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Apresentação

Gabriel Cohn, em Indiferença, nova forma de barbárie, seu
texto na coletânea organizada por Adauto Novaes, Civilização e
Barbárie (2004), é incisivo em apontar que nada mais nocivo do que
a apartação entre cultura e civilização, embora justificada em tem-
pos anteriores. Hoje, tal cisão reforça o conteúdo trágico da moder-
nidade e enfatiza a autonomização ou reificação da vida em face de
seus protagonistas: os seres viventes. Não é de outro assunto que
tratam os autores aqui reunidos, em suas distintas ênfases.

A tarefa de uma reflexão acerca da modernidade em sua cons-
trangedora força de reificação das relações humanas, somada à bus-
ca de novas, ou antigas � porém, esquecidas � instâncias imanentes
da crítica, de um lado, os desafios da epistemologia no desvelamento
das possibilidades e dos limites do conhecimento acerca da vida so-
cial e a presença de questões existenciais entremeando a agenda de
estudos das ciências sociais, de outro, compõem o mosaico das pre-
ocupações de nossos autores.

Estudiosos, cada qual com seu olhar, trazem em comum o diá-
logo com nomes alemães clássicos e contemporâneos. É oportuno
dizer que a idéia do livro nascia há cerca de quatro anos atrás do
convívio entre jovens graduandos e pós-graduandos e a professora
Adelia Miglievich na também jovem Universidade Estadual do Nor-
te Fluminense (Uenf). As preocupações daquele grupo firmaram a
indisfarçável predileção pelos representantes da tradição alemã. De-
sejou-se, então, reunir pesquisadores que no Brasil revelassem tam-
bém em seus trabalhos essa afinidade. Em pouco tempo, significati-
vos autores aderiram ao intento. Da idéia à sua materialidade, as boas
redes ampliaram-se, chegando à Pucrs e à Ufpe, onde Emil Sobottka
e Remo Mutzemberg respectivamente assumiram a co-organização
do livro e tornaram possível sua vinda ao público, afirmando tam-
bém a vitalidade dos grupos de pesquisa Emancipação e Cidadania:
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Estado, organizações e políticas públicas e Sociedade Brasileira
Contemporânea: cultura, democracia e pensamento social.

Glaucia Villas Bôas inaugura nossa coletânea com Revendo o
lugar da sociologia alemã no Brasil: do uso instrumental à pesquisa
da recepção. Destaca os equívocos de uma interpretação sob o pris-
ma do sofrimento da vasta contribuição dos intelectuais alemães no
século 20 dado o foco por vezes demasiado restrito às experiências
das guerras, dos genocídios e, por conseguinte, do exílio de protago-
nistas dessa tradição. Ao citar Edward Said (2005), faz coro à per-
cepção do exílio como locus do desassossego, do movimento, da in-
quietude que acaba por contagiar o outro. Não é surpresa para a auto-
ra que a sociologia alemã provoque diferentes disposições entre seus
leitores. Lembra que a lógica de recepção norte-americana, inclusiva
por excelência, visou com significativo êxito americanizá-la. Em seus
estudos acerca da identidade cognitiva da sociologia brasileira, iden-
tifica uma inédita forma de releitura dos alemães no Brasil que con-
traria algum precipitado juízo de se tratar de uma adoção acrítica de
paradigmas explicativos alhures. A recepção brasileira da tradição
alemã promove a valorização de um modelo de ciência que não se
pretende necessariamente operacionalizável, embora haja esforços
nesse sentido, uma vez que recusa coisificar a realidade apreendida,
tencionando bem mais apresentar novos ângulos de apreciação da
realidade social. Como um traço comum, os estudiosos da sociologia
alemã tendem a não circunscrever seu ofício à sociologia aplicada,
mas se dedicam em larga medida à reelaboração dos paradigmas ex-
plicativos das ciências sociais enquanto pesquisam. A autora regis-
tra, pois, a velha celeuma entre os ditos empiricistas e teóricos que,
também, é parte da história da recepção do pensamento alemão na
comunidade científica brasileira.

Brand Arenari, em Um outro olhar sobre a modernidade: bre-
ves apontamentos sobre a formação da sociologia alemã, observa
aspectos da cultura alemã que nos orientam numa melhor percepção
da singularidade, também, de sua sociologia. Se na França vivia-se a
euforia do progresso da ciência e da técnica com o avanço dos méto-
dos racionais de calculabilidade, na Alemanha, a ciência em seu
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empreendimento de empacotar a vida, expressão que indicava o des-
prezo aos ideais positivistas de explicação e predição da realidade,
era hostilizada francamente. Curiosamente, até mesmo a literatura
era, nos meios intelectuais alemães, classificada num patamar inferior
à poesia dada a pretensão da primeira de obedecer aos cânones da
razão, deixando assim de capturar o fugidio pulsar da vida, apenas
apreendido pela sensibilidade poética. Em oposição à Ilustração, uma
onda de irracionalismo repercutia em toda a Alemanha, tanto na arte
como na filosofia e na política, afirmando, nas diferentes instâncias,
a prevalência do gênio sobre a regra, do profeta sobre o dogma, do
herói sobre a convenção, da força criativa do povo sobre todos os
sistemas e teorias. Nesse contexto, a sociologia que emerge jamais
poderia ser aquela a negligenciar a subjetividade do pesquisador e
do pesquisado na construção do conhecimento. Na Alemanha de
Goethe, os sociólogos Tönnies, Simmel e, por fim, Weber eram, an-
tes de tudo, leitores de Schopenhauer e Nietzsche.

