro e último princípio constitutivo da 

democracia moderna. Mas a questão, então, é como são formadas as elites e quais os 

processos usados para a sua legitimação. 

 

 

4.1.3.1 Democracia, elites, legitimação 

 

 

Antes mesmo de prosseguir, vale ressaltar uma observação feita oportunamente por 

Eagleton (1998), que sinaliza que uma das ilusões do nosso tempo visa confundir 

hierarquia e elitismo, fazendo deles sinônimos e criando antipaia a toda forma de 

ordem. Levando seu argumento a rigor, temos que ratificar que elitismo significa a 

crença na autoridade de uma minoria seleta que, culturalmente, costuma sugerir que os 

valores ou são, ou deveriam ser, restritos a um grupo privilegiado, seja ele autoeleito ou 

não; que sua autoridade deriva de algum status, que não tem o privilégio cultural, ou 

ainda de uma influência cultural. O elitismo é um tanto compatível com as formas de 

democracia populista. No caso da monopolização da definição dos valores, não muito 

depois, esses valores são disseminados, no sentido descendente, para a sua 

popularização ou massificação, intactos ou devidamente modificados na consciência de 

todos. Nesta ordem de ideias, “todas as formas mais eficazes de elitismo são também 

populistas até a alma” (EAGLETON, 1998, p.93).  

 

Por seu turno, hierarquia, segundo o autor, é um termo que originalmente denotava as 

três categorias angelicais, logo em seguida passando a significar qualquer tipo de 

estrutura graduada, que não é necessariamente uma estrutura social. No sentido mais 

geral, hierarquia “quer dizer algo como uma ordem de prioridades” (EAGLETON, 

1998, p.93). Guardadas as devidas proporções, tomando o termo no sentido mais amplo, 

todo mundo é hierarquista, ao passo que nem todos aceitam ser elitistas. Então podemos 

muito bem nos opor ao elitismo por desrespeitar as ordens de prioridades pessoais. A 

democracia, em seus fundamentos, não nega e nem é ausência de graduação, mas 

implica privilegiar os interesses do povo como um todo sobre os interesses de grupos de 
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poder antissociais. Portanto, nesse princípio fundante da democracia que diz respeito à 

formação das elites, o uso do termo não implica elitismo, mas formação da hierarquia 

representativa do povo - embora as hierarquias tendam a degenerar no elitismo nas 

sociedades democráticas. 

 

Não é estranho pensar que a democracia tende a nivelar a abolição das camadas elitistas, 

mas também é inegável que, em todas as democracias existentes, distinguem-se os 

líderes e os liderados. Se a democracia implica uma tendência antielitista, ela também 

não chega ao nivelamento total ou utópico de todas as distinções entre governantes e 

governados. Vale dizer, a suposição de princípio é que “a democracia se caracteriza não 

pela ausência dos estratos elitistas, mas antes por um novo modo de seleção de elites e 

por uma nova autointerpretação da elite” (MANNHEIM, 2012, p.167). 

 

Nas sociedades pré-modernas, segundo Mannheim (2012), as mudanças, no sentido 

mais amplo, legitimam as elites. Nos primórdios, diante de rápidas mudanças, 

espontaneamente pequenos grupos emergem para explorar novas possibilidades 

culturais e experimentam novas formas de existir, tendo em vista os outros. O princípio 

se preserva, embora sofrendo modificações de acordo com as circunstâncias e o 

momento histórico: 

 

 

O que fundamentalmente muda no processo de democratização é a distância 

entre a elite e a massa. A elite democrática tem antecedentes de massa; desse 

modo, ela pode significar algo para a massa. Ora, pode ocorrer que, após 

algum tempo, essa elite novamente abdique de seu papel. A massa 

mobilizada procurará então trazer de volta essa elite experimentadora, e ao 

invés de lançar-se em direção a uma existência mais plena regressará a um 

nível primitivo. Se, por outro lado, a vanguarda conseguiu transmitir novas 

descobertas, primeiro para grupos intermediários e finalmente para a própria 

massa, a democratização da cultura será um processo de nivelamento antes 

que uma tendência à mediocridade igualitária. (MANNHEIM, 2012, p.167) 

 

 

A democracia criou tipos de seleção de suas elites que vão desde o desenvolvimento 

mais burocrático, até competição não regulada e as pressões de classe, mas o seu pano 

de fundo ainda é a ascensão a uma posição de elite, obedecendo aos critérios da 

conquista pessoal - porque, a despeito de todos os fatores que interferem no processo, a 

democracia é meritocrática. 
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É possível vincular essa ascensão à elite com as lutas por reconhecimento, tanto do 

indivíduo quanto do seu grupo. Este fato pode ser verificado, por exemplo, na 

perspectiva típica dos políticos trabalhistas que atingem posições de elite. Embora não 

seja verdade que o grupo que representam se eleve junto com eles, porque os políticos 

trabalhistas passaram a fazer parte de um estrato mais elevado da sociedade. No entanto, 

se, por um lado, eles não podem esquecer que a sua ascensão esteve indissoluvelmente 

ligada à sua identificação com um grupo particular de interesses, por outro lado, o 

grupo, de certa forma, aumenta relativamente o seu papel de influência política. 

 

Dentro deste princípio de formação das elites, embora seja válido o valor da igualdade 

universal, geralmente se faz a distinção do seu conteúdo em relação aos direitos e 

conteúdos. A posição que defende a igualdade só em relação aos direitos civis e de voto, 

no entanto, esquece-se de se alargar à esfera socioeconômica. Para essa última, e 

também para Taylor (1994, p.58), aqueles que, devido a sua condição de pobreza, se 

veem sistematicamente impedidos de usufruírem ao máximo dos seus direitos de 

cidadania, têm sido relegados para o estatuto de segunda categoria, passando a exigir 

ações de compensação através da igualdade. Este fato, por si só, mostra que os mesmos 

processos de legitimação das elites (administrativas), legitimam o elitismo social nos 

programas do liberalismo democrático. 

 

 

4.2 Democracia e Capitalismo: relações de proximidade ou superação? 

  

 

Desde Marx que o capital é uma expressão de relação social, enquanto que o 

capitalismo é um determinado modo de produção, marcado não só pela troca monetária, 

mas fundamentalmente pela dominação do processo de produção pelo capital, sendo que 

o modo de produção abarca desde a natureza técnica da produção até a maneira como se 

definem a propriedade dos meios de produção e as relações sociais das pessoas, como 

resultado do processo de produção. Vale dizer, o modo de produção capitalista 

possibilitou uma forma específica e peculiar de relações sociais entre as pessoas, entre 

os homens e as forças produtivas, cuja mediação foi feita pelas posses privadas dos 
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meios de produção. Nasceu, consequentemente, uma nova forma de estrutura social, 

considerando que a concentração dos meios de produção nas mãos de uma classe 

minoritária da sociedade determinou o aparecimento de outra classe, dos que nada 

tinham, a não ser a sua força de trabalho. O capitalismo, como modo de produção, 

passou a determinar as relações sociais de produção capitalista, profundamente marcado 

pela compra e venda da força de trabalho, transformada em uma mercadoria como 

qualquer outra, e como sistema, sua exigência máxima é a existência de meios de 

produção sob a forma de mercadoria e o trabalho assalariado. 

 

Não há como dissociar o capitalismo da história do surgimento das classes sociais, visto 

que a história de um coincide com a história do outro, constituindo, assim, o elemento 

fundamental para a compreensão tanto do capitalismo em si mesmo, quanto da marcha 

de um período da história da humanidade. Ela está marcada por seus conflitos, 

contradições e lutas, que lhe serviram de força motriz em sua trajetória. No cerne das 

relações tensionadas, viabilizadas pela emergência do capitalismo, estão a posse privada 

dos meios de produção por uma classe e a exploração da força de trabalho dos que não 

detêm os meios de produção - sendo que a separação entre meios de produção e 

produtores e a consequente subordinação direita destes ao dono do capital propiciam 

que se instaure o ciclo de vida do capital e o processo de acumulação primitiva. 

 

A nova configuração da sociedade burguesa propiciou a emergência da consciência de 

classe e a formação da sua identidade, considerando que “sem identidade de classe não 

há consciência de classe, pois esta pressupõe, como seu elemento fundante, em torno de 

interesses comuns, construídos coletivamente no calor dos próprios movimentos de 

classe, (...)” (MARTINELLI, 2011, p.73) - sem, no entanto, deixar de considerar a 

percepção da diferença, oposição, contradição e antagonismo em relação às outras 

classes constituintes da sociedade. Porém, isso não possibilitou a compreensão da 

subjetividade dos membros da classe. Embora: 

 

 

A construção da consciência de classe exigia o desmascaramento das ilusões 

criadas pelo capitalismo, assim como, com a força de uma determinação 

essencial, exigia também o trânsito para o nível da compreensão política das 

contradições inerentes à sociedade capitalista. Rompendo com a alienação e 

com as falsas aparências que recobrem a sociedade burguesa, os 

trabalhadores começavam a se colocar em condições de discernir a 

importância de seu papel no circuito do capital. (MARTINELLI, 2011, p.73) 
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Desde o século XVII, quando a tradição filosófica da escola inglesa lançou as bases do 

liberalismo, consolidado pelos revolucionários norte-americanos dos séculos XVIII e 

XIX, sem ignorar as contribuições, de certa forma conflitante, da escola francesa, que 

eventualmente vieram desembocar no socialismo, elas não trazem em seu bojo uma 

distinção do capitalismo. O liberalismo se desenvolveu com o surgimento do 

mercantilismo, aprofundando-se após a Revolução Industrial no século XVIII. Para a 

tradição anglo-saxônica, a liberdade significava a ausência de coerção, primordialmente 

do Estado, sobre o indivíduo. Então, o ideal do liberalismo não foi a criação de um 

governo participativo ou democrático, uma vez que o mesmo já existia, não na forma de 

parlamento, mas sim garantir que as autoridades no livre exercício do poder sobre a vida 

pública, o fizessem de modo claro e bem delineado. Vale dizer, impedir o Estado de 

usar o poder de forma arbitrária era mais importante do que a forma como ele era 

estruturado. Desta forma, criou-se a separação dos três poderes: Legislativo, Jurídico e 

Executivo, advogando-se, assim, a independência dos juízes, as leis como regras gerais 

e impessoais, e direitos inalienáveis do indivíduo à vida, liberdade, propriedade e a 

busca da felicidade. 

 

Vale sublinhar que os ingleses não atribuíam valor moral à democracia, como faziam os 

franceses, antes a compreendiam como preferível por ser a forma mais eficiente de 

defender os direitos das minorias, inclusive a menor delas, o indivíduo. Não sendo uma 

ferramenta de imposição da igualdade, a democracia era a melhor forma de defender as 

diferenças entre indivíduos e garantir-lhes a liberdade pessoal, sendo ela mesma, a 

democracia, submetida também ao controle e restrições a fim de evitar abusos por parte 

dos representantes eleitos. 

 

Alguns pressupostos do liberalismo anglo-saxônico nos permitem afirmar que o mesmo 

configurou o capitalismo moderno, a saber: a defesa da esfera privada de cada 

indivíduo, a consideração da propriedade como direito inviolável e a igualdade entre 

todos. Desta forma, os indivíduos são livres para seguir seus objetivos pessoais, com a 

plena certeza de desfrutar dos resultados de seus méritos ou trabalho, e estão 

convencidos de que a justiça trataria a todos de igual maneira e de forma imparcial. 

Foram estes pressupostos que levaram os ingleses, gradualmente, a construírem uma 
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cultura que lhes possibilitou uma Revolução Industrial e a destruição das estruturas 

tradicionais e feudais, influenciando o mundo. 

 

Essa relação de proximidade entre liberalismo e capitalismo está conhecendo uma nova 

fase na contemporaneidade. Segundo Hobsbawm (2007), o desenvolvimento do 

capitalismo globalizado está afetando de forma singular a democracia liberal, resultando 

em uma série de implicações, fundamentalmente na maneira como ela é entendida 

atualmente. Considerando que a política liberal baseia-se em duas premissas: a moral ou 

teórica e a prática, a questão teórica diz respeito à exigência de que a maior parte dos 

cidadãos do país apoie expressamente o regime. O sentimento expresso à legitimidade 

do sistema político, por meio do voto periódico nas eleições, mais do que um ato 

simbólico, é um mecanismo para avaliar o sistema. Há, no entanto, que “reconhecer 

que, em países com cidadania de massas, apenas uma minoria modesta participa 

constante e ativamente dos assuntos do Estado ou das organizações de massas” (2007, 

p.103). Ou seja, estamos assistindo a um claro divórcio dos cidadãos em relação à esfera 

política, de sorte que é visível a diminuição da participação nas eleições na maior parte 

dos países de democracia liberal: 

 

 

Se a eleição popular é o critério principal da democracia representativa, até 

que ponto se pode falar da legitimidade democrática de uma autoridade eleita 

pela terça parte do eleitorado potencial, como é o caso do congresso dos 

Estados Unidos, ou, como no caso de governos locais da Grã-Bretanha ou do 

parlamento europeu, por algo como 10% ou 20% do eleitorado? Ou até de 

um presidente dos Estados Unidos eleito por pouco mais da metade dos 50% 

dos americanos com direito a voto? (HOBSBAWM, 2007, p.103) 

 

 

Em relação ao pressuposto prático, os governos dos Estados-nações modernos estão 

apoiados em três princípios. Se, por um lado, eles têm mais poder do que qualquer outra 

unidade que opere no território, também os habitantes desse mesmo território aceitam 

mais ou menos de bom grado sua autoridade, e, por outro lado, cabe a eles proporcionar 

aos habitantes serviços que, de outra maneira, não poderiam ser prestados com 

efetividade - é o caso, por exemplo, da manutenção da lei e da ordem. No entanto, em 

particular no nosso tempo, principalmente nas últimas décadas, esses pressupostos têm 

perdido cada vez mais a sua validade. 
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Até mesmo os Estados mais fortes, estáveis e efetivos vêm perdendo gradativamente o 

monopólio absoluto das forças coercitivas. Essa diminuição da força do Estado se deve 

à emergência de novos grupos cada vez mais poderosos, que se valem dos mecanismos 

da lei e da inundação de novos instrumentos de destruição e portáteis legitimados pelas 

novas tecnologias. Esses instrumentos são facilmente acessados por pequenos grupos 

dissidentes e pela extrema vulnerabilidade da vida moderna para realizarem atos de 

desorganização súbita, mesmo que tênue. 

 

Nos países de legitimidade popular, a lealdade voluntária e a prestação de serviços dos 

cidadãos ao Estado são dois pilares fortes da democracia em governos estáveis, mas 

começam a mostrar sua fragilidade. E até mesmo nos países não democráticos que não 

os têm, a disposição de obedecer ao poder estatal estabelecido e esmagador também 

sofre dos mesmos abalos da fragilização. Deste modo, salienta Hobsbawm:  

 

 

Sem o primeiro pilar, as guerras totais baseadas no serviço militar obrigatório 

e na mobilização nacional teriam sido tão impossíveis quanto aumentar a 

renda do Estado até ao nível atual, que, permita-me lembrar, ultrapassa 40% 

do produto interno bruto em alguns países e chega a algo como 20% mesmo 

nos Estados Unidos e na Suíça. Sem o segundo, como revela a história da 

África e de grandes regiões da Ásia, pequenos grupos europeus não teriam 

conseguido manter o domínio colonial por gerações e a um custo 

relativamente modesto. (2007, p.104-105) 

 

 

Não menos importante ainda é perceber que a presunção do Estado em fornecer bens e 

serviços aos cidadãos, que, de outra maneira, não conseguiriam obter, vêm sendo 

enfraquecida e questionada por políticos e ideólogos que defendem um laissez-faire 

ultrarradical, que critica o Estado e sustenta que seu papel tem de ser reduzido a 

qualquer custo. Esse argumento, que visa o enfraquecimento do Estado, se sustenta mais 

por convicção teórica do que por evidências históricas, salientando que todos os 

serviços oferecidos pelas instituições públicas ou são indesejáveis ou podem ser 

fornecidos pelo mercado da melhor forma, com maior eficiência e de forma mais barata. 

 

Desde os anos 1970 que os países de democracia estável passaram a substituir os 

serviços públicos por serviços privados ou privatizados. Neste sentido, “Atividades 
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características dos governos nacionais ou locais, como dos correios, prisões, escolas, 

fornecimento de água e mesmo serviços sociais, têm sido transformadas em empresas 

de negócios ou entregues a elas” (HOBSBAWM, 2007, p.105). Além de mais, em 

muitos casos, os funcionários públicos ou são transferidos para agências independentes 

ou são substituídos por contratistas comerciais. Até o segmento bélico não ficou de fora 

disso; em muitos países ele é terceirizado. Deste modo, a lógica por trás dessa mudança 

evidencia que são as empresas com fins lucrativos que se tornaram modelos anos quais 

os governos se inspiram. Quando tal acontece, 

 

 

O Estado tende a confiar nos mecanismos econômicos privados para 

substituir a mobilização ativa e passiva dos seus cidadãos. Ao mesmo tempo, 

não se pode negar que, nos países ricos do mundo, os triunfos extraordinários 

da economia põem à disposição da maioria dos consumidores mais do que o 

governo ou qualquer ação coletiva jamais prometeu ou proporcionou em 

tempos menos ricos. (HOBSBAWN, 2007, p.105) 

 

 

Parece que é na subordinação do Estado ao mercado que reside o problema: o 

liberalismo nasce em defesa da liberdade e da propriedade, sendo estes, ao mesmo 

tempo, os fundamentos do capitalismo. No entanto, agora a soberania do mercado se faz 

“concorrente” ou “alternativa” à democracia liberal. 

 

 

O ideal da soberania do mercado não é um complemento à democracia 

liberal, e sim uma alternativa a ela. É, na verdade, uma alternativa a todos os 

tipos de política, pois nega a necessidade de decisões políticas, que são 

justamente aquelas relativas aos interesses comuns ou grupais que se 

distinguem da soma de escolhas, racionais ou não, dos indivíduos que 

buscam suas preferências pessoais. Em todos os casos, ela sustenta que o 

processo seletivo contínuo de descobrir o que as pessoas desejam, que o 

mercado (e as pesquisas de mercado) proporciona, é necessariamente mais 

eficiente do que o recurso ocasional ao método tosco de contar votos em 

eleições. A participação no mercado substitui a participação na política. O 

consumidor toma o lugar do cidadão. (HOBSBAWM, 2007, p.106) 

 

 

Compreende-se que neste caso, a fraqueza do Estado soberano, que é o elemento 

essencial da política, da democracia liberal, é proporcional ao fortalecimento do 

mercado livre, vale dizer, a força do Estado passa a ser medida pela capacidade de se 
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articular em função das determinações do mercado. O alcance e a efetividade das 

atividades do Estado são inversamente proporcionais às do mercado; quando, por um 

lado, diminuem os cidadãos, crescem os consumidores, aí se explica a razão de tornar 

tudo vendável. Por esta razão, as grandes indústrias da informação e não só os bancos e 

as multinacionais determinam e são responsáveis pelos resultados das eleições. Ou seja, 

o mercado e os consumidores, e não os cidadãos, decidem quem deve assumir a 

liderança política. Porque, mais do que nunca, as relações entre os cidadãos e as 

autoridades públicas tornaram-se mais remotas e atenuadas e até mesmo estas 

autoridades logram antipatia de seus liderados. 

 

Referimo-nos anteriormente à inversão ou à ideologia, segundo a qual o caráter divino 

que destaca os símbolos públicos de coesão nacional e lealdade especial do cidadão ao 

sistema político legítimo, é, de certa forma, transferido à soberania do mercado. De fato, 

a mercadoria nunca esteve tão fetichizada quanto está hoje. É isso que revela que 

“houve um declínio acentuado dos movimentos ou mecanismos políticos que mobilizam 

os pobres coletivamente e que davam algum significado real à palavra ‘democracia’” 

(HOBSBAWN, 2007, p.107). Em um mundo que se quer cada vez mais transnacional e 

globalizado, os governos nacionais coexistem com forças que têm mais impacto sobre a 

vida diária dos cidadãos que, de certa forma, e em grau diferente, parecem fora de seu 

controle. 

 

Se os governos, na contemporaneidade, não têm a opção política de abdicar ante as 

forças que lhe escapam ao controle, mesmo que o desejassem, por outro lado, a 

globalização liberal das últimas décadas sugere à maioria da população medo e 

insegurança em vez de oportunidade e inclusão. Para a democracia liberal, dar atenção à 

vontade do povo torna a governabilidade extremamente difícil, por isso o “governo que 

é para o povo” não poucas vezes parece contra ele. Mas, por outro lado, os políticos da 

globalização, seguiram os conselhos dos economistas mais influentes, autorizados e 

tecnicamente competentes, não prestaram atenção às consequências humanas e sociais 

do capitalismo incontido que propunham e caíram na antipatia do povo. 

 

Nessas circunstâncias, para os governos democráticos a solução mais 

conveniente, em muitos casos a única, é manter a tomada de decisões o mais 

afastado possível do alcance da publicidade e da própria política, ou pelo 

menos contornar o processo da governança representativa, o que significa, 
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em última análise, o eleitorado e as atividades das assembleias e outras 

agências eleitas por ele. (HOBSBAWM, 2007, p.112). 

 

 

Considerando que grande parte das decisões políticas são negociadas nos bastidores das 

instituições políticas ou democráticas, os resultados são óbvios, aumentam as 

desconfianças dos cidadãos com relação aos governantes e o mau conceito que eles têm 

dos políticos. Consequentemente, “os governos se empenharam em uma guerra de 

guerrilha permanente contra a coalizão formada entre a imprensa e os interesses de 

campanha, minoritários e bem organizados” (HOBSBAWM, 2007, p.113). Essa relação 

de proximidade entre a política e a economia mostrou-se contrária ou, pelo menos, sem 

qualquer preocupação com as necessidades prementes do agente como tal; vale dizer, o 

“quem” do agente humano não faz parte da agenda política da democracia liberal 

contemporânea. 

 

 

4.3. O Sujeito Tayloriano e o Liberalismo 

 

 

Para Taylor, tanto a democracia liberal quanto o multiculturalismo, são incapazes de 

fazer uma leitura autêntica da situação em que o mundo atual se encontra, 

fundamentalmente, no que diz respeito ao problema da convivência entre comunidades 

distintas em um único espaço político. A preocupação é ter uma compreensão das 

motivações que propiciam aos agentes humanos quererem se realizar com base nas 

configurações morais que lhes dão dignidade. O seu realismo hermenêutico propicia 

uma nova compreensão antropológica, que serve de pano de fundo à sua teoria política. 

 

O primeiro aspecto que Taylor põe em pauta, nesta ordem de ideias, é a questão do 

individualismo. Diferentemente de muitos críticos da cultura ocidental moderna, que 

veem o individualismo como valor positivo, Taylor, no entanto, não só considera 

negativa a autorrealização do indivíduo contemporâneo, como o tem também como um 

mal-estar. A democracia liberal considera o individualismo como a maior conquista da 

civilização moderna, que propiciou um mundo no qual as pessoas têm o direito de 

escolher por si mesmas o próprio modo de vida e decidir conscientemente quais 

convicções abraçar. Possibilitou também que os agentes determinassem o formato de 
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sua vida em face de uma série, de maneira que seus antepassados não podiam controlar. 

Além disso, tais direitos gozam das prerrogativas legais do sistema. Dentro desta 

perspectiva, além de a maioria não querer retroceder, Taylor salienta que há quem 

advogue que o presente individualismo está incompleto, considerando que “arranjos 

econômicos ou padrões da vida em família, ou as noções tradicionais de hierarquia 

ainda restringem muito a liberdade de sermos nós mesmos” (2011, p.12). 

 

Como temos sustentado ao longo deste trabalho, os arranjos da modernidade, em 

particular os que tangem à liberdade, foram ganhos à custa dos horizontes morais pré-

modernos. À medida que se promovia a liberdade moderna pelo descrédito daqueles 

horizontes, ao mesmo tempo, promovia-se uma espécie de limitação e esvaziamento ou 

desencantamento do mundo, vale dizer, as coisas perderam o seu “encanto” e o seu 

significado, preservando o seu caráter fetichizante. Esse modo de autorrealização do 

sujeito moderno, que tende a gerar tipos de subjetivismo ancorado na história do 

pensamento, também revela a perda significativa do ser humano. Nas palavras do autor: 

 

 

A preocupação de que o indivíduo perdeu algo importante com os horizontes 

sociais e econômicos maiores de ação têm sido expressos de maneira 

repetida. Alguns têm escrito sobre isso como a perda da dimensão heroica da 

vida. As pessoas não possuem mais a sensação de um propósito maior, de 

algo pelo qual vale a pena morrer. (TAYLOR, 2011, p.13) 

 

 

Para Taylor (2011), o sujeito avaliador é sacrificado no altar do utilitarismo. O 

indivíduo contemporâneo passou a contentar-se com pequenos e vulgares prazeres na 

era da democracia liberal, padecendo de falta de paixão. “Tal perda de propósito estava 

ligada a um estreitamento. As pessoas perderam a visão mais abrangente porque se 

centraram na vida individual” (TAYLOR, 2011, p.13). Desse modo, se, por um lado, o 

liberalismo propiciou este esvaziamento, por outro, o multiculturalismo não consegue 

articular significativa e valorativamente o problema antropológico que a modernidade 

suscita. Por isso, para Taylor, mais do que criticar o egoísmo do individualismo, é 

imperativo esclarecer o que está em jogo com a questão da autorrealização dos 

indivíduos. 

 



179 
 

Segundo Araujo (2004), refletindo sobre a antropologia filosófica tayloriana no 

processo de construção e elaboração da identidade, é imprescindível que o agente 

humano interprete os seus sentimentos dentro de uma rede significativa de valores nas 

quais ele está lançado. É à medida que ele interpreta o conjunto de valores que possui e 

se sente significativamente importante, que o mesmo pode elaborar de forma profunda a 

sua identidade. Por esta razão, a autenticidade humana tem pouco a ver com os simples 

desejos subjetivos do indivíduo, porque está muito além do puro self atomizado, mas 

com os diálogos no espaço das indagações valorativas e com introspecção, de se 

autoavaliar e interpretar. 

 

 

É a avaliação que o indivíduo faz da sua situação em relação àquilo que é 

digno para sua existência que possibilita articular significativamente o que 

sente como forma de identidade humana. Conferir significado àquilo que 

aparece de forma desestruturada no interior das emoções é buscar uma 

melhor forma de existir humanamente. (ARAUJO, 2004, p.169) 

 

 

A instrumentalização da razão na democracia liberal propicia uma forma de avaliação 

pouco abrangente, para não dizer superficial, que Taylor denomina como avaliação 

fraca. Essa caracterização emerge de sua crítica ao utilitarismo da contingência 

incompatível dos desejos limitados ao consumo daquilo que alguém sente como bom. 

No utilitarismo, ao perceber que algo é bom, a pessoa passa a ser impulsionada por 

algo, deixando de lado qualquer alternativa possível. A agência, no utilitarismo, limita o 

sujeito à preocupação com o ganho quantitativo, o que por si só elimina as distinções 

dos desejos e dos valores envolvidos no mesmo. O desaparecimento das distinções dos 

desejos e valores, por sua vez, ocorre por falta de clareza no que tange às determinações 

conceituais da “avaliação forte”. Nesta condição, o sujeito se restringe ao gosto, e este 

sentimento de gosto cria uma ilusão no agente, gerando nele uma confusão no que diz 

respeito às suas avaliações em relação os objetos desejados. Para Araujo, 

 

 

As ilusões das avaliações fracas estão diretamente ligadas à tendência do 

utilitarismo que se preocupa em calcular quantitativamente as preferências 

sentimentais dos indivíduos, sem considerar o valor que há em tais 

sentimentos. Daí o utilitarismo se limitar às preferências sentimentais, 

camuflando-as com o manto da quantificação calculista (2004, p. 86). 
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Araujo vai além, salientando que Taylor entende que o utilitarismo permanece numa 

forma de avaliação fraca dos desejos, justamente por não perceber a necessidade de 

avaliá-los qualitativamente para que possam ganhar sentido valorativo em sua 

realização. O utilitarismo, em sua visão, não foca a questão relacionada ao valor e nem 

às suas distinções, e, embora haja avaliação nele, as mesmas não podem ser de outro 

modo, senão avaliações fracas, por apenas julgarem as preferências do desejo. Nelas, na 

medida em que algo é desejado, por si só já é julgado necessariamente como bom. Não 

há, na avaliação fraca, o comprometimento com as formas valorativas que podem 

constituir o próprio desejo. “O julgamento de algo como bom somente no plano do 

desejo, desenraizado de valor, faz com que este se encontre fundado em uma 

contingência em que aquilo que é considerado bom se torne incompatível com outras 

alternativas do que possa ser também bom” (ARAUJO, 2004, p. 87). Entretanto, Taylor 

entende que essa contingência incompatível conduz o agente a agir por impulso, sem 

qualquer preocupação com aquilo que é concernente à sua identidade. Não há nela a 

possibilidade de o sujeito desenvolver uma identidade que lhe possibilite agir de forma 

responsável. É o agir responsável que está na base de uma avaliação forte (ARAUJO, 

2004). 

 

Para Taylor, propor ao agente questões éticas lhe possibilita ser autenticamente quem 

pode ser. O filósofo defende a ideia segundo a qual o agente humano é 

fundamentalmente um “avaliador forte”, um ser que não apenas pode discriminar 

reflexivamente entre os próprios desejos de base, mas, ao fazê-lo, o faz por necessidade, 

orientando-se por diferenças intrínsecas de valores e defendendo com isso a própria 

identidade pessoal. Mattos (2006), referindo-se à avaliação forte, salienta que Taylor 

constrói um elo entre ela e a articulação, sabendo que a avaliação forte exige e 

pressupõe uma linguagem contrastiva de valor das coisas, que contrasta o nobre com o 

vulgar, o superior e o inferior, e assim por diante. É a articulação das mesmas diferenças 

que garante expressar as alternativas contingentes. O sublinhável é que as coisas 

diferem em qualidade, e o desejo deve ser avaliado sob tais preceitos. 

 

Essa maior profundidade do avaliador forte permite que ele articule suas 

motivações e, ao fazê-lo, conscientiza-se que essas opções, na realidade, 

perfazem a qualidade da vida que se busca, permitindo também refletir sobre 

diferentes modos e possibilidades de existência (MATTOS, 2006, p. 45). 
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Ao pensarmo-nos como responsáveis por aquilo que fazemos e pelas escolhas de nossa 

vida, é que nossa distinção em relação aos demais animais se evidencia; isso acontece 

unicamente pela possibilidade de articular e avaliar os nossos desejos. Por isso, a 

avaliação forte aponta para uma realidade não instrumental dos nossos desejos. Souza 

(2000) salienta que, em Taylor, as avaliações fortes são percebidas a partir de dois 

ancoradouros: um vertical, que diz respeito à biografia do indivíduo; o outro, horizontal, 

que diz respeito à tradição cultural e linguística da qual o sujeito participa. O mundo dos 

sentimentos morais, por existir independente de nossos desejos ou consciência, cria o 

pano de fundo, e temos acesso a esse pano de fundo por meio da reflexão e da 

autorreflexão. As hierarquias valorativas que se desdobram e se objetificam a partir do 

pano de fundo, se impõem ao sujeito provocando reações como vergonha, admiração, 

culpa ou respeito, e assim por diante. 

 

A avaliação forte permite pensar alternativas que a subjetividade desejante possui em 

relação àquilo que ela considera bom, o que exclui as formas de incompatibilidade que 

caracterizam a avaliação fraca. Mas, a incompatibilidade não se encontra nas 

contingências dos impulsos humanos, que, em princípio, são voláteis, que se dirigem ao 

objeto de satisfação do indivíduo imbuído de julgamentos superficiais. Segundo Araujo: 

 

 

A avaliação forte, caracterizada como sendo reflexivo dos desejos, no sentido 

de verificar a relação deste com o valor, procura esclarecer qualitativamente 

o que vêm a ser os próprios desejos como expressões valorativas da 

identidade do sujeito humano. Daí a existência intrínseca da 

incompatibilidade entre os objetos desejados pelo sujeito que usa, em sua 

ação, uma avaliação forte. (2004, p.88) 

 

 

O conceito de avaliação forte, em Taylor, pode ser visto como a base do entendimento 

do indivíduo para julgar qualitativamente o fundo valorativo e emocional de sua 

identidade. Partindo dessas avaliações, o agente pode construir a sua identidade dentro 

de uma rede linguístico-valorativa. E, ao esclarecer os sentimentos morais dos 

indivíduos, mostrando a relação entre valores e emoções, o filósofo mostra que os 

indivíduos não estão desenraizados dos seus fundamentos culturais, que aparecem sob a 

forma de configurações morais. Aí a razão de Taylor defender a preservação das 
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comunidades constitutivas das sociedades contemporâneas, por estarem imbricadas na 

formação das identidades dos agentes e das diferenças entre os mesmos. 

 

A agência humana não se utiliza apenas de artifícios dos desejos e aversões, gostos e 

antipatias, como quer o utilitarismo, mas precisa ver as configurações morais como 

orientações básicas que coordenam a agência humana, visto que o ser humano se orienta 

no espaço moral independentemente de suas vontades ou de suas preferências ou 

desejos, considerando que o mesmo está sob a égide de uma configuração moral que 

fundamenta a sua agência. O utilitarismo não só banaliza a discussão sobre as 

identidades como também nega a forma constitutiva do agente, ao não considerá-lo 

como avaliador forte. 
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CAPÍTULO 5 

O SUJEITO E A NÃO-EXPERIÊNCIA IDENTITÁRIA 

 

 

Neste capítulo é nossa intenção esboçar uma tentativa de fechamento da discussão 

levantada nos capítulos precedentes, voltada para a impossibilidade da experiência 

humana nas determinações socioculturais contemporâneas. Considerando que o 

processo de transformações a que as sociedades hodiernas foram submetidas 

possibilitou o surgimento de um modo de ser dos sujeitos sociais que seria condizente 

com elas, nosso esboço visa organizar um quadro no qual destacamos algumas 

peculiaridades desses sujeitos, dentro da envergadura das mudanças que fomos expondo 

e discutindo ao longo da presente pesquisa. Além da teoria da ação de Charles Taylor
56

, 

vamos nos valer também da discussão de F. Fukuyama
57

, relativa ao último homem, 

fazendo uma interface de ambos para discutir a fragilidade das ações humanas no 

espaço público. 

 

Quanto à questão política, na medida em que remete ao sujeito e suas relações, Taylor 

formula seu pensamento visando à compreensão do ser humano como agente moral que 

busca se realizar por meio de sua identidade. Se a filosofia moral contemporânea 

privilegia, em sua discussão, a dimensão intuitiva das ações humanas, o filósofo 

canadense, no entanto, dá foco à dimensão reflexiva delas, substituindo as ações que 

visam ao dever por ações que visam à realização do bem. No bojo dessa tensão existe a 

problemática da existencialidade do agente humano. Vale dizer que o vocabulário de 

valores a partir de que as identidades contemporâneas são engendradas e articuladas não 

se limita apenas à satisfação de desejos ou à realização da “felicidade”. Põe também em 

questão, no sentido mais profundo, a sua existência e o modo dessa existencialidade. 

 

As determinações sociais atuais, grosso modo, abrem um processo que relega ao 

esquecimento as questões da formação humana, da humanização, processo que, por 

                                                           
56

 TAYLOR, Charles. As Fontes do Self: A construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 1997. 
57

 FUKUYAMA, Francis. O Fim da História e o Último Homem. Tradução de Aulyde S. Rodrigues. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1992. 
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conseguinte, pode marcar “o fim da história” e a concretização do “último homem”
58

, 

que não é mais humano, segundo Fukuyama (1992). A abordagem tayloriana visa, em 

nossa leitura de sua antropologia filosófica, salientar o que o agente humano é, os meios 

e os processos que o constituem tal como é e a criação de um vocabulário de valores 

que possibilite a experiência humana. 

 

A partir da abordagem de Fukuyama acerca do “último homem”, desejamos discutir o 

princípio de reconhecimento em Taylor e fundamentar a impossibilidade da experiência 

humana nas determinações sociais contemporâneas. A dimensão externa do 

reconhecimento não abrange, na totalidade, o problema da necessidade do 

reconhecimento tal como pode ser. No pensamento tayloriano, a ênfase da necessidade 

do reconhecimento recai sobre o processo de formação e deformação das identidades 

humanas, ressaltando a impossibilidade de a política de igual dignidade garantir 

legitimamente a dignidade humana, em virtude de não garantir o reconhecimento das 

diferenças das identidades, pessoais ou coletivas. Deste modo, o que pretendemos é 

aprofundar e salientar como o que está em jogo é a existência humana, o nosso modo de 

ser humano. A nossa questão de fundo salienta que o vocabulário de valores que 

fundamenta a formação das identidades contemporâneas impossibilita a experiência 

humana e nega a nossa condição ontológica humana. 

 

 

5.1 O primeiro homem e o reconhecimento 

 

 

Em Taylor, a tematização do reconhecimento na contemporaneidade surge como 

resultado de mudanças significativas no cenário sociopolítico, o que propiciou a criação 

de um vocabulário valorativo novo. Com a “modernização da sociedade”
59

, surge o 

ideal de autenticidade identitária, reflexo, por um lado, do colapso das hierarquias 

sociais que davam base à honra e, por outro, em oposição àquela (à noção de honra), a 

noção de dignidade humana, usada em um sentido universal e igualitário. Antes, o 
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 Ambas as noções compõem a tese forte de Fukuyama em O Fim da História e o Último Homem, 1992. 
59

 Entendemos como “modernização da sociedade” o processo de transição das sociedades tradicionais, 
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assentes em torno de um projeto racional: liberal e democrático. Vale dizer, o processo de transição das 

sociedades comunitárias para as sociedades associativas ou individualistas, democraticamente livres. 
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reconhecimento não era problematizado, na medida em que o mesmo estava imbuído na 

identidade socialmente derivada, vinculada à posição social da pessoa. A identidade 

derivada interiormente, pessoal e original, surge como problema porque não depende 

desse reconhecimento a priori. 

 

Antes de ser conquistado pela troca, pode fracassar. Com a modernização social, no 

entanto, o que surge não é propriamente a necessidade do reconhecimento, mas as 

condições nas quais o reconhecimento pode fracassar. Deste modo, a necessidade agora 

é reconhecida. Na pré-modernidade, as pessoas não falavam de identidade e 

reconhecimento, não porque elas não tivessem identidades ou porque não dependessem 

do reconhecimento, mas elas não eram tão problemáticas para serem tematizadas como 

tal (TAYLOR, 2011, p.56). A identidade deriva interiormente, e a expressão da 

originalidade do agente humano, uma vez que é uma conquista, primeiro pessoal e, 

depois, política, faz-nos voltar a atenção para o seu aspecto antropológico, considerando 

que alguns aspectos políticos foram tratados no capítulo anterior. 