Dario Teixeira, em Compreensão histórica e natureza huma-
na segundo Dilthey, retoma o dilema caro ao intelectual das ciências
do espírito acerca da possibilidade da compreensão interpessoal uma
vez que as realidades humanas são históricas. Os humanos são não
apenas situados numa época como também sujeitos às suas varia-
ções. Estão capacitados a ler o mundo através de uma linguagem e
idioma específicos do mesmo modo que socializados numa variação
de costumes, sistemas de crenças e de finalidades que atuam em sua
compreensão; não menos, motivados por uma constelação de fatores
que cria diferentes possibilidades de percepção da realidade. Nossas
interpretações, portanto, diferem da do outro e, não menos, do outro
que postulamos compreender. Eis que seu texto nos remete ao rele-
vante papel desempenhado pelas reflexões de Dilthey na Alemanha
pós-hegeliana do século 19. Dario Teixeira tem cautela em face das
classificações do filósofo quer como um teórico do historicismo re-
lativista quer como um proponente da historiografia empirista, dedi-
cando-se a revisitar seu conceito de compreensão cujos não poucos
equívocos obscureceram o rigoroso empreendimento intelectual dil-
theyniano. Por fim, o autor expõe o instigante desafio à compreensão
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interpessoal a exigir a aceitação do pressuposto da natureza huma-
na, pelo qual o estudioso está capacitado a desenvolver em si o âni-
mo peculiar que lhe permite partilhar inclinações similares àquelas
que provocaram as manifestações que tentamos compreender. Daqui
nasce a vivacidade interna de quem é capaz de compreender o outro
no reconhecimento da diferença.

Frédéric Vandenberghe em A fenomenologia como escada para
o céu: uma reconstrução crítica da epistemologia do amor de Max
Scheler apresenta-nos um peculiar fenomenólogo, para quem a feno-
menologia, mais do que uma teoria ou um método, é uma atitude
espiritual. Católico convertido e gênio errático, leitor de Santo Agos-
tinho, Pascal, Husserl, Nietzsche, Dilthey e Bergson, o inquieto Sche-
ler torna-se também um dos mais expressivos representantes da cha-
mada filosofia da vida e desenvolve uma antropoteologia com suas
persistentes questões sobre o ser humano em sua face divina e sua
possibilidade da redenção de si. Daí sua fenomenologia ligada pro-
fundamente aos valores vitais daquele que conhece, dentre eles, o
amor que permite a mais plena intersubjetividade. A fenomenologia
do amor ou dos sentimentos e valores de Scheler implica um arrisca-
do projeto de reformulação da linguagem secular da filosofia de seu
tempo dada sua assertiva de que não há percepção, volição nem co-
nhecimento sem a disposição amorosa, assim como a compreensão é
a humanização (eros) do amor agápico. Ainda que o amor seja ende-
reçado inevitavelmente ao outro idealizado, importa que a comuni-
cação somente é possível pela pré-disposição em transformar o es-
tranho em íntimo. Um projeto de conhecimento do outro que se dá
na constituição do nós (Eu-Tu) sustentado na ambígua relação de
respeito e de amor para com quem ou o que se pretende conhecer
revela, para Vandenberghe, o filósofo e sociólogo de coração cujas
indagações são partilhadas por não poucos teóricos da modernidade
contemporânea ou da chamada pós-modernidade.

Adelia Miglievich Ribeiro, em Os absolutos relativos mascu-
lino e feminino na cultura trágica: um ensaio sobre a modernidade
em Georg Simmel, elege dois ensaios de Georg Simmel, a saber, a
Cultura Feminina (1902) e O relativo e o absoluto no problema dos
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sexos (1911), para mostrar como, numa abordagem ora mais socioló-
gica ora mais marcadamente filosófica e metafísica, podemos reco-
nhecer o ineditismo da preocupação do autor, em seu círculo, acerca
das questões feministas então emergentes. Marcado pela tradição do
pensamento alemão na apreensão do caráter trágico da modernidade
expressa na cisão das esferas objetiva e subjetiva da cultura, quando
a produção material cresce em tal nível que se desprende do projeto
de auto-realização humana e passa a existir a despeito deste � crítica
que influenciará certamente os teóricos de Frankfurt �, Simmel des-
confia dos benefícios para as mulheres de seu intento de ingressar
num mundo esculpido à imagem e à semelhança dos homens: o mun-
do da produção. Mais relevante do que o debate acerca da filiação de
Simmel a percepções quer essencialistas quer históricas sobre a cons-
tituição do ser feminino e do ser masculino, a agudeza analítica de
Simmel está em sua precoce intuição de que o genericamente huma-
no nada mais é do que o mundo masculino condenado à racionaliza-
ção/reificação de todas as esferas da vida e à forçada dicotomia en-
tre interioridade e exterioridade. Na atenção aos absolutos relativos
(específicos) feminino e masculino, o estudioso alemão prefere apostar
na competência das mulheres para participar de forma diferenciada
na recriação da unidade da cultura humana, relacional e não-monolí-
tica. A autora previne que sua defesa da diferença não é bem recebi-
da entre as feministas de seus círculos em sua tenaz luta pela igual-
dade de direitos; assim como a tragédia da cultura parecia já não
permitir outro projeto civilizacional que não o que testemunhamos.

Renarde Nobre, em Weber e o desencantamento do mundo:
uma interlocução com o pensamento de Nietzsche, discute as possí-
veis afinidades e distanciamentos entre a idéia de desencantamento do
mundo e de morte de Deus, notando sua relevância na autoconsciência
do Ocidente moderno. Compreende o diagnóstico weberiano como
produto dos processos seculares de intelectualização do pensamento
e de instrumentalização das ações que gerou a idéia-força de um
mundo sem Deus. Paradoxalmente, o mundo desencantado não des-
tituiu o poder de Deus para atribuir poder aos homens. Afirmar o
oposto disso soaria para Weber próximo do ideal romântico do espí-
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rito livre inadmissível para o conhecimento objetivo da modernida-
de desencantada em que as orientações racionais ganharam autono-
mia sobre todas as demais instâncias da vida e os pressupostos eco-
nômicos e técnicos do capitalismo determinavam inelutavelmente o
estilo de vida de todos os indivíduos criando os novos tempos não
valorativos. Ora, aqueles que insistissem em se opor ao destino his-
tórico teriam tomado o caminho do irracionalismo (religioso, místi-
co, artístico, erótico) com todo o ônus da inocência e da fuga. Em
contraste, para Nietzsche, a ascensão de uma forma de vida em que
os preceitos religiosos perderam a validade fortalece a liberdade do
espírito, o além-do-homem, o distanciamento do cotidiano. Sem ne-
gar a opressão da técnica, Nietzsche insistia na força da extempora-
neidade e na concepção da vida como obra de arte. Ao contrário do
esgotamento do potencial criador do homem identificado na visão
realista de Weber, os argumentos nietzschianos postulavam uma sal-
vação intramundana, pelo dionísico e pelo riso, a forjar o indivíduo
autônomo. Um, consciente de sua temporalidade, permitia-se a ex-
periência máxima da integridade na manutenção de sua vocação em
acordo com determinadas configurações de valor solidamente culti-
vadas. Outro, auto-designado extemporâneo, admitia como único
compromisso dos que se cultivam como personalidades plenas a
aderência à vida, Ora, o tema da (im)possibilidade da plenitude da
vida não poderia ser mais contemporâneo.