 

Fukuyama (1992) situa o primeiro impulso da necessidade de reconhecimento no 

pensamento de Platão, em sua antropologia explicitada na República, em que divide a 

alma em três partes: a parte do desejo, a parte racional e a parte do thymos ou espírito. É 

do thymos o desejo de reconhecimento, que constitui uma parte da personalidade 

humana. Muito do comportamento humano pode ser explicado a partir do desejo e da 

razão, sendo que, com o desejo, o agente procura coisas fora dele mesmo e, com a 

razão, calcula o melhor modo de consegui-las. Porém os seres humanos procuram o 

reconhecimento do próprio valor, das pessoas e das coisas e princípios por eles 

investidos de valores. Desse modo, “a tendência para investir o próprio eu de certo valor 

e exigir o reconhecimento desse valor é o que, na linguagem popular de hoje, chamamos 

‘autoestima’” (FUKUYAMA, 1992, p.18). 

 

A inclinação para a autoestima tem a sua origem na parte da alma que Platão chamou de 

thymos, e é como um senso humano inato de justiça. São as razões timóticas que levam 

as pessoas a acreditarem que têm valor e, quando são tratadas como se tivessem menos 

valor do que o que se atribuem, sentem vergonha e, quando avaliadas na proporção 

certa, sentem orgulho. “O desejo de reconhecimento e as emoções que o acompanham, 

de ira, vergonha e orgulho, fazem parte da personalidade (da “identidade”) humana 



186 
 

essencial para a vida política” (FUKUYAMA, 1992, p.18; aspas nossos). São essas 

emoções, argumenta Fukuyama, que, segundo Hegel, impulsionam todo o processo 

histórico. 

 

O senso de valor e a exigência para que o agente seja reconhecido são fontes de virtude, 

como coragem, generosidade e espírito público, como a resistência à tirania e a razão 

para se escolher a democracia liberal como modelo político. No entanto, no desejo de 

reconhecimento existem aspectos assombrosos, fundamentalmente quando vistos como 

a fonte básica da maldade humana. O thymos nasce inicialmente como uma avaliação do 

próprio valor e, 

 

 

Entretanto, a existência de uma dimensão moral na personalidade humana, 

que avalia constantemente tanto o próprio eu quanto os outros, não significa 

que haja qualquer acordo sobre o conteúdo substantivo da moralidade. Num 

mundo de “eus” morais timóticos eles estarão sempre em desacordo, 

discutindo e enfurecendo-se uns aos outros sobre uma imensa variedade de 

questões, grandes e pequenas. Sendo assim, o thymos, mesmo nas suas mais 

humildes manifestações, é o ponto de partida para o conflito humano. 

(FUKUYAMA, 1992, p. 225-226) 

 

 

Na abordagem que Fukuyama faz do primeiro homem, diferentemente de outras 

descrições de autores como Hobbes, Locke e Rousseau, Hegel é quem faz uma 

caracterização que, segundo o autor, é a mais fecunda. A razão disso tem como base a 

apresentação que Hegel faz de um mecanismo alternativo para compreender o processo 

histórico, fundamentado na luta pelo reconhecimento. As explicações e interpretações 

econômicas da história, do marxismo ou da tradição sociológica de Marx mostram-se 

incompletas e insatisfatórias, principalmente porque o ser humano não é simplesmente 

um animal econômico. Por exemplo, não há como explicar, por meio dessas 

interpretações, por que somos democratas, proponentes do princípio da soberania 

popular e da garantia dos direitos básicos sob o império da lei. 

 

A luta por reconhecimento, no entanto, permite recuperar uma dialética histórica 

abrangentemente não materialista, mais completa na sua compreensão da motivação 

humana. A compreensão da história como uma luta por reconhecimento é útil e 

esclarecedora por dar claridade às tensões sociais contemporâneas. Embora inseridos 
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em uma cultura cujo vocabulário valorativo é, antes de mais, economicista, ficamos 

surpreendidos com a descoberta de que a vida política é praticamente não econômica, 

embora a envolva. 

 

Segundo Fukuyama (1992), na Fenomenologia do Espírito Hegel apresenta o “primeiro 

homem” que partilha com os animais certos desejos naturais básicos: o desejo de 

alimento, sono, abrigo e, acima de tudo, o da preservação da própria vida. Esse fato faz 

dele partícipe do mundo natural. O primeiro homem tem uma peculiaridade, que o 

diferencia totalmente dos animais, porque não deseja apenas objetos reais, mas também 

objetos totalmente não materiais. Acima de qualquer coisa, e “acima de tudo, deseja o 

desejo de outros homens, isto é, ser querido por outros ou ser reconhecido” 

(FUKUYAMA, 1992, p. 187). 

 

O indivíduo não pode se tornar autoconsciente ou consciente de si mesmo, como ser 

humano distinto, sem ser reconhecido por outros seres humanos. Desse modo, para 

Hegel (2008), desde o começo o homem foi um ser social e sua noção do próprio valor 

e identidade está intimamente ligada ao valor que os outros dão a ele. “Só o homem 

pode desejar ‘um objeto completamente inútil do ponto de vista biológico (como uma 

medalha ou uma bandeira do inimigo)’. Ele deseja esses objetos, não por eles mesmos, 

mas porque são desejados por outros seres humanos” (FUKUYAMA, 1992, p.187). 

 

Dentro dessa perspectiva de distinção entre o primeiro homem e os animais, salienta-se 

também o fato de que, além de desejar que seja reconhecido pelo outros, também deseja 

ser reconhecido como homem. Se “a característica mais fundamental e única do homem, 

que constitui a sua identidade, é a capacidade de arriscar a própria vida” 

(FUKUYAMA, 1992, p.187), então, o seu encontro (do primeiro homem) com os 

outros, conduz a uma luta cruenta, violenta, em que cada competidor procura, por esse 

meio, que os outros o reconheçam, arriscando a própria vida. Entretanto, é razoável 

dizer que “o homem é, fundamentalmente, um animal ‘dirigido para o outro’ e social, 

mas essa sociabilidade o conduz não a uma sociedade civil pacífica, mas a uma violenta 

luta de vida e morte pela conquista de puro prestígio” (FUKUYAMA, 1992, p.187). E o 

resultado dessa luta aponta para três sentidos distintos: 

 

1. a morte dos dois combatentes, que, neste caso, levaria ao término da vida humana; 
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2. a morte de um dos combatentes e, neste caso o sobrevivente permaneceria 

insatisfeito, porque suprimiu a consciência humana capaz de reconhecê-lo, e 

 

3. a um relacionamento definido pelo senhor e o escravo, no qual um dos competidores 

prefere se submeter a uma vida de escravidão a arriscar a vida em uma luta cruel. O 

senhor, desse modo, fica satisfeito por ter arriscado a vida e recebido o devido 

reconhecimento de outro ser humano. 

 

No pensamento hegeliano, segundo Fukuyama (1992), o homem não é determinado por 

sua natureza física ou animal; a sua humanidade consiste na capacidade de suplantar ou 

negar a sua natureza animal, arriscando o seu instinto mais fundamental, a 

autopreservação. Ele é, ao mesmo tempo, livre, não no sentido formal, no sentido de 

estar fisicamente desimpedido, mas livre no sentido metafísico, de ser radicalmente não 

determinado pela natureza. Vale dizer, ele é capaz de verdadeira decisão moral, escolher 

entre dois cursos de ação, e esse fato está muito além da base da maior utilidade de um 

sobre o outro, como ocorre no utilitarismo. Muito menos, o simples resultado da vitória 

de um conjunto de sentimentos e instintos sobre os outros, mas é por causa de uma 

liberdade intrínseca de fazer as próprias regras e aderir a elas. A sua dignidade 

específica não consiste em uma capacidade superior de raciocínio, que faz dele uma 

máquina mais hábil que os animais, mas na sua capacidade de livre escolha, ou de 

escolha da moral. 

 

Mesmo que muitas das suas escolhas sejam feitas por simples cálculo, como ocorre, por 

exemplo, na escolha de não transgredir por temor da punição, visto que a satisfação de 

um desejo ou pulsão não é comparável com o castigo que o sucede, esse cálculo não 

torna o homem menos determinado por instintos naturais do que os animais. O 

pensamento de Hegel não nega os aspectos que identificam o ser humano com os 

animais, ao afirmar a indeterminação ou liberdade humana, mas salienta que é 

exatamente nela que reside o seu modo de ser humano. Por essa razão, ele pode infringir 

seus instintos, não para satisfazer outros elevados e mais fortes, mas simplesmente pelo 

gosto da infração. E, arriscando a vida, o homem prova que é capaz de agir 

contrariamente à sua pulsão mais forte e elementar, o instinto da autopreservação: 
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...o desejo humano do homem deve vencer seu desejo animal de 

autopreservação. Por isso é importante que a batalha primitiva, no começo da 

história, tenha como objetivo único a conquista de prestígio, ou algo 

aparentemente sem valor, como uma medalha ou uma bandeira, que 

representa reconhecimento. Eu luto para fazer com que outro ser humano 

reconheça o fato de que sou livre e autenticamente humano. (FUKUYAMA, 

1992, p.191) 

 

Hegel (2008) compreende a liberdade humana não apenas como um fenômeno 

psicológico, mas também como a essência daquilo que é distintivamente humano. Se a 

liberdade e a natureza são diametralmente opostas, usufruir da liberdade, no entanto, 

não significa viver livre da natureza ou de acordo com ela. Ela só aparece quando o ser 

humano é capaz de transcender a sua existência animal ou natural e criar um novo eu, 

uma identidade para si mesmo. Neste processo de autocriação, o ponto de partida é a 

luta até a morte só por prestígio, por reconhecimento. 

 

A descrição hegeliana do primeiro homem, que põe em risco a própria vida por 

prestígio, buscando ser reconhecido como ser humano com dignidade, resultou na 

divisão da sociedade humana em duas classes distintas: a dos senhores dispostos a 

arriscar a vida, e a dos escravos, que cederam ao medo natural da morte. A relação entre 

os senhores e os escravos, com o passar do tempo, ganhou uma grande variedade de 

formas em todas as sociedades aristocráticas desiguais e que caracterizaram a maior 

parte da história da humanidade. Por si sós, não conseguiram satisfazer plenamente o 

desejo de reconhecimento dos senhores e dos escravos. Deste modo, se os escravos não 

eram reconhecidos como seres humanos, os senhores não se reconheciam como tais 

entre si, gozando apenas do reconhecimento dos escravos, cuja humanidade era 

incompleta, o que configurou um reconhecimento deficiente.  

 

 

O senhor e o escravo não ficam satisfeitos por duas razões. O senhor é, em 

certo sentido, mais humano do que o escravo porque está disposto a sua 

natureza biológica em consideração a um fim não biológico, o 

reconhecimento. Arriscando a vida, prova que é livre. O escravo, ao 

contrário, segue o conselho de Hobbes e cede ao medo da morte violenta. 

Com isso, continua a ser animal medroso e indigente, incapaz de sobrepujar 

sua determinação biológica ou natural. Porém a falta de liberdade do escravo, 

sua humanidade incompleta, é a fonte do dilema do senhor. Pois o senhor 

deseja o reconhecimento de outro ser humano, isto é, o reconhecimento do 

seu valor e da sua dignidade humana por outro ser humano que tenha valor e 

dignidade. Mas vencendo a batalha por prestígio, ele é reconhecido por 

alguém transformado em escravo, alguém que não realizou a própria 
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humanidade por ceder ao medo natural da morte. Sendo assim, o valor do 

senhor é reconhecido por alguém que não é totalmente humano. 

(FUKUYAMA, 1992, p.238) 

 

 

O descontentamento resultante do reconhecimento falho nas sociedades aristocráticas 

engendrou novos estágios da história da humanidade. É justamente nas revoluções 

(francesa e americana, por exemplo) que Hegel situa a grande guinada na história da 

humanidade, caracterizada pela relação entre o domínio e a escravidão. Nessas 

revoluções democráticas põe-se término às distinções entre senhor e escravo, 

possibilitando aos escravos serem senhores de si mesmos, estabelecendo, assim, o 

princípio da soberania popular e a supremacia da lei. O reconhecimento desigual do 

senhor e do escravo é substituído pelo reconhecimento igual ou recíproco e universal, 

dando, desse modo, a cada cidadão a exigência de reconhecer a dignidade e a 

humanidade de todos os outros, sendo essa dignidade reconhecida pelo Estado por meio 

de concessão de direitos. 

 

Segundo Fukuyama (1992), a interpretação de Hegel para o significado da democracia 

liberal contemporânea difere significativamente da interpretação anglo-saxônica que 

serviu de base teórica para o liberalismo em países como a Grã-Bretanha e os Estados 

Unidos da América, a qual, por sinal, é a que se difundiu pelo mundo. Nessa tradição, a 

busca pelo reconhecimento deve ser subordinada ao autointeresse esclarecido, que 

combina o desejo e a razão e, especialmente, o desejo natural da autopreservação do 

corpo. Os teóricos dessa tradição acreditavam que os direitos existiam, em grande 

medida, como meios de preservação de uma satisfação dos desejos da alma humana. 

Hegel, no entanto, via os direitos como fins em si mesmos, considerando que o que 

satisfaz realmente os seres humanos não são tanto as prosperidades materiais, mas o 

reconhecimento de seu status e da sua dignidade. Daí a razão de Hegel ter concluído 

que, com a revolução francesa e americana, a história conheceu a sua última página, 

considerando que a aspiração que impulsionou o processo histórico está satisfeita (a luta 

pelo reconhecimento), em uma sociedade caracterizada pelo reconhecimento universal e 

recíproco. 

 

O reconhecimento igual e universal, que emerge das revoluções, se, por um lado, dá 

início a novas formas de lutas por reconhecimento, por outro, não responde 
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satisfatoriamente aos anseios humanos por prestígio. Isso se dá porque tal 

reconhecimento da democracia liberal, como nos referimos anteriormente, na medida 

em que dá destaque àquilo que os seres humanos têm em comum, ignora as distinções 

entre eles, possibilitando o surgimento das políticas de igual reconhecimento das 

diferenças identitárias, tal qual a defendida por Taylor. A despeito de qualquer coisa, o 

ponto de referência nessa discussão é aquele que salienta que a democracia liberal 

contemporânea reduz a humanidade aos seus desejos de autopreservação e à 

racionalidade calculista dos melhores meios de satisfação desses desejos. O agente, 

seguindo o pensamento hegeliano, está sendo reduzido à sua natureza animal, negando-

se-lhe, com isso, a sua condição existencial humana. Porque ser um agente humano, 

segundo esse ponto de vista, é ser livre das determinações naturais do desejo mais 

fundamental: a autopreservação. Vale dizer, é ser um agente moral. Essa redução não só 

inviabiliza como também impossibilita a própria experiência humana, com a “negação” 

da dimensão timótica do indivíduo. 

 

 

5.2. O Ser Humano e as Tensões Timóticas 

 

 

Charles Taylor, em sua Política do Reconhecimento, não só reconhece como também 

fundamenta que as tensões sociais têm sua causa na luta por reconhecimento na 

democracia liberal. Entre as duas tradições do liberalismo, a anglo-saxônica, fundada no 

pensamento de Hobbes e Locke, e aquela fundada no pensamento de Hegel, Taylor 

reitera e ratifica a tradição hegeliana. Embora a tradição anglo-saxônica não ignore as 

considerações do primeiro homem em Hegel, no entanto, eles viam o problema da 

política como sendo o esforço para persuadir o pretenso senhor a aceitar a vida do 

escravo em uma espécie de sociedade de escravos sem classes. Deve-se ao fato de 

valorizarem, menos do que Hegel, a satisfação derivada do reconhecimento, 

primordialmente quando comparada à dor da morte. Argumentavam que o medo da 

morte violenta e o desejo de confortável autopreservação eram tão fortes que 

suplantavam o desejo de reconhecimento na mente de qualquer homem racional bem 

informado. Essa tradição considerava irracional a luta por prestígio defendida por 

Hegel. Porém “... preferir a vida do senhor à do escravo não é obviamente mais racional, 



192 
 

a não ser que se aceite o mais alto peso moral relativo conferido à autoconservação, em 

confronto como o reconhecimento, na tradição anglo-saxônica” (FUKUYAMA 1992, 

p.203). 

 

Taylor manifesta sua insatisfação em relação a essa tradição no fato de dar primazia 

moral à confortável autoconservação. Além de estabelecer regras para autoconservação 

mútua, possibilita às sociedades liberais não tentarem definir quaisquer objetivos 

positivos para os seus cidadãos, nem promoverem um determinado modo de vida 

superior a outro ou mais desejável do que o outro. Vale dizer, seja qual for o conteúdo 

positivo que a vida possa ter, cabe ao próprio indivíduo descobri-lo. Esse fato não só 

possibilitou a perda de horizontes significativos, como também serviu de fundamento ao 

atomismo social, à exacerbação do individualismo e à autorrealização. Com a 

instrumentalização da vida, até a nossa dignidade fica ameaçada (TAYLOR, 2011, 

p.19). 

 

Em relação ao Estado, o mesmo fica indiferente, comprometendo-se a tolerar diferentes 

estilos de vida, exceto quando o exercício de um direito colide com outro. Na ausência 

de objetivos positivos, superiores, no liberalismo do tipo anglo-saxônico, o que 

preenche o vácuo no seu interior é a busca sem fim de riquezas, uma vez extintos os 

constrangimentos tradicionais de necessidade e escassez. Numa sociedade em que as 

pessoas acabam se fechando em seus próprios corações, poucos vão quer participar 

ativamente no autogoverno, preferindo ficar em casa e desfrutar as satisfações da vida 

privada. Entretanto, essas pessoas passam a exigir que o governo produza mais meios 

para tais satisfações e os distribua abertamente, o que tem possibilitado aos governos 

não só que se tornem “despóticos suaves”, mas primordialmente paternalistas 

(TAYLOR, 2011, p.18). 

 

A democracia liberal anglo-saxônica possibilitou a emergência do cidadão cunhado 

como “burguês”, o qual, segundo Fukuyama, é estreitamente consumido em sua 

autopreservação imediata e em seu bem-estar material, que só se volta para comunidade 

que o cerca quando esta lhe favorece ou é um meio de realização de pretensões pessoais 

(o que caracterizar as sociedades associativas). Esse carece de espírito público, não é 

patriota, muito menos está preocupado com o bem-estar dos que o cercam. Vale dizer, 

nas palavras do pensador: 
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Esse mal-estar é em última análise atribuível a um único fato moral, o de que 

o burguês se preocupa em primeiro lugar com o próprio bem-estar material, 

não tem espírito público, não é virtuoso, nem dedicado à grande comunidade 

que o cerca. Resumindo, o burguês é egoísta e o egoísmo do indivíduo 

sempre constitui o centro das críticas à sociedade liberal, tanto da parte da 

Esquerda marxista quanto da direita aristocrático-republicana. (1992, p.185) 

 

 

O egoísmo burguês sugere que o liberalismo do tipo anglo-saxônico não apresentaria 

nenhuma razão para que os melhores homens da sociedade escolhessem o serviço 

público e a atividade política em detrimento de uma vida privada onde poderia ganhar 

muito mais bens. Antes, pelo contrário, as atividades públicas tornam-se atraentes na 

medida em que possibilitam os ganhos lucrativos particulares, nos distintos sentidos. 