Eurico Cursino dos Santos em As idéias e a dinâmica social
na Sociologia das Religiões de Max Weber retoma o argumento da
extrema relevância das idéias nos processos de mudança ou de conser-
vação da vida em sociedade. Propõe a atenção às condições sociais da
ideação que tornam algumas idéias mais ou menos eficazes na forma-
ção dos indivíduos, grupos e instituições. Para tal, privilegia a sociolo-
gia das religiões de Weber do ponto de vista de uma teoria histórica da
ação social que crê merecedora de contínuos esforços de construção
pelas novas gerações de cientistas sociais. Assinala o diálogo crítico
de Weber com o materialismo histórico pela negação da causalidade
direta entre a base material da sociedade e suas idéias ou crenças.
Santos propõe, em oposição à metafísica-dialética de Marx, o neo-
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evolucionismo weberiano não normativo, não �etapista� e apenas
retrospectivo, que permitiu a Weber reconstituir a formação cultural
da qual adviria o sujeito autônomo em distinção à heteronomia mo-
ral que sujeitava os homens a forças naturais que lhes eram superio-
res e incontroláveis. Destacando a antropologia filosófica subjacen-
te à sociologia das religiões de Max Weber, atenta para o fenômeno
sociológico da eticidade no movimento das idéias de preponderante-
mente marcadas pela cognição mágica para aquelas cunhadas como
religiosas ou ético-transcendentais. Abre novas possibilidades de
análise de dilemas contemporâneos tais quais os sentidos da liberda-
de, da responsabilidade e do reconhecimento mediante relações de
afinidade com o pensamento religioso em contextos sociais.

George Gomes Coutinho em Georg Lukács: o espectro da te-
oria da reificação no pensamento crítico alemão do século 20 loca-
liza o filósofo húngaro como participante da evolução do pensamen-
to crítico alemão no decorrer do século 20, à medida de sua sociali-
zação primeira nos círculos de Max Weber em Heidelberg e de Ge-
org Simmel em Berlim, bem como de sua parceria intelectual com
Ernest Bloch. Expõe a busca de Lukács pela essência do marxismo
em contraposição às demais formas de percepção fragmentárias da
realidade resultantes do processo de reificação que caracteriza o modo
de produção capitalista e a ciência nele produzida. Recorda que as
preocupações metafísicas de Lukács contrariavam em muito as in-
terpretações vigentes do marxismo em seu repúdio ao que se conce-
beu como caráter contemplativo do pensamento ocidental, obrigan-
do-o a não poucas retratações perante o Partido Comunista. Ainda
assim, Coutinho propõe a atenção ao pensamento lukacsiano em sua
persistente crítica à reificação retomada com força pela geração crí-
tica que o seguiu. Reapresenta Lukács, pois, em seu potencial de
renovação do marxismo hoje.

Emil A. Sobottka, em A Escola de Frankfurt nos anos 1930.
Sobre a Teoria Crítica de Max Horkheimer, enfatiza as qualidades
inovadoras da primeira geração de Frankfurt em seus tempos primei-
ros. Elegendo o discurso de Horkheimer A situação atual da Filoso-
fia Social e as tarefas de um instituto para a pesquisa social, pro-
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nunciado ao assumir a direção do Instituto, em 1931, e o texto intitu-
lado Teoria tradicional e Teoria Crítica, publicado seis anos mais
tarde, demonstra a riqueza na orientação dos estudos em sua ênfase à
interdisciplinaridade que os distinguiam do marxismo economicista
de seu tempo e não cediam, também, ao unilateralismo da filosofia
hegeliana; na busca do consenso teórico em torno da mais válida
explicação que, sem recusar a pluralidade de concepções que marca
a modernidade, exigia na construção do objeto de estudo o alcance
do entendimento comum; na recusa da neutralidade do saber; sobre-
tudo, na promoção de um conhecimento que não se desprende de
escolhas éticas, engajado, portanto, na construção de uma sociedade
nova formada por pessoas conscientes e livremente associadas. Nes-
se sentido, o autor aponta que as mudanças posteriores, influencia-
das pelos acontecimentos históricos, na condução da Teoria Crítica,
expressas no desencanto com o potencial da razão e na restrição do
trabalho apenas a seu caráter reificado, respondem pelo reencapsu-
lamento ao pequeno mundo da filosofia de uma proposta de conheci-
mento que nascera profundamente ousada. Na revisão das teses de
Jürgen Habermas e Axel Honneth, Sobottka reconhece ainda uma
tácita conformidade com uma emancipação restrita � logo, não eman-
cipação � à esfera da reprodução cultural, que tende a subestimar
outras esferas nevrálgicas da vida, como a economia e a gestão pú-
blica, com impacto não pouco grave sobretudo nas sociedades cha-
madas periféricas. Alerta, por fim, que na perspectiva da Teoria Crí-
tica de Horkheimer, as escolhas epistemológicas e políticas dos inte-
lectuais jamais são inocentes. Não seriam também aquelas dos ex-
pressivos representantes da Teoria Crítica.

Maria Eduarda da Mota Rocha, Paulo Marcondes Soares e
Remo Mutzenberg, em Theodor W. Adorno: pensar contra o pensa-
mento é pensar o que desagrada ser pensado, postulam a atualidade
do pensamento de Adorno. Os autores explicitam, primeiramente, o
caráter rigorosamente assistemático de seu texto, a recusa da fixidez
do conceito em prol de uma composição que tenta apreender os pro-
cessos em seu movimento, seu estilo ensaístico, próximo da arte, que
permite um ponto de conexão entre Adorno e o pós-estruturalismo.

Apresentação
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Também na eleição de suas questões mais caras � a crítica à moder-
nidade, a autonomia ilusória do sujeito, a racionalidade e a domina-
ção, entre outros � identificam afinidade tensa com o pensamento
genericamente denominado como pós-moderno. A empresa adornia-
na de pensar contra o pensamento requer que se pense o que é elimi-
nado do pensamento, o incomensurável. Em resposta à dialética ne-
gativa, para os autores, o abandono do conceito apregoado por Ador-
no não impossibilita o pensamento, mas o exige de uma perspectiva
mais laboriosa: o conceito que se pensa contra si mesmo na conexão
dos contrários e na recriação do texto. Em segundo lugar, eles ex-
põem a atualidade de Adorno para os debates contemporâneos em
sua crítica à reificação da arte pela indústria cultural, temário inau-
gurado no Brasil nos cursos pioneiros de Gabriel Cohn na USP nos
anos 1970 na ênfase à racionalização e tecnificação da vida. Ressal-
vando que a redemocratização do país possa ter contribuído na mini-
mização do papel da mídia em seu potencial de reificação da realida-
de social, atentam para o eloqüente silêncio nas sociedades científi-
cas em face de temas enraizados na sociologia da comunicação tais
quais os efeitos perigosos da educação tecnicista, o fenômeno da
estetização da política, o avanço do consumismo e o recuo dos espa-
ços públicos, dentre outros que, ainda que desagradem ser pensados,
devem sê-lo.

Jessé Souza em Freud, Fromm e Adorno: acerca da recepção
da Psicanálise nos trabalhos empíricos da Escola de Frankfurt res-
salta o tema da irracionalidade tanto na vida social em geral quanto
na política em particular como um aspecto central da reflexão socio-
lógica tomando como exemplo a noção de carisma elaborada por
Weber. Reconhece, porém, a dívida desse para com o desvelamento
das origens dessa força social extracotidiana, destacando a irrefutá-
vel contribuição do freudismo nos estudos dos fenômenos irracio-
nais de massa que marcam o século 20 e, também, a chamada primei-
ra geração da Escola de Frankfurt. Destaca Erich Fromm como o
primeiro grande pioneiro a propor o enlace que permitiria o nasci-
mento de uma psicologia social analítica, a saber, uma tentativa de
interpretar fenômenos sociais em termos da elucidação da adaptação
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do aparato instintivo em acordo com situações sócio-econômicas.
Souza posiciona-se ao lado daqueles pesquisadores que buscam rela-
cionar a psicanálise e a sociologia empírica, percebendo neste desi-
derato a contribuição fundamental de Adorno quando, nos Estados
Unidos do imediato pós-guerra, investigou a personalidade autori-
tária, aperfeiçoando os estudos iniciais de Fromm. Recolocando o
debate hoje com a pergunta �como se explica que algumas pessoas
aceitam visões antidemocráticas e outras não?�, o autor propõe que
tais respostas estão situadas, sobretudo, nas estruturas profundas da
personalidade e aposta na exeqüibilidade de se transformar categori-
as da psicologia clínica em categorias sociológicas para objetivos
hipotéticos. Em sua empresa está contida a crítica às pesquisas-sur-
veys que se contentam com a coerência lógica das idéias entre si
expressas nas falas dos agentes, ignorando a delicada amálgama en-
tre racionalidade e irracionalidade que possibilita a captura dos fe-
nômenos políticos em sua complexidade, desafio trazido pela recep-
ção do freudismo pela Teoria Crítica.

Fabrício Maciel e Roberto Torres, em Ética discursiva ou luta
por reconhecimento? Sobre o lugar da moralidade em Habermas e
Honneth, partem do pressuposto de que a questão principal que, des-
de Marx, está no centro das preocupações da tradição da Teoria Crí-
tica é a identificação de uma instância imanente de transcendência,
capaz de fomentar e validar a superação das relações de dominação e
alienação que cerceiam o potencial emancipatório e libertador conti-
do nas relações humanas não alienadas e não reificadas. No caso
específico de Marx, tal instância imanente é composta pelo trabalho
voltado para o valor de uso e, especialmente, pela atividade revolucio-
nária do proletariado. Para os autores, A dialética do esclarecimento
(1947) expressa a rendição de Adorno e Horkheimer ao diagnóstico
da reificação do trabalho e do declínio da razão e seu abandono da
crítica. Também, em sua leitura de Habermas, reconhecem a reabili-
tação da questão mediante a busca, em contextos pós-tradicionais,
de novos domínios com potencial normativo capaz de transcender a
ordem social vigente. Contudo, refutam a teoria da ação comunicati-
va por sua aproximação do procedimentalismo neokantiano, que apos-

Apresentação
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ta nos critérios democráticos formais como garantidores de uma prá-
tica discursiva simétrica na capacidade de (re)fundar normativamen-
te a esfera pública. Sustentam que a Teoria do Reconhecimento de
Axel Honneth realiza a crítica sociologicamente mais fundamentada
ao reconhecer que o acesso à esfera pública é dependente de uma
incessante luta dos dominados para que suas formas de expressão,
nem sempre discursivas, sejam aceitas como legítimas no debate e,
por conseguinte, incluídas nas pautas de reivindicação da chamada
sociedade civil. Enfatizam o difícil percurso da opacidade para a ar-
ticulação cognitiva de experiências de sofrimento e privação e admi-
tem que, longe de ter perdido a centralidade, a identidade fornecida
ao sujeito pelo trabalho é vital no maior ou menor êxito em sua luta
por reconhecimento a manter vivo o potencial de luta de classes em
tempos neoliberais.