Embora seja razoável pensar que os desejos timôticos sejam a fonte da maldade 

humana, é, no entanto, na tradição do liberalismo fundado em Hegel que a exigência de 

reconhecimento tornou-se a fonte de virtudes nobres como coragem, generosidade e 

espírito público, como a sede de resistir às tiranias e o motivo da escolha da democracia 

liberal. Desse modo, a existência de uma dimensão moral na personalidade humana, que 

avalia constantemente tanto o próprio eu quanto os outros, é o que possibilita a 

realização tanto pessoal quanto social. Aí a razão de Taylor argumentar contra a 

instrumentalização da razão, as determinações do utilitarismo que confinam o agente 

humano na avaliação fraca, que determina a eficiência máxima, a melhor ralação custo-

benefício e a medida de sucesso. E o leva a argumentar em favor das avaliações fortes - 

o que não significa que a dimensão moral humana possibilite um acordo sobre o 

conteúdo substantivo da moralidade. Tal como argumenta Fukuyama (1992, p.226): 

 

 

Num mundo de “eus” morais timóticos eles estarão sempre em desacordo, 

discutindo e enfurecendo-se uns com os outros sobre uma imensa variedade 

de questões, grandes e pequenas. Sendo assim, o Thymos, mesmo nas suas 

mais humildes manifestações, é o ponto de partida para o conflito humano. 

 

Hegel (2008), por sua vez, possibilita reinterpretar a democracia liberal moderna em 

relação àquilo em que difere da tradição liberal anglo-saxônica. Fukuyama argumenta 

que a compreensão hegeliana do liberalismo, ao mesmo tempo que é uma visão mais 
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nobre do liberalismo, é também uma descrição mais precisa das nações quando afirmam 

desejar viver em uma democracia. Se, na tradição anglo-saxônica, uma sociedade liberal 

explicita um contrato social entre indivíduos que possuem certos direitos naturais, sendo 

os principais o direito a vida (a autoconservação) e a busca da felicidade, que é 

interpretada como o direito a propriedade privada, para Hegel, diferentemente, a 

sociedade liberal é um acordo de iguais e recíprocos entre cidadãos, no sentido do 

reconhecimento mútuo. 

 

É razoável afirmar que, enquanto o liberalismo anglo-saxônico pode ser interpretado 

como a busca pelo interesse próprio racional, o liberalismo hegeliano pode ser visto 

como a busca do reconhecimento racional. Vale dizer, o reconhecimento em uma base 

universal, onde a dignidade de cada pessoa como ser humano livre e autônomo é 

reconhecida por todos. É o mesmo que argumentar que, na escolha da democracia 

liberal, o que está em jogo não é apenas a questão da liberdade para ganhar dinheiro e 

satisfação dos desejos que ela propicia, mas o fato de propiciar, de forma satisfatória, a 

necessidade do reconhecimento da dignidade humana. Desse modo, argumenta 

Fukuyama: “A vida na democracia liberal é, potencialmente, o caminho para a grande 

abundância material, mas mostra-nos também o caminho para o objetivo complementar 

não material do reconhecimento da nossa liberdade”. Vale dizer, “O Estado liberal 

democrático nos valoriza em nosso senso de dignidade” (1992, p.246). Entretanto, 

enquanto a tradição anglo-saxônica prioriza e satisfaz as partes desejantes, na concepção 

do liberalismo hegeliano a preocupação vai muito além, buscando que as partes 

desejante e timótica da alma humana encontrem satisfação. 

 

Para Fukuyama (1992), com uma base universal e igual, Hegel compreende que a 

democracia liberal pôs fim à contradição e à insatisfação interna do relacionamento 

senhor/escravo. E com a abolição da distância e a distinção entre senhor e escravos, os 

antigos escravos passaram a ser os novos senhores, não de outros escravos, mas de si 

mesmos. Desse modo, Taylor, refletindo e baseando-se no pensamento hegeliano, 

discute e critica a democracia liberal contemporânea pelos vestígios prevalecentes do 

liberalismo anglo-saxônico, que reduzem o agente a desejos e razão. Quando dá para 

conferir algum reconhecimento, o mesmo é falho e desigual, o que tem reduzido as 

sociedades democráticas liberais a sociedades de escravos que mitigam e clamam por 

reconhecimento igual. O caráter ideológico do discurso único e dominante da sociedade 
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contemporânea tende a ofuscar as inversões sociais e existenciais assentes em um 

reconhecimento insatisfatório e falho. Mesmo as antigas hierarquias sociais que 

fundamentavam a noção de honra (TAYLOR, 2011), que, em princípio, esperavam-se 

superadas, ainda prevalecem sobre outras e mais novas formas conceituais, porém 

ideologicamente ofuscadas. Então não é de estranhar, por exemplo, que se sustente 

ainda o reconhecimento baseado na nacionalidade, restrito a determinado grupo 

nacional, étnico ou racial (TAYLOR, 2011). 

 

Taylor (2011), em sua crítica à democracia liberal contemporânea, salienta que, quando 

esta estabelece a igualdade universal, um conjunto idêntico de direitos e imunidade, no 

entanto, não leva em consideração a exigência do reconhecimento da identidade única e 

específica individual ou coletiva. Vale dizer, é precisamente esta singularidade que tem 

sido ignorada, disfarçada e assimilada a uma identidade dominante e isso constitui o 

maior impasse contra o ideal de autenticidade. Na melhor das intenções, a democracia 

liberal acaba sendo a expressão de uma contradição que, discursivamente, afirma o 

reconhecimento igual e recíproco e, na prática, no entanto, legitima a discriminação, 

distinguindo cidadãos de primeira e segunda categoria (TAYLOR, 2011). A recusa do 

reconhecimento da especificidade das identidades particulares e coletivas tem obrigado 

os cidadãos de segunda categoria a assimilar a identidade ou cultura da primeira. 

Taylor, desse modo, compreende que a democracia liberal por si só já é uma cultura 

dominante que requer e exige que as outras culturas a assimilem. Nas palavras do 

filósofo: 

 

 

... a primeira (a política de igual dignidade ou democracia liberal) é criticada 

pelo fato de negar a identidade, forçando as pessoas a ajustarem-se a um 

molde que não lhes é verdadeiro. Já seria suficientemente mau se se tratasse 

de um molde neutro – ou seja, que não pertencesse a ninguém, em particular. 

(TAYLOR, 1994, p.63) 

 

 

As queixas contra a democracia liberal estendem-se ao fato de o conjunto, supostamente 

neutro, de princípios que ignoram a diferença e que regem a política de igual dignidade, 

ser, na verdade, um reflexo devidamente elaborado de uma cultura hegemônica. “Então 

só a minoria ou as culturas subjugadas são forçadas a alienarem-se”. Em consequência, 
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“a suposta sociedade justa e ignorante das diferenças é, não só inumana (porque subjuga 

identidades), mas também ela própria extremamente discriminatória, de uma maneira 

sutil e inconsciente” (TAYLOR, 1994, p.63). Portanto, é razoavelmente aceitável que o 

reconhecimento é necessário na formação da identidade, porém o que se discute são os 

modos e as condições de tal reconhecimento. 

 

O otimismo de Fukuyama quanto ao fato de que o desenvolvimento econômico cria 

certas condições torna provável a escolha da democracia liberal em virtude de duas 

razões. Por um lado, o desenvolvimento econômico demonstra ao escravo o conceito de 

dominação, dando-lhe as condições de perceber que pode dominar a natureza por meio 

da tecnologia e tornar-se senhor de si mesmo por meio da disciplina e da educação 

(sendo que, através da educação, os escravos têm oportunidade de se tornar mais 

conscientes do fato de que são escravos e de que gostariam de ser senhores), é ela 

mesma que lhes ensina que são seres humanos com dignidade e que devem lutar para 

que a mesma seja reconhecida. Por outro lado, o desenvolvimento econômico encoraja a 

democracia liberal em virtude do forte efeito nivelador que se faz sentir por meio da 

necessidade da educação universal. As barreiras de então são derrubadas em favor de 

uma condição generalizada de igualdade e oportunidade. Parece-nos que Taylor não 

concordaria taxativamente com Fukuyama pelas razões acima expostas e pelo fato de 

que esse encorajamento do desenvolvimento econômico parece, em princípio, ser mais 

uma possibilidade do que propriamente um fato.  

 

Parece-nos que Fukuyama sucumbiu à ideologia (enquanto inversão) liberal, 

considerando que não é propriamente a economia que facilita a aceitação da democracia 

liberal. Quando tal ocorre, é razoável pensar que o desenvolvimento da economia é 

instrumentalizado para os fins expansionistas do liberalismo político. Ao mesmo tempo, 

como nos referimos anteriormente, cabe à democracia liberal dar legitimidade e 

promover a dominação econômica da sociedade. É evidente que o autor não levou em 

consideração os mecanismos aprimorados de dominação e alienação a que os cidadãos 

contemporâneos são submetidos. Basta ver que o autor não indaga os tipos e as formas 

de educação que estão disponíveis aos cidadãos e os novos mecanismos de corte e 

seleção das elites sociais. 
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5.2.1 O reconhecimento pessoal como luta da diferença 

 

 

A identidade humana diz respeito àquilo que o ser humano é, ao mesmo tempo que 

aponta para sua “proveniência”, e mais, implica a noção de valor que o mesmo dá a si 

dentro de um quadro de relações dialógicas e de indagações valorativas. 

Consequentemente, a noção de valor está frequentemente relacionada ao sentimento de 

quem somos, mais do que nossos desejos naturais, o que nos torna agentes morais, 

capazes de livre escolha. Essas formas timóticas podem ser vistas como sentimento de 

respeito próprio, que existe em um grau maior ou menor em todos os seres humanos. 

Um modesto sentimento de respeito próprio parece importante para todos, diria 

Fukuyama (1992), importante para a capacidade de funcionamento do mundo e para a 

satisfação com a própria vida. É por meio desse respeito que podemos dizer “não” a 

outras pessoas, sem, contudo, sentirmos nenhuma autorrecriminação. 

 

Não existe nenhuma garantia de que a avaliação do ser humano, do próprio valor, 

permaneça dentro dos limites da sua identidade ou moral, visto que, ao que tudo indica, 

segundo Fukuyama, existe um germe de julgamento moral e um senso de retidão em 

todo ser humano. Mesmo que tenha que ser admitido, esse germe é muito menos 

desenvolvido em algumas pessoas em relação a outras. Nesta ordem de ideias, é 

possível exigir o reconhecimento não apenas para o valor moral, mas também para a 

riqueza, o poder ou a forma estética (beleza). Não é de estranhar que nem todos se 

avaliem a si mesmos como iguais aos outros, o que, de certa forma, pode conduzir 

alguns, por exemplo, a procurar o reconhecimento de sua superioridade sobre os outros, 

possivelmente baseados em um suposto valor real, ou, quando muito, em uma 

estimativa vaidosa do próprio valor. 

 

Entretanto, Fukuyama faz distinção do desejo de reconhecimento de superioridade em 

relação às outras pessoas, com o conceito grego de megalothymia. Por um lado, a 

megalothymia, enquanto desejo de ser reconhecido como superior aos outros ou desejo 

de glória, tanto pode se manifestar no tirano que invade e escraviza os países vizinhos, 

como no fisiculturista que quer ser reconhecido como o mais musculoso de todos. Por 

outro, o oposto do desejo de superioridade é a isothymia, o desejo de ser reconhecido 

como igual. A transição histórica para a modernidade, segundo o autor, está no encontro 
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das duas manifestações de desejos de reconhecimento. Na transição, “o processo de 

‘modernização’ descrito pela ciência social contemporânea pode ser compreendido 

como a vitória gradual da parte desejante da alma, guiada pela razão, sobre a parte 

timótica da alma, esgotada em inúmeros países pelo mundo afora” (FUKUYAMA, 

1992, p.230). Vale dizer, o triunfo da democracia liberal da tradição anglo-saxônica, 

que declarou guerra a megalothymia, como desejo de reconhecimento de superioridade 

ou como desejo de glória, propiciou não só uma visão da história, mas principalmente 

do ser humano reduzido em desejo e razão. Nas palavras do autor: 

 

 

Na sociedade civil visualizada por Hobbes, Locke e outros dos primeiros 

pensadores modernos, o homem só precisa do desejo e da razão. O burguês 

foi uma criação deliberada dos primeiros tempos do pensamento moderno, 

um esforço de engenharia social que procurava criar a paz social mudando a 

própria natureza humana. Em vez de lançar a megalothymia dos poucos 

contra a dos muitos, como havia sugerido Maquiavel, os fundadores do 

liberalismo moderno esperavam suplantar completamente a megalothymia 

lançando os interesses da parte desejante da natureza humana contra as 

paixões de sua parte timótica. (FUKUYAMA, 1992, p.229) 

 

 

Se o guerreiro aristocrata, fazendo uso de sua megalothymia, não era capaz de gerar 

riqueza, antes a roubava de outros guerreiros, ou dos camponeses de cujo excedente se 

apropriava; no entanto, o burguês que o substituiu, reduzido ao seu desejo e razão 

calculistas, criando riquezas tornou-se avarento e sem glória. Nesta ordem de ideias, a 

tentativa da política liberal na tradição anglo-saxônica de banir da política o desejo de 

reconhecimento, ou torná-lo limitado e impotente, gerou não pouco descontentamento, 

visto que  

 

 

A sociedade moderna, a partir desse momento, seria constituída por aquilo que C. S. 

Lewis chamou de ‘homens sem peito’, isto é, indivíduos compostos inteiramente de 

desejo e razão, sem aquela orgulhosa autoafirmação que estava de certo modo no 

cerne da humanidade do homem nos tempos antigos. Pois era o peito que fazia o 

homem um homem: “por seu intelecto, ele é mero espírito e por seu apetite, mero 

animal” (FUKUYAMA, 1992, p.233). 

 

 

O que constituía a peculiaridade do homem era, antes de mais, o ato de se avaliar, de 

atribuir a si mesmo um valor e exigir reconhecimento por esse valor, sendo o ato de 
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avaliar-se intrinsecamente igualitário, visto exigir entre o melhor e pior. No entanto, era 

a megalothymia que levava o homem a se superar e a querer ser melhor que os outros. A 

consequência imediata da modernidade se explicitou no esforço de seus criadores de 

despojar o homem de seus poderes de avaliação em virtude de uma segurança física e da 

acumulação material. Daí o surgimento da razão instrumental, assente na avaliação 

fraca, em que as relações intersubjetivas acabam permeadas por forças classificatórias e 

categoriais do ser humano nas dinâmicas sociais. O mundo econômico moderno só pode 

emergir depois que o desejo foi liberado à custa de thymos, conduzindo a sociedade a 

uma submissão quase irrestrita à ditadura do capital, viabilizada pelas terminações 

ideológicas. Portanto, o combate contra a megalothymia termina no sucesso completo e 

em seu lugar emergem a combinação de duas coisas. 

 

A primeira é a parte desejante da alma, cuja manifestação se explicita na constante 

“economização” da vida, sendo que a mesma se estende das coisas mais baixas às mais 

altas; vale dizer, tudo tornou-se vedável e suscetível ao cálculo mercantil. É dessa 

economização da vida que surgem, conforme nos referimos anteriormente, as 

convulsões sociais que estão redesenhando o mundo contemporâneo, dentro de um 

quadro ideológico rearticulado. Aqui, as inversões são mais sutis por não estarem 

confinadas na forma de pensamento, mas a própria ideologia se materializa nas coisas 

vendáveis para gerar o Capital. A segunda é a isothymia, o desejo de ser reconhecido 

como igual aos outros. A isothymia, embora tenha ganhado outros nomes como 

dignidade, respeito, autorrespeito etc, não deixa de ser uma manifestação do thymos que 

se faz imanente na vida política e social contemporânea. O desejo de reconhecimento 

permanece a nossa volta na forma de isothymia. Por isso, Taylor (1994, p.55) argumenta 

que o que a modernidade tem de novo não é propriamente a necessidade de 

reconhecimento, mas as condições que podem levar uma tentativa de reconhecimento ao 

fracasso. E sua denúncia recai sobre a política de igual dignidade que, de certa forma, 

não só legitima a desigualdade como também se recusa a reconhecer as diferenças da 

autenticidade. 

 

Contra a retórica da ética da autenticidade hodierna, que sugere que o sujeito, na 

afirmação de sua identidade própria, tenha de lutar contra todas as forças da convenção 

(família, religião organizada, sociedade, escola, estado), Taylor compreende isso como 

uma forma monológica da identidade. Para Taylor, a autenticidade identitária dá-se 
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dialogicamente, não só porque apenas no dialogo o mesmo desenvolve uma concepção 

da própria identidade, mas também porque a identidade do sujeito é crucialmente 

constituída de conceitos e práticas disponíveis para ele através dessas instituições de 

convenção. Vale dizer, o diálogo molda a identidade que cada agente humano 

desenvolve à medida que cresce, mas o material com o qual se forma é fornecido, em 

parte, pela cultura que o circunscreve - o que não significa suprimir a luta individual na 

afirmação da identidade pessoal, visto que a desobrigação do agente em viver a própria 

vida de acordo com seu modo próprio de ser o compele a não compreender o 

significado de sua existência.  

 

Justamente porque “ser verdadeiro para comigo mesmo significa ser verdadeiro para 

com a minha originalidade, que é algo que só eu posso descobrir e articular”, e “ao 

articulá-la, estou também a definir-me a mim mesmo” (TAYLOR, 1994, p.51), então a 

luta ganha legitimidade. Independentemente do esforço da cultura em impor sobre os 

agentes coisas que ela quer neles assumidas, deve ser de cada um o esforço em se 

definir sozinho no diálogo com ela. Quando não, o mesmo deixa de compreender e 

controlar a influência recebida da cultura e não tem como impedir de cair na 

dependência das determinações que o fazem heterônomo. É o mesmo que dizer que 

“precisamos das relações para nos realizarmos, mas não para nos definirmos” 

(TAYLOR, 1994, p.53). A afirmação da identidade pessoal, desse modo, é fruto de um 

esforço heroico de romper com a existência determinada pelas forças massificantes da 

cultura. Desse modo, argumenta Taylor: 

 

 

A descoberta da minha identidade não significa que eu me dedique a ela 

sozinho, mas, sim, que eu a negocie, em parte, abertamente, em parte, 

interiormente, com os outros. É por isso que o desenvolvimento de um ideal 

de identidade gerada interiormente atribui uma nova importância ao 

reconhecimento. A minha própria identidade depende, decisivamente, das 

minhas reações dialógicas com os outros. (TAYLOR, 1994, p.54) 

 

 

Taylor, ao citar Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, que recomendava 

categoricamente a luta violenta como forma de se alcançar a liberdade dos colonizados, 

obedecendo a dois momentos: expurgar-se da imagem autodepreciativa imposta pelo 

colonizador e expurgá-lo da terra, tinha em mente a interiorização desse luta cruenta. A 
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formação da identidade pessoal passa por um conjunto de opções à disposição do 

sujeito, fornecida pela cultura e pela sociedade. E, embora o sujeito faça opções, no 

entanto, não é dele o determinar as opções entre as quais tem que escolher, por isso, não 

poucas vezes, submete-se a uma opção alheia a sua originalidade. Desse modo, para se 

desvencilhar dela, a mudança de imagem adotada implica uma luta, que tem lugar 

dentro do indivíduo subjugado contra o dominador. É nesse sentido que, ao mesmo 

tempo que temos que lutar contra os determinantes ideológicos sociais que forjam 

identidades massificadas, há que estar aberto para o dialogo, e quase sempre em 

reflexão solitária. Do contrário, perdemos o horizonte, o ambiente no qual os nossos 

gostos, desejos, opiniões e aspirações fazem sentido. O que, no entanto, não fica claro, 

no pensamento do filósofo canadense, é como essa luta restauraria a “falta de peito” que 

caracteriza a nossa cultura. 