Clarissa Baeta Neves e Fabrício Monteiro Neves em A Teoria
dos Sistemas Sociais em Niklas Luhmann: algumas reflexões demons-
tram a persistência da preocupação com o tema da construção do
conhecimento. Assumindo posições radicalmente opostas à de seus
conterrâneos, Luhmann reafirma uma epistemologia construtivista e
propõe uma teoria social baseada na moderna biologia, na cibernéti-
ca de segunda ordem e nos estudos lógicos das formas. Buscando
superar uma idéia de sociedade ainda presa às promessas de emanci-
pação humana, tal como aquela defendida pela Teoria Crítica, Luh-
mann refuta o que é tratado como evidência por vários sociólogos, a
saber, a sociedade como sendo constituída de pessoas ou de relações
entre pessoas, bem como a visão de sociedade como dividida territo-
rialmente. Invalida, também, qualquer possibilidade de apartação entre
sujeito e objeto dado que inexiste o ponto de vista individual, mas
sistemas autopoiéticos, portadores de elementos específicos que se
reproduzem por meio de seus próprios códigos e preferências com o
único fito de garantir sua auto-reprodução mediante sua diferencia-
ção do entorno. Se cada sistema é, também, uma plataforma de se
perceber a sociedade, é possível afirmar que o novo sistemismo recu-
sa todo julgamento valorativo do mundo ou adere ao politeísmo de
valores que bem marca a chamada pós-modernidade. De um modo



18

ou de outro, os autores vêem a inclusão do pensamento sociológico
de Luhmann na agenda teórica brasileira como um empreendimento
ainda a se realizar, capaz de oferecer uma nova perspectiva acerca da
dinâmica da sociedade não mais referida à ênfase humanista que marca
profundamente as ciências sociais.

Os trabalhos reunidos são frutos de pesquisas em andamento,
dada a bem-vinda incompletude do conhecimento. Não por acaso a
liberdade usufruída pelos autores revela-se na opção pelo estilo en-
saístico, mais uma proximidade com a forma privilegiada dos estudio-
sos alemães eleitos. Pode-se dizer que a esperança daqueles que insis-
tem em perscrutar os sinuosos caminhos da tradição alemã de pensa-
mento está na provável aposta de que nada seria mais opressor do
que o não-pensamento, a la Arendt. Também, a possibilidade do diá-
logo entre sociologias de contextos nacionais não pouco distintos
implicam, direta ou indiretamente, a idéia de que as culturas particu-
lares e suas comunidades científicas trazem consigo um potencial ao
diálogo extremamente caro para a sedimentação de práticas civis (de
civilidade). Talvez, essa seja a principal contribuição da produção
sociológica contemporânea.

Os organizadores

Apresentação
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Revendo o lugar da sociologia alemã no Brasil

Do uso instrumental à pesquisa da recepção1

Glaucia Villas Bôas

Em meados dos anos 1970, na então chamada República Fe-
deral da Alemanha, a geração do pós-guerra estava envolvida até a
alma com a reelaboração do passado (Aufarbeitung der Vergange-
nheit). O movimento, que se espalhou nos meios universitários e cul-
turais, especialmente nos circuitos da produção cinematográfica, tra-
duzia o anseio dos jovens por quebrar o silêncio que pairava sobre a
experiência vivida pela geração anterior durante o regime nazista.

O romance de Bernhard Schlink, Der Vorleser, é um valioso
retrato daquela época, registra bem a angústia de um estudante de
Direito ao ser surpreendido com o passado nazista e criminoso da
amante. Malgrado os sentimentos confusos, Michael Berg acompa-
nha, decidido, cada passo do julgamento de Hanna Schmitz, ex-ope-
rária analfabeta que se empregara em um campo de concentração.
Condenada a mulher, o jovem procura redimir o obscurantismo do
passado, enviando a Frau Schmitz fitas em que estavam gravadas
leituras de textos famosos da literatura alemã durante os anos de seu
encarceramento. Hanna Schmitz aprende a ler. Posta em liberdade,
suicida-se um dia antes da saída da prisão, mas não sem deixar uma
pequena missão para Michael Berg: entregar sua poupança de sete
mil marcos a uma mulher judia que morava em Nova York e que
sobrevivera ao holocausto. O dinheiro é enviado para uma sociedade
judaica de luta contra o analfabetismo de coletividades não-judias. A

1 Versão modificada da comunicação apresentada no 12º Congresso da Sociedade Brasi-
leira de Sociologia em Belo Horizonte, em maio-junho de 2005, na sessão especial
sobre teoria social alemã, recepção, efeitos, perspectivas contemporâneas.
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memória e a redenção perpassam com delicadeza perpassam pela
narrativa de Schlink, que não abre mão, no entanto, de uma visão
iluminista.

Nesses anos de inquietação e busca de esclarecimento do pas-
sado, podiam-se ouvir, em círculos universitários, exclamações irô-
nicas tal como � ah Habermas, aquele sociólogo inglês �, sem ne-
nhuma intenção de incluir Habermas no panteão da tradição anglo-
saxônica. Aquelas palavras se referiam à complexidade da recepção
da sociologia alemã provocada pelo exílio, fechamento de cátedras,
proibição da leitura e da edição de livros de sociólogos e cientistas
sociais. Realmente, leitores estrangeiros podiam atribuir não apenas
a Habermas, mas também a Mannheim e a Dahrendorf, uma identi-
dade inglesa, uma vez que o conhecimento desses autores ocorreu
em larga escala devido às edições de suas obras em língua inglesa.
Tanto na Alemanha como em países em que as ciências sociais ti-
nham sido institucionalizadas ou estavam em processo de institucio-
nalização, como era o caso do Brasil, a interrupção violenta da rotina
intelectual e acadêmica pelo III Reich gerou o caos, privando especi-
alistas, editores e tradutores do acesso aos arquivos e manuscritos, e
sobretudo da informação sobre a recepção das idéias no contexto
original de sua elaboração. O problema era, ainda na década de 1970,
reconstituir a sociologia alemã.

Um projeto de investigação que se ocupa da recepção da socio-
logia alemã nos meios intelectuais brasileiros, certamente, se torna
inviável se não se levar em conta o exílio da sociologia alemã no período
nazista, de 1933 a l945 (König, 1981). Não há sociólogo interessado
na história de seu campo de saber, entre eles Theodor W. Adorno, René
König e Wolf Lepenies, que não discuta as conseqüências teóricas,
temáticas e institucionais da ruptura ocasionada pelo regime político
nacional-socialista. A dispersão de 3.120 professores universitários,
entre eles 234 estudiosos dos campos da economia e ciências sociais
(König, 1981, p. 118) por diversas universidades e instituições estran-
geiras, e seu refúgio principalmente nos Estados Unidos, a partir de
l933, é uma dimensão histórica que não pode ser desconsiderada em
um estudo sobre a recepção da sociologia de tradição alemã.