 

 

5.3 O Caráter e a Disposição do Último Homem 

 

 

Hegel, segundo Fukuyama, ao conceber o fim da história, em sua filosofia, explicita a 

emergência daquele que seria o “último homem”. Seu surgimento é reflexo do 

estabelecimento do Estado universal e homogêneo, com o qual se reconcilia 

completamente a contradição que existia na relação entre o senhor e o escravo, dando 

aos escravos a prerrogativa de serem senhores de si próprios. O senhor deixa de ser 

reconhecido, porque na relação senhor/escravo, os escravos são menos do que humanos 

e os mesmos têm negado o reconhecimento devido de sua humanidade. No fim da 

história, cada indivíduo é livre e consciente de seu valor. Todos reconhecem os outros 

por suas próprias qualidades, agregando a cada um a liberdade do senhor e o trabalho do 

escravo. 

 

Referimo-nos anteriormente às críticas à democracia de igual dignidade. Uma crítica da 

esquerda a esse respeito se fundamenta no fato de que a promessa de reconhecimento 

recíproco e universal não se realiza nas sociedades liberais, o que se deve 

principalmente à desigualdade econômica criada pelo capitalismo, que implica, por 

diversas razões, o reconhecimento desigual. Outra crítica, no entanto, vem da direita, 
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que argumenta que o problema da sociedade liberal não é propriamente a 

universalização inadequada do reconhecimento, mas a meta do reconhecimento igual. 

Essa meta se torna problemática em virtude do fato de os seres humanos serem 

intrinsecamente desiguais, e tratá-los como se fossem iguais não é afirmar, mas negar a 

sua humanidade, e, consequentemente, a sua dignidade. Neste quadro de críticas ao 

liberalismo, embora Taylor seja, muitas vezes, identificado com a esquerda, por 

argumentar em favor do comunitarismo, tem um posicionamento crítico que vai muito 

além da esquerda, por abranger a necessidade do reconhecimento das diferenças das 

identidades particulares e coletivas. Vale dizer, a sua argumentação em favor da política 

da diferença, também assente em uma base universalista, advoga a necessidade do 

reconhecimento das identidades únicas, ou seja, recusa-se a aceitar que as pessoas 

desiguais sejam tratadas e reconhecidas como se fossem iguais. 

 

Para Fukuyama (1992), a desigualdade social divide-se em duas categorias distintas, a 

saber: a espécie que é imputável à convenção humana e aquela que é atribuível à 

natureza ou à necessidade natural. Na primeira categoria imperam as barreiras legais à 

igualdade, como a divisão da sociedade em espaços fechados, leis segregacionistas, 

direito de voto restrito etc. Além disso, há que destacar também as desigualdades do 

tipo convencional, determinadas pela cultura, tais como as atitudes de diferentes grupos 

éticos e religiosos em face das atividades econômicas. Entretanto, essas desigualdades 

não resultam do direito positivo, nem são atribuíveis à natureza. As barreiras naturais à 

igualdade partem das distribuições desiguais de atributos naturais entre a população. 

Além do mais, existem também formas de desigualdade relacionadas diretamente com o 

mercado capitalista. Basta considerar a divisão do trabalho dentro da economia e a ação 

impiedosa do mercado. Se, de certa forma, por exemplo, pessoas bonitas têm maior 

probabilidade de contrair matrimônio do que as “feias”, do outro, certas formas de 

desigualdade não são mais “naturais” que o próprio capitalismo, mas estão todas 

necessariamente implicadas na escolha de um sistema econômico capitalista. No 

sistema econômico capitalista, “a produtividade da economia moderna não pode ser 

alcançada sem a divisão racional do trabalho ou sem a criação de vencedores e 

perdedores, na medida em que o capital se transfere de uma indústria, região ou de um 

país para outro” (FUKUYAMA, 1992, p.350). Isso explicita a contradição residual da 

sociedade liberal: se, por um lado, se luta para abolir ou eliminar todas as fontes de 
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desigualdade, por outro, a dinâmica da economia de mercado alimenta-se da 

desigualdade que ela mesma gera. 

 

Todo esforço nas sociedades liberais, no sentido de eliminar as desigualdades, focaliza 

fundamentalmente aquelas de origem convencional e cultural, enquanto que as de 

origem econômica tendem a se agudizar, gerando crises diversas e convulsões sociais. A 

despeito de qualquer coisa, o discurso único ou oficial e ideológico tende a fazer crer 

que a economia capitalista tende a derrubar as barreiras à igualdade por meio de 

constantes mudanças de demanda de mão de obra. O capitalismo, em sua dinâmica, na 

medida em que se opõe aos relacionamentos puramente convencionais, com vistas a 

substituir o privilégio por novas estratificações baseadas na habilidade e na educação, 

maquia e falseia o velho problema das hierarquias sociais. Não é capaz de garantir uma 

formação sólida e de qualidade para todos e, embora a educação esteja democratizada, 

as escolas e universidades com alto grau de qualidade são reservadas a grupos sociais 

seletos. A atualização das potencialidades e a formação de habilidades humanas são 

desiguais e, mesmo que as oportunidades sejam dadas a todos, só uma parcela da 

sociedade consegue aferir e escolher as melhores chances. Por isso, “o resultado de todo 

esse processo de uniformização foi chamado de ‘sociedade de classe média’. É uma 

expressão inadequada, uma vez que a estrutura social das democracias modernas ainda 

se assemelha mais à pirâmide clássica do que uma bola bojuda de árvore de natal” 

(FUKUYAMA, 1992, p.351). O pensador argumenta ainda que as sociedades de classe 

média tendem a continuar bastante desiguais sob certos aspectos, centrando a fonte da 

desigualdade social na desigualdade natural dos talentos, na divisão economicamente 

necessária do trabalho e na cultura. 

 

Quanto às identidades das chamadas minorias culturais, dentro de um quadro amplo das 

discussões e reivindicações multiculturais, as lutas por reconhecimento de suas 

particularidades identitárias configuram-se como o maior obstáculo à igualdade. Essas 

minorias manifestam uma desigualdade (que Taylor trata como sendo “diferença” e não 

propriamente como desigualdade) de convenção cultural, não natural e nem de 

necessidade, que está entre as mais difíceis de ser erradicadas, segundo o projeto de 

nivelamento das democracias liberais. Considerando essas sociedades que pretendem 

definir o status do cidadão pela escolaridade, os obstáculos que os membros dessas 

minorias enfrentam na escolarização e, consequentemente, no mercado de trabalho são 
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maiores do que as dos demais. Tal desarranjo social, que poderia, pelo menos em teoria, 

ser resolvido como uma questão de política pública, é transferido à esfera privada, 

responsabilizando a família ou a subcultura. 

 

 

Nessas circunstâncias, as determinações legais de igualdade para os negros (e 

outras minorias) e as oportunidades oferecidas pela economia (...) não fazem 

grande diferença na sua vida. Além disso, a solução desses problemas de 

desigualdade cultural, não é obvia, uma vez que se pode dizer que as políticas 

sociais destinadas a ajudar a subclasse negra (e outras) as têm prejudicado ao 

minimizar o valor da família e aumentar sua dependência em relação ao 

Estado. (FUKUYAMA, 1992, p.352, comentários nossos) 

 

 

Este fato só mostra que o capitalismo, em sua dinâmica e capacidade de criação de 

riqueza, não é capaz de satisfazer os desejos humanos de reconhecimento igual, ou seja, 

“o desejo de reconhecimento igual – isothymia – não diminui necessariamente com a 

realização de maior igualdade de fato e com a abundância material, mas pode, na 

verdade, ser estimulado por elas” (FUKUYAMA, 1992, p.356). Se, por um lado, o 

reconhecimento recíproco garantido pelo Estado democrático liberal é falho, por outro, 

o mesmo não pode satisfazer completamente a todos. Enquanto o rico se vangloria na 

sua riqueza, o pobre continuará a se envergonhar de sua pobreza e a ver-se como 

invisível para os outros cidadãos. E é no bojo dessa cultura que surge um novo ser 

humano, novo pelo modo como se compreende existencialmente. 
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5.3.1 Cidadãos sem “peitos” 

 

 

Segundo Fukuyama (1992), Hegel compreendia o Estado liberal democrático como a 

síntese entre a moralidade do senhor e a moralidade do escravo. Para Nietzsche, esse 

Estado representou a vitória incondicional do escravo, visto que a liberdade e a 

satisfação do senhor não foram de forma nenhuma preservadas, porque na sociedade 

democrática ninguém “governa” realmente. Os cidadãos das sociedades democráticas 

liberais, educados nos cânones do liberalismo da tradição anglo-saxônica, desistiram da 

crença na superioridade do seu valor, em troca da confortável autopreservação. Esses 

cidadãos são reduzidos inteiramente ao desejo e à razão e são hábeis em encontrar 

novos meios de satisfazer o grande número de pequenos desejos através do cálculo do 

interesse pessoal em longo prazo. Porém não têm nem um pouco de megalothymia e 

contentam-se com sua felicidade e incapacidade de sentir vergonha de não conseguir se 

levantar e posicionar-se acima desses desejos. 

 

Segundo esse ponto de vista, Hegel compreendeu que o homem moderno lutou por 

reconhecimento, tanto quanto pela satisfação do desejo, e o concretizou com o Estado 

democrático liberal, que garantiu seus direitos. Quando o homem não tem os seus 

direitos garantidos, é, de certa forma, óbvio que ele lute por eles; porém, o fato de os ter 

conseguido não significa que isso lhe satisfaça. O reconhecimento concedido a todos na 

qualidade de seres humanos, não satisfaz plenamente a necessidade de reconhecimento 

desses agentes. Considerando que uma sociedade que concede esse tipo de 

reconhecimento pode ser o ponto de partida para a satisfação de thymos, nos parece que 

a questão tayloriana da afirmação da política da diferença propõe o reconhecimento das 

identidades particulares, individuais ou coletivas. A despeito de qualquer coisa, essa 

sociedade que concede o reconhecimento igual a todos é evidentemente melhor do que 

uma que negue a humanidade de seus cidadãos. 

 

O reconhecimento universal e igualitário propiciou o surgimento do movimento de 

“autoestima”, que, segundo Fukuyama (1992, p.365), começa nos Estados Unidos com 

a observação de que o sucesso na vida decorre do senso do próprio valor
60

. Esse 

                                                           
60

 John Rawls, por exemplo, em sua Uma Teoria da Justiça, no capítulo VII e parágrafo 67, fala da 

Autoestima, excelência e Vergonha. Aqui, o autor considera a autoestima como um bem de primeira 
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movimento advoga que, se as pessoas forem privadas dessa noção, sua crença na 

própria inutilidade se torna uma profecia autorrealizada. As premissas desse movimento 

são as mesmas do liberalismo, de que todos os seres humanos, como tais, possuem uma 

dignidade, ou seja, como seres humanos, todos são igualmente capazes de decidir se 

querem viver pela lei moral ou não. Entretanto, essa dignidade universal depende da 

capacidade do homem de dizer que certos atos são contrários à lei moral, sendo, por 

isso, condenáveis. Desse modo, “a verdadeira autoestima significa que o homem é 

capaz de sentir vergonha ou desprezo por si mesmo quando não corresponde a certo 

padrão” (FUKUYAMA, 1992, p.365). A despeito de tudo, o movimento da autoestima 

comporta não poucos problemas. 

 

 

O problema com o movimento atual de autoestima é que seus membros, 

vivendo numa sociedade igualitária e democrática, raramente se dispõem a 

fazer a escolha do que é realmente digno de estima. Querem sair e abraçar 

todo mundo, dizendo que, por mais miseráveis e degradantes que sejam suas 

vidas, eles são alguém. Não querem excluir nenhuma pessoa e nenhum ato 

como indignos. (FUKUYAMA, 1992, p. 365) 

  

 

Como tática para estimular e motivar as pessoas completamente derrotadas pode ter seu 

sentido, mas não reconhece as condições que levaram a pessoa àquelas condições e 

muito menos responsabiliza os culpados por tal miserabilidade. É de se esperar que o 

autorrespeito deva estar intimamente relacionado a certo grau de realização, por menor 

que seja. Rawls (2002), fazendo referência ao princípio aristotélico, salienta que, “em 

circunstâncias iguais, os seres humanos sentem prazer ao pôr em prática as suas 

capacidades (sejam elas habilidades inatas ou treinadas), e esse prazer cresce na medida 

em que cresce a capacidade posta em prática, ou a sua complexidade” (RAWLS, 2002, 

p.471). Daí resulta que, quanto mais difícil for essa realização, maior será o senso de 

autoestima. É como diz Fukuyama: “uma pessoa sente-se muito mais orgulhosa por 

passar no treinamento básico dos Fuzileiros Navais americanos do que, digamos, por 

                                                                                                                                                                          
necessidade que devia ser garantida como direito pelo Estado. A autoestima é apresentada como tendo 

dois aspectos: o primeiro diz respeito a um senso que a pessoa tem de seu próprio valor, a sua sólida 

convicção de vale a pena realizar a sua concepção de bem, o seu plano de vida. O segundo implica uma 

confiança da pessoa em sua habilidade, na medida em que isso estiver em seu poder, de realizar suas 

intenções. Desse modo, “quando sentimos que nossos planos têm pouco valor, somos incapazes de 

promovê-los com satisfação e de prazer com a sua execução” (Rawls, 2002, p.487). A discussão que 

suscita a relação da necessidade do reconhecimento timótico com a autoestima (do reconhecimento 

universal), embora a primeira vista seja de proximidade, demandaria um capítulo à parte, não por sua 

riqueza, mas fundamentalmente por sua complexidade. 
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entrar na fila da sopa num albergue”. (1992, p.365) Nas sociedades de democracias 

liberais, as pessoas alimentam uma aversão a dizer que certa pessoa, ou certo modo de 

vida, ou de atividade, é melhor e tem mais valor do que outro. Esse fato deve-se, grosso 

modo, à perda de horizonte que caracteriza essas sociedades. 

 

Outro problema, também relacionado ao reconhecimento universal e igualitário, diz 

respeito a “quem estima”. Se, por um lado, percebe-se que a satisfação resultante do 

reconhecimento não depende, em grande parte, da qualidade da pessoa que estima, por 

outro, intuitivamente, é muito mais satisfatório ser reconhecido por alguém cujo 

julgamento é respeitável do que por muitas pessoas sem discernimento. Desse modo, 

nas democracias liberais, as pessoas podem e são reconhecidas pelo Estado, mas são 

estranhas para as pessoas com as quais vivem, trabalham e estudam etc. Então, é 

razoável argumentar que a megalothymia na dose certa é necessária para a satisfação do 

desejo de reconhecimento humano. Nenhuma excelência, grandeza, verdadeira 

liberdade ou criatividade, ou seja, a nobreza humana verdadeira não será possível sem o 

desejo de se autossuperar, na busca em querer fazer melhor do que aquilo que já está 

feito. “Mesmo que todos nasçam iguais, jamais serão motivados a atingir os próprios 

limites se desejarem simplesmente viver como todos os outros. Pois o desejo de ser 

reconhecido como superior aos outros é necessário para que sejamos superiores a nós 

mesmos” (FUKUYAMA, 1992, p.366). A discussão pertinente seria relativa às 

condições e ao modo da dosagem dessa megalothymia, visto que, se esse desejo é a base 

das conquistas e do imperialismo, o mesmo desejo é a precondição para as grandes 

criações com valor na vida, como as grande sinfonias, os grandes quadros, livros, 

códigos de ética ou sistemas políticos. “Qualquer forma de verdadeira excelência deve 

começar pelo descontentamento, por uma visão do eu contra si mesmo e finalmente por 

uma guerra contra o eu, com todo o sofrimento que ela provoca” (FUKUYAMA, 1992, 

p.367). Portanto, 

 

 

O thymos é a parte do homem que deliberadamente procura a luta e o 

sacrifício, que tenta provar que o eu é algo melhor e mais elevado do que um 

animal medroso, carente, instintivo e fisicamente determinado. Nem todos os 

homens sentem essa motivação, mas, para os que sentem, o thymos não pode 

ser satisfeito pelo mero reconhecimento de que têm o mesmo valor que todos 

os outros seres humanos. (FUKUYAMA, 1992, p.367) 

 



208 
 

Nas sociedades democráticas, ao promoverem a crença na igualdade de todos os tipos 

de vida e todos os valores, não fazem menção ao modo como os cidadãos devem viver, 

muito menos ao que pode fazê-los felizes, virtuosos ou grandes, e o cultivo da 

tolerância tornou-se a maior das virtudes. A incapacidade de qualificar os modos de 

vida tem feito com que se afirme a vida em si, vale dizer, o corpo, suas necessidade, 

seus temores. As desigualdades naturais, culturais e econômicas tendem as ser exauridas 

no corpo, porque todos os corpos podem sofrer; por isso, as sociedades democráticas 

tendem à compaixão e dão primazia à questão de evitar que o corpo venha a sofrer. 

Desse modo, o ganho material que caracteriza a busca primária das pessoas nessas 

sociedades reduz a vida ao econômico, voltada para a satisfação das inúmeras e 

pequenas necessidades do corpo. Consequentemente, os grandes assuntos de conteúdo 

moral são reduzidos, pela instrumentalização da razão, à distinção entre o melhor e pior, 

bom e mau, o que, guardadas as devidas proporções, viola o princípio democrático da 

tolerância. É nesta ordem de ideias que o último homem preocupa-se muito mais com 

tudo que está relacionado com a sua saúde pessoal e sua segurança, por serem assuntos 

que não admitem controvérsias. 

 

O último homem faz da autoconservação a prioridade entre todas as coisas, o que o 

reduz a escravo, como o primeiro homem, embora a condição do último seja muito pior 

em consequências. Basta observar que, com a falta de horizonte ou do conjunto de 

valores e crenças aceitos de maneira absoluta e crítica, dentro da qual a própria vida 

ganha sentido, torna-se extremamente difícil falar em saúde e solidez existencial. De um 

sem número de horizontes na pré-modernidade, a educação moderna universal, crucial 

no preparo da sociedade para o mundo econômico, cuidou em libertar os cidadãos dos 

elos que os ligavam à tradição e à autoridade. Criou-se esse mundo de configurações 

problemáticas, em que os horizontes tradicionais caíram em descrédito, quando não, ou 

os que restaram foram relegados à condição de predileções pessoais. Resultando na 

incapacidade de articulação das nossas respostas morais (TAYLOR, 2005, p.23), e os 

horizontes que cada um simula ter, não passam de miragem. Vale dizer, 

 

 

Eles compreendem que seu horizonte é apenas um horizonte, não terra sólida 

mas uma miragem que desaparece à medida que nos aproximamos, dando 

lugar a outro horizonte mais além. Por isso o homem moderno é o último 

homem; ele foi exaurido pela experiência da história e desiludido da 

possibilidade da experiência direta dos valores. (FUKUYAMA, 1992, p.369) 
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O relativismo promovido pela educação universal moderna criou uma disjunção aberta 

de nossas atitudes, considerando que o que há em comum a todos os horizontes é que 

nenhuma das configurações é partilhada por todos e nem pode ser tida como 

absolutamente certa. Isso não só estabelece a incerteza como certeza, como também 

fundamenta que os homens são incapazes de reconhecer uma formulação definitiva com 

confiança absoluta (TAYLOR, 2005, p.32). Desse modo, somos acostumados a pensar 

que todos os horizontes e sistemas de valores são relativos ao seu tempo e lugar, e 

nenhum é real, mas isso é reflexo dos preconceitos ou interesses dos que os fazem 

avançar. A doutrina que ensina que não existe perspectiva privilegiada adapta-se 

perfeitamente ao desejo do homem democrático, que acredita que o seu modo de vida é 

tão bom quanto qualquer outro. Assim, argumenta Fukuyama (1992, p.369), o 

relativismo não é capaz de conduzir à libertação do forte ou do grande, mas do 

medíocre, que se contenta em aceitar que não tem do que se envergonhar. Se o escravo, 

no começo da história, abdicou de arriscar a sua vida na batalha cruel por ser 

instintivamente medroso, o último homem, no fim da história, acredita que não vale a 

pena arriscar a vida por uma causa, porque percebe na história exemplos das batalhas 

inúteis. 