BÔAS, Glaucia Villas � Revendo o lugar da sociologia alemã no Brasil
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Há, contudo, outro aspecto desse deslocamento violento de
pessoas e idéias. O exílio é associado ao castigo, ao afastamento, à
impossibilidade e à punição. A condição de exílio intelectual, contu-
do, pode gerar uma inquietação produtiva e delinear � como no caso
da sociologia alemã � uma nova geografia interpretativa da circula-
ção e recepção das idéias, diferente daquela prevista nos paradigmas
das expectativas mais rotineiras. Chamando a atenção para o exílio,
tanto real como metafórico, Edward Said observa que o inconfor-
mismo, o sentido do movimento e a inquietação que caracterizam o
exílio podem ter resultados positivos para a produção intelectual:

O modelo do percurso do intelectual inconformado é bem mais exem-
plificado na condição do exilado, no fato de nunca se encontrar plena-
mente adaptado, sentindo-se sempre fora do mundo familiar e da ladai-
nha dos nativos, por assim dizer, predisposto a evitar, e até mesmo ver
com maus olhos as armadilhas da acomodação e do bem-estar nacional.
Para o intelectual, o exílio neste sentido metafísico é o desassossego, o
movimento, a condição de estar sempre irrequieto e causar inquietação
nos outros (2005, p. 60).

Apesar da singularidade da história da sociologia alemã e da
necessidade de considerá-la em qualquer estudo sobre a sua recepção,
defendo, neste artigo, o ponto de vista de que os obstáculos à leitura de
sociólogos alemães se devem, mais do que a fatores históricos e políti-
cos, à adesão a um modelo das ciências naturais que impossibilita o
entendimento de outras formas de conhecimento da vida social; e que,
apesar desta dificuldade, a presença da sociologia alemã no Brasil se
evidencia através de três modalidades distintas de recepção: primeiro,
uma recepção instrumental que se caracteriza pelos esforços de opera-
cionalização conceitual; segundo, uma recepção exegética, que toma
como objeto autores e obras da sociologia alemã, procedendo à sua
interpretação; 3) e, por fim, uma modalidade de pesquisa da recepção
que tem por finalidade apreender a lógica de apropriação das idéias e,
através dela, o perfil cognitivo da sociologia brasileira.

1
Quando se fala da presença dos alemães na vida intelectual

brasileira costuma-se evocar os primeiros viajantes, os naturalistas e
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os etnólogos, relembrando-se os feitos e escritos de Hans Staden,
Carl Friedrich Philipp von Martius, Curt Nimuendajú Karl von den
Steinen, Theodor Koch-Gruenberg e Herbert Baldus, entre outros,
que contribuíram para a fundação de uma etnologia brasileira e am-
pliaram as coleções dos museus e os horizontes da etnologia alemã.
A participação de sociólogos alemães na produção sociológica brasi-
leira não compartilha de tão nobre origem e tradição. Ao contrário,
entre os sociólogos brasileiros parece haver uma relação de proximi-
dade e afastamento, recusa e fascínio, amor e ódio para com a socio-
logia alemã. A animosidade ocorre, sobretudo, pela atribuição de
caráter filosófico àquela tradição da disciplina que impossibilita trans-
formar seus conceitos em instrumentos claros da pesquisa empírica.
A sociologia alemã não é operacionalizável. O amor advém justa-
mente do fato de a sociologia alemã facultar a capacidade de pensar
por ser eminentemente teórica. A velha dicotomia entre empiria e
teoria aparece como fundamento da divisão entre os adeptos e os
adversários da sociologia alemã.

Não custa relativizar esta peleja, que não é exclusiva da socio-
logia brasileira, questionando os chamados dilemas entre teoria e
empiria. Neste sentido, vale a pena mencionar o nome de Theodor
Adorno, autor acima de qualquer suspeita no que se refere à sua in-
serção no rol dos teóricos alemães críticos da cultura moderna. Sabe-
se, entretanto, do papel relevante que desempenhou no conhecido e
controverso projeto de pesquisa sobre o preconceito e a discrimina-
ção racial, para o qual fez amplo uso das metodologias quantitativa e
qualitativa. Apresentado no livro The authoritarian personality, em
1950, logo se tornou conhecida a construção da escala F, que identi-
ficava um conjunto de pessoas autoritárias através de suas atitudes
moldadas pela intolerância, insegurança, superstição, conformidade
e sujeição excessiva, relativamente, à autoridade. A expressão popu-
lar alemã Radfahrernatur (natureza ciclista) expressa bem a atitude
de indivíduos que gostam de calcar com o pé quem está embaixo e,
ao mesmo tempo, dobrar o corpo, em posição humilde, para os que
estão em cima. Adorno dizia que Radfahrernatur descrevia com exa-
tidão a personalidade autoritária (1973, p. 179).
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A pesquisa realizada por Adorno, Brunswik, Levinson e San-
ford (1950) foi criticada pela desobediência aos cânones das investi-
gações empíricas norte-americanas do pós-guerra uma vez que a apre-
sentação dos dados não evidenciava as correlações entre autoritaris-
mo e as variáveis de classe social, religião e filiação, mas relaciona-
va aquele fenômeno diretamente com atitudes perante a autoridade.
A complexidade metodológica do estudo é bem maior do que se pode
discutir aqui. O que interessa, no entanto, é lembrar que The authori-
tarian personality foi publicado apenas três anos depois de Dialetik
der Aufklärung, de autoria de Adorno e Max Horkheimer, editado
em Amsterdam, em 1947. Haveria dois Adornos em um só? A crítica
ao mito da razão técnica aparentemente não se coadunava com os
refinados instrumentos empíricos utilizados na pesquisa sobre o pre-
conceito e a discriminação. Mas Adorno seguiu seu intento de, pelo
menos, mostrar as tensões entre teoria e investigação empírica uma
vez que a conjugação daquelas duas dimensões do conhecimento lhe
parecia impossível.