 

As dificuldades relativas à experiência humana resultam da desumanidade que emerge 

nas sociedades democráticas liberais, em que a existência foi reduzida ao econômico, a 

razão instrumentalizada, e o thymos, completamente recalcado. Se o homem é definido 

por seu desejo de lutar pelo reconhecimento e por seus esforços para conquistar e 

dominar a natureza; se, no fim da história, consegue o reconhecimento de sua 

humanidade e a abundância material, o “homem” também deixa de existir, por deixar 

aquilo que o caracteriza como tal. O que não significa o fim apocalíptico, como bem 

observou Alexandre Kojève: 

 

 

O desaparecimento do Homem no fim da história, portanto, não é uma 

catástrofe cósmica: o Mundo natural continua a ser o que tem sido desde toda 

eternidade. E, portanto não é tampouco uma catástrofe biológica: o Homem 

continua vivo como animal em harmonia com a Natureza ou Ser dado. O que 

desaparece é o Homem, propriamente dito – isto é, a Ação que nega o dado e 

o Erro, ou em geral, o Sujeito oposto ao Objeto... (KOJÈVE apud 

FUKUYAMA, 1992, p.374) 
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O que caracteriza o último homem é a perda das grandes causas por que lutar, ou seja, 

ele já não tem nenhuma causa por que morrer. Satisfeitas as suas necessidades pela 

atividade econômica, não precisa mais arriscar a sua vida em batalhas. É como disse 

Fukuyama (1992, p.374): “um cão contenta-se em dormir ao sol o dia todo desde que 

seja alimentado, porque não está descontente com o que é”. Entretanto, “não se 

preocupa em saber se outros cães vivem melhor do que ele, nem se sua carreira como 

cão está estagnada, ou se outros cães estão sendo oprimidos em lugares distantes”. 

Desse modo, basta o ser humano conseguir abolir a injustiça social, sua vida se torna 

como a do cão. 

 

 

5.3.2 Competição selvagem: o papel da megalothymia na democracia liberal 

 

 

A abordagem anterior pode induzir à completa supressão da megalothymia nas 

sociedades democráticas liberais, considerando que, nela, o último homem, exaurido de 

si mesmo, contenta-se com a sua segurança física e com o acúmulo de riquezas 

materiais. Reduzido ao puro desejo e à razão calculista, tornou-se massa de manobras 

nas intenções políticas dos que detêm o poder, os quais, em suas agendas eleitorais, 

prometem segurança e riquezas para garantir vitória no escrutínio. Na impossibilidade 

de erradicá-la, as democracias liberais encontraram outras modalidades de tornar a 

megalothymia rentável e funcional ao sistema capitalista. É verdade que certo grau de 

megalothymia é necessário para a própria realização da vida social. Uma sociedade em 

que ninguém deseja ser reconhecido como melhor do que os outros em dose 

essencialmente saudável e boa desse desejo, fatalmente está fadada a não ter ciência, 

arte e outras manifestações culturais e intelectuais “inúteis”. Logo, a mesma não teria 

dinamismo econômico e seria governada com incompetência, uma vez que poucas 

pessoas ou nenhuma com qualidade se disporia a aceitar um cargo público. Desse modo, 

a força da ideologia materializada possibilitou a criação de escoadouros da 

megalothymia para garantir a saúde e a estabilidade da democracia em longo prazo. 

 

Os esforços da democracia liberal em aboli-la, ou pelo menos convertê-la em isothymia, 

resultou na criação de escoadouros em qualidade e em quantidade suficientes à 
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disposição de todos os cidadãos. Os cidadãos animalizados são treinados (ou adestrados 

através da educação oferecida) e forçados a competir até a morte, como nas “rinhas de 

galo” ou de “pitou”, por uma vaga nas melhores universidades públicas, nos “melhores” 

empregos públicos ou privados ou mesmo na suposta “mobilidade social”. Para tanto, 

uma educação adestrativa e coercitiva é bem adequada às exigências e demandas das 

sociedades democráticas. Entretanto, se, por um lado, as atividades sociais não realizam 

o homem, por outro, as mesmas tornaram-se tão lucrativas quanto possibilitam a 

manutenção do mercado avassalador capitalista. 

 

Não é gratuito que em primeiro lugar, nas sociedades liberais, apareça o espírito 

empreendedor e outras formas de atividades econômicas como escoadouros da 

megalothymia. O trabalho, que poderia ser instrumento de realização humana, 

atualizando as suas potencialidades, é feito um fim em si mesmo, reduzindo-o ao 

mecanismo mais importante para satisfação do sistema de necessidades. Por essa razão, 

transforma o trabalho na arena de disputas dos impulsos timóticos. As atividades e o 

comportamento de empresários e industriais não se objetivam unicamente na satisfação 

egoísta de necessidades. A ganância os leva a desejar sempre mais dinheiro como forma 

simbólica da sua capacidade de empresários, solapando os rivais e adquirindo bens para 

consumo pessoal. Eles não arriscam a vida, mas apostam fortuna, status e reputação 

para adquirirem um tipo de “glória alheia”. 

 

A glória, na medida em que não é princípio nem fim, mas adereço do fim, expresso na 

acumulação de capital, ela mesma se torna sem valor, por este estar deslocado e alocado 

nas coisas. Tornamos-nos, então, gloriosos tendo as coisas ou pelo menos parecendo tê-

las
61

. Os avanços no desenvolvimento de máquinas e produtos tecnológicos, a glória das 

sociedades democráticas, são resultado desse trabalho brutal e desumano. “Faz parte do 

próprio modelo de país capitalista como os Estados Unidos, a tendência dos mais 

talentosos e ambiciosos para o mundo dos negócios, mais do que para a política, as 

forças armadas, a universidade ou a igreja” (FUKUYAMA, 1992, p.380). É claro que é 

                                                           
61

 Se considerarmos os princípios práticos, os imperativos categóricos no que diz respeito à vontade 

humana da representação daquilo que é necessariamente um fim para toda a gente, que é fim em si 

mesmo, segundo Kant se resumem em: “age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como 

meio” (KANT, 2007, p.69). É razoável pensar que a contemporaneidade, a partir das dinâmicas do 

capitalismo e da livre concorrência do mercado, institucionalizou a imoralidade quando fez das coisas fins 

e do homem o meio para alcançá-las.  
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benéfico para estabilidades em longo prazo da política democrática, o fato de indivíduos 

de natureza ambiciosa dedicarem suas vidas às atividades econômicas, não tanto pela 

riqueza que geram, mas porque, desse modo, não se interessam pela política e muito 

menos pelas forças armadas. 

 

Outro escoadouro potente e poderoso é a própria política democrática, que explora 

agressivamente a natureza ambiciosa dos seres humanos. Não é de estranhar que a 

atividade política eleitoral seja de natureza timótica, visto implicar disputas e 

competição pelo reconhecimento público baseado nos conceitos conflitantes, 

geralmente ideológicos, de certo e errado. Em face dos perigos potenciais da 

megalothymia e do modo pelo qual a ambição tirânica destruiu antigas democracias, os 

líderes das modernas democracias cercam-se de mecanismos de controle do seu poder, 

sendo o primeiro e mais importante a soberania popular. Entretanto, a população é 

mantida pela ideologia da igualdade social para conservar-se fiel aos desígnios, muitas 

vezes irracionais, da democracia liberal. 

 

Não poucas vezes, apela-se para os sentimentos populares, sejam eles grosseiros ou 

nobres, ignorantes ou formados, e precisam fazer uma porção de coisas degradantes 

para conseguir a vitória eleitoral e/ou continuar no cargo. O pior reside no fato de os 

lideres modernos raramente governarem, mas tão somente reagirem, administrarem e 

dirigirem um campo de ação institucional muito limitado, o que torna difícil deixarem 

marca na massa que governam. De certa forma, esse fato cria uma realidade de 

sobreposição de coexistência do extenso mundo histórico que contém lutas, guerras, 

injustiças e pobreza, que atrai certos indivíduos, como o mundo pós-histórico. Então, “é 

provavelmente saudável para as democracias liberais que o Terceiro Mundo exista para 

absorver as energias e ambições desse tipo de homens (“belicosos e brutais”); se é bom 

para o Terceiro Mundo é outra conversa” (FUKUYAMA, 1992, p.383. Comentários 

nossos) 

 

O último grande escoadouro é a prática de esportes. Os mais diversos e variados 

possíveis, individuais ou coletivos, particulares ou federados, com ou sem instrumentos, 

os esportes possibilitam também a estabilização das sociedades democráticas liberais. 

Todos eles têm em comum o objetivo de fazer gratificações ao desejo de 

reconhecimento de superioridade. Enquanto, para alguns atletas, os esportes são a 
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possibilidades de escapar das determinações de vulnerabilidade social, como ocorre na 

maioria dos países do “Terceiro Mundo”, para outros, no entanto, praticar esporte é a 

busca pura de satisfação da megalothymia. Neste último, por exemplo, o alpinismo é 

uma modalidade praticada por cidadãos prósperos de países pós-históricos. Enquanto, 

por um lado, os atletas são submetidos a treinamentos exaustivos em prol do 

reconhecimento timótico, por outro, as indústrias financeiras e culturais que patrocinam 

as modalidades fazem dos esportes uma fonte lucrativa de capital. 

 

Os compromissos publicitários dos atletas com as indústrias capitalistas os impedem, 

muitas vezes, de fazer o que é melhor, para se dedicarem ao que é mais rentável. Como 

os contratos de atletas de alto desempenho são milionários, os mesmos são levados à 

submissão total e irrestrita à vontade dos contratantes e patrocinadores. Então, sob a 

égide do mercado, que faz de tudo vendável, não é de estranhar que os melhores atletas 

sejam vendidos a peso de ouro, no comércio oficial ou clandestino, assim como se faz 

com animais de “raça pura” ou qualquer outra mercadoria de alto valor. Desse modo, a 

indústria da corrupção nos órgãos tutelares dos esportes exige uma história à parte. 

Concorda-se, entretanto, que, “para a maior parte da Europa pós-histórica, a Copa do 

Mundo substitui a competição militar como o principal escoadouro dos esforços 

nacionalistas para conquistar o primeiro lugar” (FUKUYAMA, 1992, p.384). 

 

Em um mundo onde a luta em torno dos grandes problemas foi em grande parte 

decidida, um esnobismo puramente formal se torna a principal forma de expressar a 

megalothymia, o desejo do homem de querer ser reconhecido como melhor do que 

todos os outros. É válido quando o esnobismo contribui significativamente com a 

manutenção das terminações sociais que estão postas; quando não, há todo um conjunto 

de barreiras e cerceamentos da parte dos órgãos de controle. Por isso, em vez de 

procurar reconhecimento conquistando outros povos e terras, os indivíduos 

megalotimóticos tentam conquistar AIDS, o câncer etc, pelas indústrias químicas que 

promovem as pesquisas. Os resultados dessas conquistas são distribuídos de forma 

desigual, de modo a garantir altos lucros para essas indústrias. As únicas formas de 

megalothymia que não são permitidas nas democracias liberais contemporâneas são 

aquelas que conduzem à tirania política e desfavorecem a livre concorrência do mercado 

capitalista. 
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5.4 Experiências possíveis 

 

 

As determinações da sociedade contemporânea, tais como foram apresentadas até aqui, 

nos remetem a um modo de existência que impossibilita a experiência humana 

propriamente dita. A assunção do corpo ao primeiro plano no modo de existência, que 

exige segurança e satisfação de sua necessidade, condicionou o ser humano aos desejos 

e à acumulação irracional. Isso não só cria um ambiente de existência egoísta, como 

também impossibilita o agente humano de encontrar motivação para buscar a 

autenticidade de sua identidade. A razão subjetivada ou instrumentalizada produziu o 

esvaziamento da existência, a relativização dos valores e dos horizontes nos quais ganha 

sentido e induz a relações intersubjetivas calcadas no custo e benefício. 

 

O quadro cultural das sociedades democráticas ocidentais, na medida em que relativiza 

todo e qualquer horizonte, cria um modo de vida espiritualmente sem sentido. Aí a 

razão de Taylor (2005, p.44) falar de identidades náufragas, expressas por uma crise 

prolongada do autorreconhecimento do Self: “uma forma aguda de desorientação que as 

pessoas costumam exprimir em termos de não saber quem são, mas que pode também 

ser vista como uma incerteza radical acerca da posição em que se colocam”. Neste 

quadro, as pessoas sentem a falta de uma estrutura ou horizonte em que as coisas 

possam assumir uma significação estável e julgar os modos e possibilidades de vida 

como boas ou significativas ou ainda como ruins ou triviais. Daí parecer ultrapassada a 

problemática que gira em torno da autenticidade da identidade. Quando consideramos 

que ela está implicada não só na compreensão das relações interpessoais, como também 

no próprio modo de ser agente humano, então, insistentemente assume destaque. Taylor 

empreende e concebe a sua antropologia filosófica ou teoria da ação. 

 

O agente humano tornado apenas superfície, como mera existência corpórea de 

profundidade suprimida, a expressão, no sentido mais amplo possível (a linguagem 

expressiva e a linguagem discursiva), perde o seu caráter revelativo de si – do agente. É 

frustrada a expectativa de que a expressão pudesse distinguir os agentes, fazendo com 

que os mesmos se manifestassem significativamente uns ao outros como seres humanos 

e não como meros objetos “espetaculares” da observação. É a expressão identitária que 

nos insere no mundo humano, no qual confirmamos e assumimos o fato original e 
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singular do nosso aparecimento corpóreo próprio ou de nossa identidade autentica. 

Hannah Arendt, por exemplo, em A Condição Humana, dedica especial atenção ao 

caráter revelador da expressão das identidades dos agentes, ao discutir a ação destes. No 

parágrafo 24: A Revelação do Agente no Discurso e na Ação, a filósofa salienta o 

seguinte: 

 

 

O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o 

inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isto, por 

sua vez, só é possível porque cada homem é singular, de sorte que, a cada 

nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo. Desse alguém que 

singular pode-se dizer, com certeza, que antes dele não havia ninguém. Se a 

ação, como início, corresponde ao fato do nascimento, se é a efetivação da 

condição humana da natalidade, o discurso corresponde ao fato da distinção e 

é a efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do viver como ser 

distinto e singular entre iguais. (ARENDT, 2009, p.191) 

 

 

A compreensão de Arendt sugere que a expressão humana é significativa quando revela 

ou traz à tona a distinção e a singularidade identitária de cada agente, sendo, dessa 

forma, o modo mais apropriado para responder à pergunta radical acerca de “quem é o 

agente humano”. Vale dizer, a revelação do “quem” da pessoa devia sempre estar 

implícito tanto nos atos quanto nas palavras dela, ou seja, na sua expressão. A afinidade 

entre o discurso e a ação é tal que, a ação sem o discurso perde a sua capacidade de 

revelar o seu sujeito, isto é, neste caso: “em lugar de homens que agem teríamos robôs 

mecânicos a realizar coisas que seriam humanamente incompreensíveis” (ARENDT, 

2009, p.191). É o mesmo que dizer que, sem o discurso, a ação não seria ação, por não 

ter ator ou agente do ato. A ação que o agente inicia é humanamente revelada através de 

palavras, mesmo que, como ato, possa ser percebido em sua manifestação física bruta. 

São esses atos como manifestações físicas brutas, que ganham significação no 

utilitarismo, quando são rentáveis e favoráveis à produção de capital. Mas a filósofa é 

ainda mais contundente quando argumenta que, 

 

 

Nas ações e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente 

suas identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se ao mundo 

humano, enquanto suas identidades físicas são reveladas, sem qualquer 

atividade própria, na conformação singular do corpo e no som singular da 
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voz. Esta revelação de “quem”, em contraposição a “o que” alguém é – os 

dons, qualidades, talentos e defeitos que alguém pode exibir ou ocultar – está 

implícito em tudo o que ou faz. (ARENDT, 2009, p.192) 

 

 

A filósofa, desse modo, sugere que só no absoluto silêncio e na total passividade o 

agente conseguiria ocultar quem é. O que está posto nas determinações sociais 

contemporâneas não é nem a passividade total e nem o absoluto silêncio, mas os 

discursos e as ações desarticulados, desprovidas de um horizonte significativo e 

valorativo. Porque, com a instrumentalização da existência, vale dizer, do discurso e da 

ação, a objetividade discursiva dá lugar à subjetividade e às ações calcadas no cálculo 

do custo benefício, visando apenas às coisas e não mais aos agentes. Desse modo, das 

avaliações fortes, que propiciam a compreensão dos desejos envolvidos nos significados 

das ações que legitimam, desloca-se para as avaliações fracas, que promovem a 

acumulação irracional de coisas para segurança do corpo e da manutenção de seus 

prazeres. Essa é a razão de uma forma aguda de desorientação que as pessoas costumam 

exprimir em termos de não saber quem são, porque as ações e os discursos já não 

revelam seus agentes. Tornamos-nos uma sociedade de desconhecidos de nós mesmos e 

dos outros. 

 

Na expressão “embora apareça de modo claro e inconfundível para os outros, o ‘quem’ 

permanece invisível para a própria pessoa...” (ARENDT, 2009, p.192), o modo utilitário 

de compreender a expressão alheia gera estranhamento no espaço das indagações 

competitivas da sociedade contemporânea e, em vez de aproximar, afasta as pessoas 

unas das outras. Porque nas expressões, além de aparecerem de modo confuso nas 

dinâmicas sociais, os agentes que as produzem as explicitam de modo não autêntico, por 

não darem nenhuma atenção ao seu significado, muito menos à compreensão do valor 

dos desejos que estão envolvidos nelas. É desse modo que o agente, ao se expressar, 

está mais preocupado com o “espetáculo” de suas ações do que com a autenticidade de 

sua identidade. Vale dizer, promove-se uma identidade não autêntica, um modo de 

parecer ser o que não se é, como forma de atender às exigências das determinações 

capitalistas de ser, no espetáculo social. Então o agente humano não precisa ser porque 

pode contentar-se com o parecer ser o que não é. Esta é a expressão viva da ideologia na 

materialização de identidade ora invertida ora falseada. Com razão a pensadora diz: 

 



217 
 

Sem a revelação do agente no ato, a ação perde seu caráter específico e torna-

se um feito como outro qualquer. Na verdade, passa a ser apenas um meio de 

atingir um fim, tal como a fabricação é um meio de produzir um objeto. Isto 

ocorre sempre que deixa de existir convivência, quando as pessoas são 

meramente “pro” ou “contra” os outros, como ocorre, por exemplo, na guerra 

moderna, quando os homens entram em ação e empregam meios violentos 

para alcançar determinados objetivos em proveito do seu lado e contra o 

inimigo. (ARENDT, 2009, p.193) 

 

 

O quadro social contemporâneo, fortemente marcado pelas disputas timóticas e 

utilitárias, não possibilitam expressões revelativas dos agentes, mas discursos e atos 

vazios. Os compromissos com as instituições sociais, políticas, religiosas etc., pela 

lógica instrumental da razão que as legitima, tornaram-se “trincheiras” que separam os 

lados dos agentes sociais que disputam entre si. Desse modo, as relações ficam 

fragmentadas e impessoais, e o discurso transforma-se em mera conversa, como mais 

um meio para certo fim, mesmo que esse seja para iludir o outro do lado oposto de sua 

trincheira. As expressões tendem a explicitar a propagada que o agente faz de si e das 

instituições com as quais está comprometido, as palavras nada revelam, os atos mostram 

apenas o próprio feito, vale dizer, a expressão não desvenda o “quem”, a identidade 

pessoal do agente. E as expressões desprovidas de um “quem” perdem todo o seu 

sentido e todo o seu significado valorativo, restando-lhe apenas a sua utilidade material. 

 

Segundo Taylor (2000), a expressão em geral, para que seja compreendida, requer uma 

base a partir da qual ela se manifesta. A expressão como linguagem por definir o agente 

requer como condição de compreensão a justeza linguística. Por exemplo, por mais 

“inconsciente” que esteja o que faço, tenho de ser sensível à justeza da expressão que 

ostento com meu corpo como indicação do meu estado de espírito ou das minhas 

emoções; ou seja, minha atitude tem de estar refletindo a minha sensibilidade, isso em 

se tratando da expressão linguística. Outra condição de compreensão também 

inseparável da linguagem é a reflexão, que: 

 

 

[...] se define pela capacidade de concentração nos objetos por meio de um 

reconhecimento deles, o que cria, por assim dizer, um novo espaço ao nosso 

redor. Em vez de ser afogado pelo “oceano de sensações” enquanto os 

objetos passam por nós, podemos distinguir uma onda e contemplá-la com 
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atenção calma e clara. É esse novo espaço de atenção, de distanciamento de 

reflexão (TAYLOR, 2000, p. 102). 

 

 

Taylor sustenta que a reflexão é constitutiva do agente no mundo e a linguagem se 

expressa como atitude anterior aos objetos.  Tratando-se de discurso, uma palavra tem 

significados no âmbito de um léxico e no contexto de práticas linguísticas, imersas nas 

formas de vida. Essa propriedade da expressão, além de propiciar a compreensão dos 

sujeitos da linguagem, dá a ideia da linguagem como uma forma de atividade que 

realiza a reflexão. Desse modo, a linguagem passa a ser vista a partir de um pano de 

fundo, tendo em vista uma determinada forma de vida. Vale lembrar que “esse pano de 

fundo nunca é totalmente articulado pelos agentes, ao mesmo tempo que os agentes não 

são completamente dominados por ele, já que ele também é remodelado pela 

linguagem” (MATTOS, 2006, p. 33). A perspectiva tayloriana da linguagem tem a 

natureza de uma rede que está presente como um todo em cada uma das suas partes. 

Quando falamos, estamos tocando uma parte dessa rede que, consequentemente, faz 

soar toda a rede. As palavras que usamos só têm sentido se situadas em seu lugar na 

rede como um todo, o que faz com que não tenhamos na totalidade a compreensão clara 

das implicações daquilo que dizemos a qualquer momento. A característica primordial 

da linguagem é ser ela uma forma de atividade em que, por meio da expressão, a 

reflexão é realizada; e “é criada na fala, sendo na realidade continuamente recriada, 

ampliada, alterada, remodelada” (TAYLOR, 2000, p. 111). 

 

Em Arendt (2009), discutindo sobre A Teia de Relações e as Histórias Humanas, na 

obra: A Condição Humana, o argumento gira em torno do caráter da indeterminação em 

definir o homem e da discussão sobre a experiência humana. Para a filósofa, a 

experiência ocorre entre os homens quando as suas expressões conservam a capacidade 

de revelar o agente, mesmo quando o seu conteúdo seja exclusivamente objetivo, 

voltado para o mundo das coisas, no qual os mesmos se realizam existencialmente. Esse 

mesmo mundo se interpõe entre os homens e é nele que se manifestam e dele procedem 

os seus interesses específicos: objetivos e ações. Vale dizer, os interesses constituem, de 

certa forma, algo que está entre elas, que as liga e as relaciona. Por esta razão, 

argumenta a autora: “quase sempre a ação e o discurso se referem a essa mediação que 

varia de grupo para grupo, de sorte que a maior parte das palavras e atos, além de 
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revelar o agente que fala e age, refere-se a alguma realidade mundana e objetiva” 

(ARENDT, 2009, p.195). 

 

Essa mediação do discurso e ação, vale dizer, da expressão, que forma a teia de relações 

e experiência humana, ganha o seu valor e o seu significado na rede significativa das 

interlocuções e indagações valorativas do grupo. Daí resulta que essa rede ou pano de 

fundo está tão vinculado ao mundo objetivo das coisas quanto a linguagem está 

vinculada à existência do corpo vivo. Negar ou eliminar o caráter revelativo da 

expressão “... significaria transformar os homens em algo que eles não são; por outro 

lado, negar que ela é real e tem consequências próprias seria simplesmente irrealista” 

(ARENDT, 2009, p.196). 

 

O pano de fundo propicia e possibilita as relações e a experiência humana, e as 

inúmeras vontades e intenções conflitantes fazem com que nem sempre a expressão: 

ações e discurso atinja seu objetivo: revelar os agentes. Na sociedade contemporânea, 

em que as relações e a experiência humana estão calcadas na razão instrumental e 

utilitária, é digna de nota a coragem associada à disposição de arcar com as 

consequências resultantes do ato de se mostrar, mostrar quem se é. Vale dizer, de 

revelar e exibir a individualidade ou a identidade própria, quando toda a sociedade tende 

à massificação identitária. É impossível conceber a expressão no isolamento, ela precisa 

tanto do pano de fundo que a circunscreve: da rede de ações significativa e da rede 

linguística valorativa, quanto da experiência entre agentes. Desse modo, Arendt (2009) 

fundamenta a impossibilidade da experiência humana na sociedade contemporânea a 

partir de Marx: 

 

 

A afirmação de Marx, de que as leis econômicas são como leis da natureza, 

de que não são feitas pelo homem para regular os atos livres da troca, mas 

são funções das condições produtivas da sociedade como um todo, só é 

correta numa sociedade de operários, onde todas as atividades são rebaixadas 

ao nível de metabolismo do corpo humano com a natureza, e onde não existe 

troca, mas somente consumo. (ARENDT, 2009, p.221) 

 

 

Na sociedade transformada em um grande mercado de trocas, os agentes não entram em 

contato uns com os outros como pessoas, mas como fabricantes de produtos, e o que 

eles exibem não são suas individualidades ou identidades, mas seus produtos. Nos 
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espaços das indagações sociais, os agentes não se expressam para revelar suas 

identidades desejando o contato com outras identidades. Como produtor de imagens, o 

agente busca outros produtos, porque é com os produtos que ele se relaciona. O poder 

que mantém coeso e existente desse mercado, salienta Arendt (2009, p.222), não é 

propriamente “a potencialidade que surge entre as pessoas quando estas se unem na 

ação e no discurso; é a soma dos ‘poderes de troca’ que cada participante desenvolveu 

em seu isolamento”. O argumento da filósofa vai além e ela salienta que: 

 

 

Foi essa ausência de relacionamento (ou propriamente experiência) humano e 

essa preocupação fundamental com mercadorias permutáveis que Marx 

denunciou como a desumanização e auto-alienação da sociedade comercial 

que, de fato, exclui os homens enquanto homens e, numa surpreendente 

inversão da antiga relação entre público e privado, exige que eles se revelem 

somente no convívio familiar ou na intimidade dos amigos. (ARENDT, 2009, 

p.222)  

 

 

Esse poder que se desenvolve no isolamento dos agentes sociais, que fundamenta e 

legitima a relações utilitárias na sociedade contemporânea, é o que temos denominado 

na presente pesquisa como “ideologia”. Na atualidade essa força ganhou primazia dada 

à orientação econômica da sociedade, e, como consequência, as ações e as palavras, no 

discurso, perdem o seu caráter mais profundo e significativo, são esvaziadas de seus 

conteúdos valorativos. Tornaram-se apenas veículos mediadores das relações de trocas 

entre os agentes. No caso das palavras, elas têm uma atenuante, quando se leva em 

consideração o caráter mágico com o qual foram revestidas, conforme nos referimos 

anteriormente. Com elas os agentes são magicamente categorizados e classificados, 

requerendo-se destes os comportamentos ajustados e condizentes com os rótulos com os 

quais são travestidos. Isso possibilita que as pessoas vivam identidades superficiais e 

artificiais que resultam das classificações e categorias engendradas pelo mercado de 

imagens. É por essa razão que, na sociedade liberal, democrática, em nome de ações e 

discursos cada vez mais rentáveis, as pessoas, além de serem tratadas pela aparência, 

também são julgadas pelo que fizeram ou pretendem fazer, em vez de serem julgadas 

pelo que são. Não é menos importante salientar que: 

 

Só os vulgares consentirão em atribuir sua dignidade ao que fizeram; em 

virtude dessa condescendência, serão “escravos e prisioneiros” de suas 
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próprias faculdades e descobrirão, caso lhes reste algo mais que mera vaidade 

estulta, que ser escravo e prisioneiros de si mesmo é tão ou mais amargo e 

humilhante que ser escravo de outrem. (ARENDT, 2009, p.223) 

 

A cultura contemporânea reduz a humanidade à pequenez justamente porque ignora que 

a identidade de uma pessoa transcende tanto em grandeza quanto em importância tudo 

aquilo que ela possa fazer ou produzir, mesmo que isso seja indispensável à sua 

dignidade. A ideologia, o poder que as pessoas desenvolvem no isolamento, não ignora 

a proximidade dos agentes, antes se faz mediador das relações destes, mas sem 

experiência humana. Vale dizer, a proximidade física dos agentes, mediada pelas 

materializações ideológicas, não propicia a proximidade das identidades destes, mas a 

ignorância recíproca ou o estranhamento. No mercado de trocas de produtos, o status 

social de cada indivíduo é medido pela capacidade de consumir; consequentemente, é o 

consumir que confere à pessoa certa dignidade social. A dignidade deixa de estar 

atrelada à condição existencial do indivíduo – agente humano -, passa a ser vista na 

capacidade deste comprar e consumir. Preferencialmente quando esse consumo se 

reserva a adornar o corpo, porque agora pouco importa quem se é, mas como se parece 

ser, como os outros o apreendem. Desse modo, a dignidade é deslocada das profundezas 

interiores do ser humano para a sua superfície, no modo como o corpo se mostra, com 

seus adereços resultantes do consumo irracional. 

 

Araujo, discutindo a questão do consumo como condicionante das relações deslocadas 

na contemporaneidade, em seu artigo: “A Questão do Consumo e a Pirataria”, salienta o 

seguinte: 

 

 

Se tornar sujeito por meio dos objetos é o modo encontrado em nosso 

cotidiano de consumo para nos tirar da tarefa de nos tornarmos nós mesmos. 

Não havendo mais referenciais valorativos culturais, éticos e políticos, a 

vontade individual como subjetividade se encontra naufragada 

existencialmente. É neste aspecto da não ocupação com a existência, que as 

marcas elaboram as suas linguagens, no sentido de dar alguma determinação 

significativa à indigência existencial da nossa contemporaneidade. 

(ARAUJO, 2011, p.221) 

 

 

O que Araujo pretende é menos uma simples acusação moralizante em relação ao 

consumo e suas linguagens, e mais uma busca de compreender as determinações que 
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fundam os novos formatos que os mesmos propiciam. A espetacularização da 

existência, à primeira vista, pode parecer que esteja fundada e determinada na 

linguagem publicitária com a sua triunfante sofisticação magnética. No entanto, ela é 

fundada na invenção de um modo de ser cuja determinação está no caráter mágico dos 

objetos que fazem do corpo o lugar que deve refletir o que agente é, sujeito. O corpo é 

compreendido na contemporaneidade como o lugar que reflete o consumo de marcas 

para tornar o agente sujeito. Por mais que se levante o problema dos desejos, porque são 

os mesmos que, quando discernidos qualitativamente, fazem do agente humano, essa 

questão não é posta em causa no grande mercado de consumo. Desse modo, os objetos 

deixam de ser meros complementos ou adereços do corpo e passam a ser a expressão 

deste, da sua capacidade de realizar o desejo que ele quer para ser qualificado perante os 

outros. Agora os objetos são o critério valorativo das identidades dos agentes nas 

dinâmicas sociais contemporâneas. O agente deseja distinção qualitativa e valorativa do 

que faz no corpo por meio dos distintos objetos de marcas diferenciadas. Aí a razão de 

Araujo afirmar que: 

 

 

O objeto passa a ter valor intrínseco para a realização do desejo, pois é ele 

que dá o tom e o vetor tanto para mim (para minha estrutura interna, isto é, 

psíquica e existencial) como para a minha importância frente ao outro sem 

que se precise provar qualquer tipo de qualidade pessoa: cultura, formação 

educacional, caráter, sensibilidade, consciência política etc. O objeto fundado 

na marca faz uma espécie de milagre para a nossa realização desejante de ser. 

(ARAUJO, 2011, p.224) 

 

 

Logo, a nossa identidade já não precisa mais de ser desenvolvida ao longo de uma vida 

pessoal dialogicamente “com”, no esforço contínuo de compreender o que estamos 

elaborando para nós mesmos. Agora não precisamos mais fazer uma interpretação 

daquilo que somos ou queremos ser. Antes, os objetos nos lançam para longe da nossa 

autenticidade, para longe da necessidade existencial que temos de nos ocuparmos de nós 

mesmo. Os objetos nos deslocam de nós mesmos para nos manterem neles mesmos - aí 

o isolamento, o afastamento e o estranhamento se justificam na sociedade atual.  

 

Em outro artigo, “Do Fundamento da Ética às Ações Práticas”, discutindo a 

fragmentação das relações interpessoais, Araujo fundamenta o abismo entre elas naquilo 
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que designou como Esquecimento De, a ignorância do outro na ação. Para o autor, o 

esquecimento do outro nas ações significa não se preocupar com o sentido último 

daquilo que o agente faz no universo dos humanos. Esse fato implica a não 

“preocupação com” como forma de legitimação de práticas equivocadas nas dinâmicas 

sociais contemporâneas. Desse modo, a não “preocupação com” gera uma espécie de 

temporalidade cuja determinação existencial está alicerçada nas relações petrificadas 

ideologicamente entre os indivíduos. Entretanto, “estar fechado em si mesmo é o que 

caracteriza a forma mais comum da nossa vida como prática cotidiana”. Mais do que 

isso, “é no cotidiano que podemos vislumbrar a temporalidade do estar fechado em si 

mesmo, gerando comportamentos fundados numa compreensão sem compromisso com 

o outro” (ARAUJO, 2009a, p.2). Entretanto, considerando que a identidade do agente é 

formada dialogicamente, como nos referimos anteriormente, é razoável pensar que o 

“esquecer-se de” seja sintomático do esquecer-se de si mesmo. Vale dizer, a consciência 

de si mesmo do agente remete necessariamente à consciência ou à lembrança do outro, 

aquele por meio de quem o agente se afirma significativamente no espaço das 

indagações sociais. 

 

Daí a razão de Charles Taylor discutir e defender a necessidade do reconhecimento no 

processo de formação da identidade pessoal e coletiva na sociedade democrática liberal. 

Portanto, o que está em jogo nas relações sociais fragmentadas contemporâneas é a 

indeterminação de si mesmo dos agentes por meio do distanciamento entre eles. O 

deslocamento dos indivíduos em relação a si mesmos, apesar de buscarem a própria 

realização, fê-los perder e não ter mais os horizontes significativos a que se apegaram 

para lhes servir de sustentação e possibilitar que sejam identificados como seres sociais. 

Daí resulta o descontrole na convivência, como expressão da impossibilidade de 

estruturação das expressões revelativas dos agentes. Por isso, dividir os mesmos espaços 

públicos ou privados já não significa estar juntos ou ter experiência humana, porque “o 

outro simplesmente não existe” (ARAUJO, 2009b, p.4). Na verdade o que existe e 

plasma as relações objetivadas dos indivíduos são as coisas, os objetos, ou seja, os 

próprios agentes não passam de meras coisas, meros objetos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A questão da impossibilidade da experiência humana nas determinações sociais 

contemporâneas está inscrita no contexto do multiculturalismo como mudança de 

paradigma e do universo de possibilidades de ser e de relações intersubjetivas. Ao 

mesmo tempo, a materialização da ideologia não só tornou complexa a discussão da 

temática como também inviabilizou os resultados estimados. 

 

O contexto da sociedade contemporânea criou processos diametralmente opostos e 

coexistentes. Se, por um lado, forjou um discurso de afirmação da identidade do agente 

moral e sua dignidade, por outro, tem legitimado a ascensão de movimentos coletivistas 

sociais e políticos, que massificam as identidades. O multiculturalismo, como estratégia 

política que viabiliza a coexistência da diversidade cultural, tornou-se este “guarda-

chuva” que acolhe e acomoda o discurso dos movimentos coletivistas e massificantes 

das identidades. As minorias culturais, muitas vezes marginalizadas, à medida que se 

impõem na luta por reconhecimento, tendem a incorporar o discurso coletivista como 

possibilidade de lograr êxitos. Deste modo, a complexidade do multiculturalismo tem 

levado a não poucos equívocos, quando não à declaração de sua falência. 

 

Quando visto pelo ângulo do binômio: política-cultura, por melhor que seja a 

abordagem, suas conclusões deixam sempre a desejar. Catalisado pelo fenômeno da 

globalização, que impõe a desterritorização e desistitucionalização, inviabiliza a 

formação de consciência de si e também a perda do senso de self do agente. Não é de 

estranhar que o agente, imerso nesse ambiente, tenda a julgar-se impotente e 

insignificante como ser humano, em face dos gigantescos movimentos econômicos, 

políticos e sociais. O discurso “autoritário” e “totalitário” político, científico e religioso 

é aceito sem resistência, quando muito com uma resistência aparente e infrutífera. Essa 

aceitação não se deve tanto ao número dos nele acreditam, senão pelo sentimento de 

incapacidade do agente e fazer-lhe oposição. O espaço das indagações morais é 

transformado em mero espaço público de consumidores e atores, cujas ações só têm 

valor ou não conforme o capricho do consumidor e espectador. Vale dizer, 
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Muita gente julga o valor de suas ações, não baseadas na sua essência e sim 

na maneira como são recebidas. É como se adiasse o próprio juízo até 

consultar o público. O sujeito passivo, para quem o ato é praticado, tem o 

poder de torná-lo eficaz ou ineficaz em lugar de quem o praticou. Assim 

tendemos a ser intérpretes na vida, e não pessoas que vivem e agem com 

selves (MAY, 2012, p.50). 

 

 

O espaço público tornou-se um grande teatro e a vivência, a expressão da atuação 

humana. Vale dizer, as determinações sociais contemporâneas possibilitam um modo de 

existência espetacular. May (2012), refletindo sobre o humor nas sociedades 

contemporâneas, salienta que o mesmo é genuíno quando parte de uma consciência 

autêntica do agente. Porque “o humor ocorre por causa de uma nova apreciação de si 

mesmo (agente) como sujeito atuante num objetivo” (MAY, 2012, p.51). Mas, quando a 

existência é espetacularizada, o agente perde a distinção entre ele próprio como sujeito e 

o mundo que o rodeia; então o humor e o riso tornam-se meros artigos de consumo. 

Quando o humor é genuíno, pode ajudar no aprofundamento do senso de valor e 

dignidade do sujeito como pessoa e remover os entraves que dificultam a visão diante 

de determinadas situações. 