Em 1949, de volta do exílio2 à Alemanha, Adorno preparou
conferências para programas radiofônicos, transmitidos entre 1953 e
1954, que deram origem ao livro Temas Básicos da Sociologia, pu-
blicado em 1956, e acessível, em língua portuguesa, ao público bra-
sileiro desde 1973. No livro, Adorno retoma as discussões sobre as
técnicas utilizadas na pesquisa sobre a discriminação e o autoritaris-
mo (1976, p. 176-182); além disso, apresenta e discute com acuidade
os resultados do estudo de comunidade que realizou na cidade de
Darmstadt, situada na Floresta de Oden. A pesquisa se dividia em 11
monografias que abordavam temas como a relação da população com
as instituições governamentais, os modos de vida da juventude do
pós-guerra, os sindicatos, a família alemã no pós-guerra, a popula-
ção rural. O resultado de cada uma das monografias é comentado
pelo autor, chamando-lhe a atenção, particularmente, as conclusões

2 Nos Estados Unidos, Adorno escreveu o que Edward Said chama de �sua grande obra
prima�, Mínima moralia. Reflexões a partir da vida danificada (1953). Ver outras con-
siderações sobre o exílio de Adorno em Said (2005).
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sobre o estilo de vida da população rural estudada. Embora muito
conservadores nos hábitos e costumes, os habitantes do campo apreci-
avam a cultura de massas. Adorno surpreende-se com a falta de nexo
entre o conservadorismo e o gosto pela cultura de massa, observando
que a principal conseqüência da extemporaneidade da consciência ru-
ral era a crise permanente em que vivia o campesinato alemão.

O interesse de Adorno pelos métodos quantitativos e qualitati-
vos que usara em The authoritarian personality, assim como pelo
estudo de comunidade feito na cidade de Darmstadt, não deve iludir
o leitor. Ao final da discussão sobre os resultados da pesquisa feita
na Alemanha, ele enfatiza os limites da chamada �investigação soci-
al empírica� com toda a força de sua crítica. Se de um lado as pesqui-
sas empíricas constituíam, nas suas palavras, uma �tentativa enérgi-
ca� de aproximar a ciência da sociedade, de outro, uma tensão cons-
tante se mostrava entre a teoria e a empiria, não por falta de sistema
conceitual, mas pelo fato de que, seguindo o modelo das ciências
naturais, aquelas pesquisas partiam do princípio do controle, da re-
petição e do isolamento dos fatores individuais que não alcançavam
explicar as condutas e mentalidades particulares em função das con-
dições gerais que definem a sociedade enquanto um todo.

Antes de julgar Adorno por uma suposta inconsistência ou in-
coerência, assinale-se que seu exemplo demonstra, sobretudo, a li-
berdade do autor para experimentar modalidades diferentes do co-
nhecimento, ainda que pusesse em xeque seus limites e validade ex-
plicativa. Na realidade, somente a adesão a essa liberdade pode asse-
gurar a possibilidade de ensaiar, deixar que o pensamento desenvol-
va um tema, exaustivamente, em diferentes direções, que faça asso-
ciações, que utilize procedimentos aparentemente paradoxais e teste
limites. Se caminhos tão distintos de reflexão e pesquisa conviveram
em um autor como Adorno, um dos mais notáveis defensores da teo-
ria crítica, pode-se bem imaginar como a obsessão pelos limites e
pela validade do conhecimento se inscreve na tradição sociológica
alemã. A pergunta � até quanto podemos conhecer da vida social?
Constitui o verdadeiro problema com que se defrontam os estudio-
sos, ignorando os dilemas que se costuma atribuir às dificuldades
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cognitivas da disciplina e que se traduzem nos pares em oposição:
indivíduo versus sociedade, ação versus estrutura, empiria versus
teoria.

Esta forte inclinação para o debate sobre as possibilidades do
conhecimento justifica-se, em autores como Max Weber e Georg Sim-
mel, pelo pressuposto da diversidade, multiplicidade e infinitude dos
processos sociais. Quem não se lembra das palavras de Karl Jaspers
que acentuam em Max Weber o enfrentamento constante com a in-
completude do saber científico?

(...) é através do exame de todos os conceitos e construções perante o
critério de se atingirem perguntas capazes de conduzir a resultados es-
senciais na pesquisa empírica, que Weber criou a possibilidade de assi-
milá-los. Assim, todos os pontos de vista se lhe tornavam acessíveis
para a observação de qualquer fato. É precisamente na medida em que
ele não tolerava qualquer saber completo, não admitia qualquer quadro
total como científico, não reconhecia qualquer saber dos fatores �verda-
deiros� do devir, que ele teve acesso às perspectivas e orientações aber-
tas que são a essência do conhecimento imparcial. É verdade que para
ele qualquer mundo humano, longe de ser explicável até o fim, constitui
problema infinito (Jaspers, 1977, p. 133).

Tal liberdade para discutir as possibilidades do conhecimento
decerto não está presente no conjunto da sociologia alemã, mas en-
contra-se em autores de diferentes tendências. Mais importante, con-
tudo, é mostrar as conseqüências deste modo de pensar no que diz
respeito à apresentação das idéias. Essa liberdade adquire, com fre-
qüência, o caráter de ensaio ou exercício no qual o pensamento se
movimenta em diversas direções, fazendo associações e estabelecendo
analogias. Tal característica da escrita acadêmico-científica causa
estranhamento aos leitores acostumados ao caráter sistemático dos
textos sociológicos. O caso de Georg Simmel é um dos mais ilustra-
tivos (Waizbort, 2000, p. 35). As conclusões interessam menos que o
processo que procura relacionar os objetos, coordenando-os mais do
que os submetendo a uma estrutura dada a priori.