 

Quando não, o humor e o riso são reduzidos a meras gargalhadas quantitativas, 

produzidas a pedido, por encomenda, segundo técnicas de fabricação. Deste modo, as 

gargalhadas, segundo May (2012), agem como gás hilariante, para embotar a 

sensibilidade e a percepção. Vale dizer, o riso tornou-se uma fuga à ansiedade e ao 

vazio, à maneira do avestruz, e não um método para a obtenção de uma perspectiva 

nova e mais corajosa em face da perplexidade existencial gerada no cerne de nossa 

sociedade e cultura. O riso expresso na gargalhada é possível que tenha apenas a função 

de um simples alívio da tensão, como o álcool e o estimulo sexual. Como o sexo e o 

álcool, quando procurados por motivos escapistas, deixam a pessoa tão solitária e 

distante de si mesma, o mesmo ocorre com o riso instrumentalizado para a fuga. Em um 

contexto social de tensões e competitividade, muitas vezes o riso tem o caráter de ira ou 

fúria, vingativo ou de triunfo, em nada significa progresso no processo de realização da 

própria personalidade. Esse riso ou humor quantitativo e hilariante só reflete que a 

pessoa perdeu o senso da dignidade e da importância do ser humano. Todas as formas 

de fuga, à medida que explicitam a insensibilidade da pessoa, não só comprometem as 

experiências interpessoais propriamente ditas, como também inviabilizam a realização 
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da agente humano. O reconhecimento nas sociedades contemporâneas, segundo Taylor 

(1994), surge como uma necessidade na formação das identidades, tendo em vista  

 

 

[...] a nossa identidade ser formada, em parte, pela existência ou inexistência 

de reconhecimento e, muitas vezes, pelo reconhecimento incorreto dos 

outros, podendo uma pessoa ou grupo de pessoas serem realmente 

prejudicadas, serem alvo de uma verdadeira distorção, se aqueles que os 

rodeiam refletirem uma imagem limitada de inferioridade ou de desprezo por 

eles mesmos (TAYLOR, 1994, p.45). 

 

 

Podemos inferir dai que o reconhecimento incorreto ou a recusa em reconhecer o outro, 

não só pode afetá-la negativamente, reduzindo-a a uma maneira de ser não autêntica e 

distorcida, como também constitui uma agressão, um crime, por impossibilitar a 

formação correta do outro. A despeito de qualquer coisa, o reconhecimento conserva a 

complexidade que, se, de certa forma, nos remete a fatores externos, como os aspectos 

das políticas que o legitimam, não dá para não levar em consideração as disposições 

internas do agente a reconhecer. 

 

Acerca do reconhecimento, quando visto do ponto de vista político, os discursos nem 

sempre correspondem às necessidades de uma formação autêntica das identidades, 

porque a força ideologia dos mesmos não permite compreender a pessoa tal como ela é. 

As ações correspondentes a esses discursos ideologicamente carregados tendem a 

trasvestir a pessoa com as classificações distintas e categorias sociais que lhe servem de 

simulacro. Ela permanece ocultada e muitas vezes impedida de expressar-se 

significativa e moralmente no espaço público, mantendo-se alheia a si mesma, distante 

do seu modo original ou autêntico de ser. Suas ações não a revelam, considerando que 

age para atender às exigências e solicitações alheias, compatibilizando sua agência com 

as transfigurações das categorias e classificações nas quais está trasvestido. Deste modo, 

as relações interpessoais de agentes impossibilitados de formar as suas identidades 

circunscrevem-se em um modo existência nebuloso e de difícil compreensão. Nas 

palavras de Araujo: 
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Sendo as pessoas identificadas de forma categorial, as relações interpessoais 

tendem a ser construídas dentro de uma nebulosidade, em que a humanidade 

das pessoas desaparece. O que chamo de humanidade diz respeito às 

expressões sócio-culturais, bem como existenciais, que todos possuímos, 

fazendo-nos ter determinados posicionamentos no espaço público. A 

nebulosidade das relações interpessoais dá vazão a uma espécie de 

coisificação administrativa que se enraíza nas práticas cotidianas das ações. 

A nossa ação nesse campo da nebulosidade se limita a administrar que já 

reconhecemos como tendo uma categoria evidenciada, servindo de guia na 

construção das nossas relações (2009a, p.1). 

 

 

É difícil compreender as relações humanas nesse campo de nebulosidade, em que as 

experiências se mantêm na esfera conceitual dos agentes por meio das categorias e das 

classificações. Nessa esfera, as relações são desumanas e desumanizantes, não são 

suficientemente autênticas para possibilitar a construção de uma identidade humana no 

sentido apresentado por Taylor (1994). Vale dizer, só possibilitam um reconhecimento 

incorreto do outro, visto que nenhuma classificação e categoria é suficiente para dar 

conta de quem o agente é de fato. Enquanto as categorias e classificações tendem por si 

sós à estaticidade, o ser humano é dinâmico, uma infinidade de possibilidades de ser, 

em processo contínuo de formação. O modo categorial e classificatório dos agentes 

coisifica as pessoas e inviabiliza as expressões humanas delas. Em outras palavras, as 

determinações sociais contemporâneas tendem a negar a humanidade dos agentes e 

impossibilitar qualquer experiência humana propriamente dita nas relações 

intersubjetivas. Deste modo, o próprio reconhecimento político, muitas vezes articulado 

em torno da estática categorial, engendra e difunde o medo das expressões identitárias. 

Ainda segundo Araujo: 

 

 

O intuito do discurso do poder é fazer com que o outro produza cada vez 

mais e com eficiência para não ser reconhecido em sua “falha”. Não 

querendo ser reconhecido em suas fraquezas, os indivíduos ocultam as suas 

expressões múltiplas com o receio de serem vistos de forma discriminada 

(2009a, p.2). 

 

 

A ideologia dominante, como uma nebulosidade que paira nas dinâmicas sociais 

contemporâneas, escamoteia e encobre qualquer possibilidade de reconhecer as 

autênticas relações interpessoais em todas as esferas da vida social. Quando se trata de 
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trabalho, por exemplo, os agentes veem-se forçados a ver nele apenas as condições de 

cumprimento de tarefa para manter a sobrevivência. Araujo (2009a) compreende que a 

possibilidade de superação da cegueira causada pela nebulosidade que paira nas 

relações interpessoais está relacionada diretamente à construção de uma nova forma de 

pensar social que tem as suas raízes inscritas no multiculturalismo. Dito de outro modo, 

ultrapassar a coisificação das relações intersubjetivas está intimamente relacionado ao 

modo de pensar vinculado ao multiculturalismo, visto que põe em pauta o 

reconhecimento da diferença no outro não mais pela simples classificação ou 

categorização.   

 

O discurso multicultural, por seu caráter político, que confere poder às minorias para 

reivindicarem reconhecimento e direitos, ao mesmo tempo que categoriza nas categorias 

minoritárias (negros, “mulheres”, homossexuais etc.), é o mesmo que garante o 

reconhecimento do outro em sua possibilidade de ser. O multiculturalismo, enquanto 

possibilidade de um discurso politicamente correto e das políticas afirmativas, não 

garante o reconhecimento da identidade do outro em sua expressão. Porque a linguagem 

desse discurso, por ser classificatória, se limita à racionalização das nossas percepções 

sem garantir a abertura para a construção de relações interpessoais autênticas 

(ARAUJO, 2009a). A construção das relações autênticas interpessoais, nas mais 

diversas esferas socioculturais, está na própria rearticulação significativa da linguagem 

daqueles que nelas estão envolvidos. Isto é: 

 

 

[...] cada sujeito envolvido nas relações (...) possui um conjunto de valores 

herdados do seu grupo sociocultural. Os diversos vocabulários, 

compreendidos no plano valorativo, intercruzam-se propiciando ao indivíduo 

analisá-los de acordo com aquilo que ele sente significativamente. Daí a 

importância de haver o reconhecimento das diversas formas de vida 

(ARAUJO, 2009a, 2). 

 

 

O reconhecimento das diversas formas de vida, que possibilita ao indivíduo analisar e 

escolher aquilo que ele quer, considerando os sentimentos e as motivações envolvidas 

no processo, só é possível no contexto multicultural. O multiculturalismo é ambíguo: se, 

por um lado, pode ratificar a linguagem e o discurso classificatório e categorial, por 

outro, possibilita a criação de um vocabulário significativo e identitário. Por essa razão, 
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ele exige do agente a compreensão de si, articulação significativa de suas fontes 

identitárias e avaliações fortes como forma de superação da razão instrumental e do 

atomismo social. É a avaliação forte que o indivíduo faz da sua situação em relação 

àquilo que é digno para sua existência que lhe possibilita articular significativamente os 

sentimentos e as motivações como forma de identidade humana. 

 

Conferir significado àquilo que aparece de forma desestruturada às emoções é propor-se 

a busca de uma melhor forma de existir como ser humano. Por essa razão, Taylor 

(2005) confere às avaliações fortes a base do entendimento do agente para julgar as 

fontes valorativas e emocionais de sua identidade. Os discursos políticos, econômicos 

etc., geralmente carregados ideologicamente, deslocam o foco estruturante da existência 

autêntica do indivíduo. Daí que “o risco que se corre ao equivaler os valores é perder 

exatamente a autenticidade das suas configurações de cada um.... Resulta disso o falso 

reconhecimento de cada um no interior das relações socioculturais no âmbito das 

relações (...) ‘sociais’” (ARAUJO, 2009a, p.3. Grifo nosso). As formas de 

desenraizamento cultural que caracterizam o modo existencial nas sociedades 

contemporâneas resultam da falta de discriminação valorativa e significativa dos 

sentimentos e motivações envolvidos na agência dos indivíduos. É por esta razão que 

Taylor (2005) advoga a necessidade de compreender as configurações morais que 

servem de orientação básica e coordenação do agir individual. Ele considera que cada 

agente se orienta no espaço das indagações morais independentemente de sua vontade 

ou de seus desejos, uma vez que elas estão sob a égide de uma configuração moral que 

fundamenta as suas agências. Porque, quando o indivíduo faz uma escolha, “não se trata 

de mera subjetividade a efetivação das ações dos indivíduos” (ARAUJO, 2009a, p.3). 

 

Segundo Lipovetsky (2004), o fenômeno da globalização do capital e da técnica, ao 

mesmo tempo que tende à homogeneização da temporalidade, propicia um processo de 

fragmentação cultural e mobiliza mitos e relatos fundantes: patrimônios simbólicos, 

valores históricos e tradições. Se, por um lado, ela propicia o fim da divisão do mundo 

em blocos, o fim das grandes utopias, a globalização tende também ao enfraquecimento 

do poder do estado nacional. Daí surgem não poucos conflitos locais de caráter étnico, 

religioso e nacional, além dos movimentos separatitas e intercomunitários. O pluralismo 

cultural das sociedades abertas, que possibilitou o surgimento do multiculturalismo, tem 

sido rejeitado por comunidades fechadas em si mesmas, estimulado os impulsos 
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neonacionalistas e étnico-religiosos. Não poucas vezes, essa rejeição é acompanhada 

pela resistência à ocidentalização de certas partes do mundo, de guerras devastadoras, 

repressões e terrorismo político-religioso. Uma leitura descuidada desse fenômeno, 

Lipovetsky (2004) argumenta, pode induzir a pensar que são ressurgências ou repetição 

do passado tribal ou totalitário. Porém, estamos diante de formas inéditas de conflitos, 

de nacionalismos e de democracia. Vale dizer,  

 

 

Sob as incitações para que se preservem identidades nacionais ou religiosas, 

organizam-se tiranias de gênero novo, combinações de democracia com 

etnicidade, de modernização frustrada com “fundamentalismo” triunfante, as 

quais Fareed Zakaria com razão denominou “democracia liberalis” 

(LIPOVETSKY, 2004, p.93). 

 

 

A complexidade que esse contexto impõe, além da urgência, da velocidade e do 

discurso ideológico no qual está assente, expõe a incapacidade do agente de articular os 

eventos a sua volta. Consequentemente, expande-se o domínio da razão instrumental 

que, contrariando as expectativas, não elimina as crenças religiosas, muito menos a 

necessidade de se referir à autoridade de uma tradição. Vele dizer, o processo de 

racionalização, em vez de fazer diminuir a ascendência da religião na vida social, recria 

exigências de religiosidade e de enraizamento em uma “linhagem de fé”. Segundo 

Lipovetsky (2004), é essa “crença religiosa” nutrir e sustentar a confiança nas 

instituições democráticas, e a livre concorrência de mercado, por meio de um consumo 

desenfreado. Para Araujo, esse consumo no “Sistema Capitalista está voltado para o ato 

de ‘devorar’ as novidades por ele produzido” (2011, p.218). É próprio do capitalismo 

estimular o alto nível de consumos, como parte de sua estratégia para manter a sua 

dinâmica mercantil. O recurso usado para isso é internalizar o referencial significativo 

da necessidade de devorar as novidades. 

 

O que está em questão no consumo não são propriamente as trocas de produtos, bens e 

serviços, mas as determinações ideológicas que confundem a linguagem expressiva, 

identitária e comunicativa, com o suposto vocabulário não valorativo, mas comercial. 

Esse discurso comercial oculta as reais relações dos indivíduos com os produtos: como 

os produtos se humanizam e os indivíduos são reificados. O poder fetichizante das 
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coisas cria nos indivíduos a ilusão de uma realização identitária vinculada aos produtos. 

Vale dizer, o agente se percebe à medida que consome e se apossa dos objetos de 

desejos. As coisas, umas vez que explicitam a materialização da ideologia, inibem as 

expressões da autenticidade identitária em favor de um modo de existência de desejos e 

gostos. É uma realização meramente exterior, que não contempla a articulação das 

fontes morais das ações humanas. 

 

É por esse motivo que exibir um objeto de marca, no modo ilusório de ser e existir, 

significa expressar a capacidade de consumo, uma vez que de tal capacidade confere-se 

uma “dignidade” social ao indivíduo (ARAUJO, 2011). Desse modo, não poucas vezesa 

exigência de um reconhecimento identitário vincula-se mais à capacidade de consumo e 

de exibição dos produtos do sistema capitalismo que propriamente às exigências de uma 

realização humana. A suposta “dignidade” social dos consumidores não possibilita a 

discriminação valorativa ou moral da agência nem articula as determinações do existir 

do indivíduo. A lógica dessa “dignidade” social se circunscreve à realização imediata 

das inclinações sensíveis, dos desejos e não envolve, em si mesma, o caráter crítico para 

fazer escolhas e agir valorativamente.  

 

As formas existenciais contemporâneas, mergulhadas no universo caótico 

(LIPOVETSKY, 2004, p.94), promovem e realizam identidades confusas, que exigem 

cada vez mais a satisfação dos desejos privados e imediatos. Multiplicam a necessidade 

de reconhecimento público, de reivindicações de igual respeito às diferenças culturais e 

da dignidade humana. Mas nem sempre essas reivindicações são acompanhadas do 

esforço e mérito pessoal. Vale dizer, deslocam-se as exigências de um reconhecimento 

autêntico da identidade, fundado no mérito pessoal e coletivo, e promove-se o 

reconhecimento meramente externo, fundado na aparência do espetáculo dos produtos 

que adornam o corpo. Quando, de fato, o contexto sugere que “já não basta sermos 

reconhecidos pelo que fazemos na condição de cidadãos livres e iguais perante os 

outros: trata-se de sermos reconhecidos pelo que somos em nossa diferença comunitária 

e histórica, pelo que nos distingue dos outros grupos” (LIPOVETSKY, 2004, p.95). 

 

O contexto multicultural propicia que recusemos todas as formas de desdém, 

depreciação e inferiorização do self, mas acatemos o reconhecimento do outro como 

igual na diferença. Entretanto, a democracia liberal propiciou o surgimento da sociedade 
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do bem-estar individualista de massa, contribuindo para fazer declinar a valorização dos 

princípios abstratos de cidadania em benefício das identidades autênticas. Pôs fim às 

esperanças revolucionárias e forçou a vida nas felicidades (prazeres imediatos) privadas, 

ao mesmo tempo que desencadeou uma vontade de reconhecimento das especificidades 

conferidas pelas raízes comunitárias ou coletivas (TAYLOR, 2005). Além do mais, 

 

 

Foi igualmente a cultura do bem-estar individualista que, ao dar importância 

nova à necessidade de amor-próprio e de estima pelos outros, tornou 

inaceitáveis os sofrimentos engendrados pelas imagens coletivas desdenhosas 

que os grupos dominantes impõem. Na era da felicidade, tudo o que inculca 

uma imagem depreciativa do eu, todas as degenerações de reconhecimento, é 

atacado como ilegítimo, aparecendo na forma de opressão e de violência 

simbólica incompatível com o ideal de autorrealização plena 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 96-97). 

 

 

Não dá para dissociar as reivindicações por reconhecimento público das coletividades e 

as expectativas do reconhecimento particular dos ideais da democracia liberal. Estas 

possibilitaram também “As Políticas de Reconhecimento”
62

 como instrumento de amor-

próprio, das novas responsabilidades com relação à herança tradicional e às novas 

tensões em relação à memória coletiva. Também não podemos negar que a razão 

instrumental ou subjetiva se desenvolve no seio da democracia liberal. Por meio dela, as 

pessoas deixaram de questionar as causas e as motivações de suas respostas morais nas 

dinâmicas sociais. Na verdade, os sentimentos e motivações ficaram ocultos nas ações e 

reações e, por esse motivo, as pessoas não sabem nem fazem questão de identificar 

como são estruturados os fundamentos de suas respostas frente aos problemas morais 

(ARAUJO, 2009a). 

 

A preocupação com a experiência ou a não-experiência humana discutida em nossa 

pesquisa é o que está em jogo nas relações interpessoais instrumentalizadas: o duplo 

distanciamento das pessoas. Vale dizer, a indeterminação de nós mesmos por meio dos 

distanciamentos entre as pessoas resulta das determinações sociais contemporâneas e é, 

ao mesmo tempo, o que impossibilita a experiência humana autêntica. As identidades 

instrumentalizadas, apesar de buscarem uma realização, perderam a capacidade de se 

                                                           
62

 Este é o título do artigo que Charles Taylor submete ao debate sobre o Multiculturalismo (TAYLOR, 

1994, 45). 
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articular em torno de valores significativos que lhes deem sustentação e as identifiquem 

como seres sociais. Talvez a frase que melhor defina o indivíduo contemporâneo é 

aquela que aparece no prólogo da obra Nausea, de Jean-Paul Sartre: “He is a fellow 

without any collective significance, barely an individual”
63

 (CÉLINE, 2000, p.XXI). É 

essa irrelevância social que está na base de todos os descontroles na convivência, 

considerando que não há como estruturar os modos que façam o indivíduo importar-se 

com os outros, por exemplo. Os indivíduos, embora perto uns dos outros, vivem como 

se fossem os únicos: simplesmente os outros não existem (ARAUJO, 2009b). 

 

As determinações sociais contemporâneas confinam o indivíduo a uma vida solitária, no 

isolamento de sua indeterminação, envolvido com os produtos ou coisas humanizadas, 

usando as pessoas coisificadas. O indivíduo está lançado existencialmente nas grandes 

cidades, vazio, isolado e distante de si e dos outros. Parece-nos que a saída para este 

quadro sombrio da cultura contemporânea não é simples, mas é possível orientar os 

indivíduos no sentido de terem clareza sobre a relação entre as suas ações e o 

significado com que elas estão sendo realizadas. Essa seria uma indicação oportuna, que 

pode servir de orientação para a saída da fragmentação das configurações identitárias 

confusas, que compelem o indivíduo a uma vivência em torno da eficácia e do benefício 

utilitário. As ideias multiculturais, em particular no pensamento de Charles Taylor 

acerca da ética do reconhecimento e da autenticidade, propõem que a expressividade 

humana seja o fator mais importante na formação da identidade contemporânea. 

  

                                                           
63

 “É um indivíduo sem importância coletiva; é apenas um indivíduo” (CÉLINE, L.-F. The Church. In 

SARTRE, J.-P. Nausea. New York, U.S.A.: Penguin, 2000, p.XXI. Tradução própria)  
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