Finalmente, a adesão à modelagem das ciências sociais pelas
ciências naturais ora dificulta ora recusa o reconhecimento da vali-
dade cognitiva do processo histórico para a compreensão da vida
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social. Assim, obras e textos com pouco grau de sistematização tra-
zem ainda uma dimensão histórica que torna a leitura espinhosa, uma
vez que se tornam inevitáveis as referências à Idade Média e ao Re-
nascimento europeus, aos Minnesänger, ao amor cortês, ao Quattro-
cento italiano, a castelos e palácios, servos e cruzadas, anabatistas e
jansenistas. Basta ler A sociedade de corte de Norbert Elias ou os
ensaios reunidos em Sociologia da cultura de Karl Mannheim para
nos darmos conta dos inumeráveis exemplos que exigem a busca de
informação em livros de referência. Em resumo, o apreço pela dis-
cussão dos limites do conhecimento, a forma pouco sistemática de
apresentar as idéias e a importância que assume a dimensão histórica
da vida social, embora suscitem admiração e fascínio, nem sempre
agradam aos leitores brasileiros da sociologia alemã, que preferem
conhecê-la através de outras tradições de pensamento, a exemplo da
norte-americana, que incorpora os autores �vindos de fora� à sua
tradição pragmática, despindo-os de caráter histórico e tornando aces-
síveis suas construções conceituais mais complexas.

Poderia continuar enumerando os obstáculos à recepção da
sociologia alemã; prefiro, entretanto, sustentar que, desde o início da
institucionalização das ciências sociais nos anos 1940 e 1950, houve
interesse pelos autores alemães, assim como boas traduções e publi-
cações, além de efetiva leitura e apropriação de concepções, idéias e
conceitos pelo pensamento sociológico brasileiro. A fecundidade da
sociologia alemã no pensamento sociológico brasileiro pode ser pos-
ta à prova se distinguirmos três modalidades de leitura e apropriação
de sociólogos alemães nos circuitos intelectuais brasileiros interes-
sados na pesquisa e reflexão sobre a vida social.

2
A primeira modalidade se define pela leitura de autores ale-

mães reinterpretados e utilizados na reflexão e na pesquisa socioló-
gicas. Essa modalidade se estende desde o início da institucionaliza-
ção da disciplina até a atualidade, revelando um interesse contínuo
por aquela tradição sociológica. Os artigos da revista Sociologia, cri-
ada por Emílio Willems e Romano Barreto em 1939, não deixam
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dúvida quanto à recepção da sociologia alemã; Até 1955, quando
termina a contribuição de Willems, Marx, Simmel, Weber, Leopold
von Wiese e Mannheim, estes são os autores mais citados nos textos
veiculados pelo periódico. Em 1950, a Editora Globo publicava a
tradução que Willems havia feito de Ideologia e utopia de Karl Man-
nheim, obra que repercutiu de modo notável entre a intelectualidade
brasileira e internacional. A maior contribuição do sociólogo forma-
do pela Universidade de Berlim foi, entretanto, o artigo �Burocracia
e Patrimonialismo�, que aparece, em 1945, na Revista de Adminis-
tração Pública, em São Paulo, interpretando conceitos weberianos.
Lido e relido, discutido e incorporado por especialistas do porte de
Vítor Nunes Leal em Coronelismo, enxada e voto, o escrito de Wille-
ms marca um dos momentos cruciais da recepção de Max Weber no
Brasil.

Willems não estava sozinho nesta empreitada, em que pesem
as especificidades de sua biografia e atividades no Brasil (Villas Bôas,
2000). Para se ter uma idéia de como a sociologia alemã entra nos
circuitos brasileiros institucionalizados é preciso examinar, também,
as referências que Gilberto Freyre faz a Georg Simmel em Sociolo-
gia (Introdução ao estudo de seus princípios) publicado em 1945;
examinar os autores e livros contidos na bibliografia recomendada
por Florestan Fernandes no livro Ensaios de sociologia geral e apli-
cada (1976); além da contribuição de sociólogos alemães para a cons-
tituição do argumento de O problema do sindicato único no Brasil,
publicado em 1949 por Evaristo de Moraes Filho (Villas Bôas, 2005),
assim como outros escritos e autores, a exemplo de Alberto Guerrei-
ro Ramos.

Fernando Correia Dias fez um estudo pioneiro da recepção de
Max Weber no Brasil. Em trabalho publicado em 1973 � Presença
de Max Weber na sociologia brasileira contemporânea em série do
Departamento de Ciências Sociais da UNB � fala do impacto da tradu-
ção de Economia e sociedade por José Medina Echavarria, publica-
do pela Fondo de Cultura, em 1944. Esse fato surpreendente teve
efeitos relevantes na história das ciências sociais na América Latina.
Para Correia Dias o livro tornou-se uma bíblia para os sociólogos
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que queriam pensar a modernização do país, influenciando os traba-
lhos de Florestan Fernandes, Mário Vieira da Cunha, Juarez Bran-
dão Lopes, Otávio Ianni, Costa Pinto e Alberto Guerreiro Ramos.
Inclua-se aqui também a tese de doutoramento de Maria Sylvia de
Carvalho Franco, apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo em 1964, e publicada em 1969
como livro intitulado Homens livres na ordem escravocrata.

Quanto a Karl Marx, não é fácil rastrear a leitura de suas obras
nos meios sociológicos universitários. Em todo o caso, vale mencio-
nar o impacto da conferência de Costa Pinto sobre o papel da ciência
como crítica da sociedade, pronunciada em 1947 na Faculdade Nacio-
nal de Filosofia, no Rio de Janeiro. Acusado de socialista e marxista
(Villas Bôas, 1999, p. 51-54), Costa Pinto havia aproveitado das li-
ções de Marx, muito embora o leitor atento perceba que o ponto de
vista marxista não foi certamente o fio condutor da ordenação de
suas idéias sobre o papel da sociologia. Seja como for estava dada a
partida para as distinções entre os sociólogos �marxistas� e �não
marxistas�. Em 1958, O Capital reuniu na Faculdade de Filosofia da
Universidade de São Paulo um conjunto de professores jovens que
atuavam nos campos da filosofia, história, economia, sociologia e
antropologia, e que vieram a se destacar na produção intelectual, como
José Arthur Gianotti, Fernando Novais, Octavio Ianni, Fernando
Henrique Cardoso e Ruth Cardoso, Francisco Weffort e Roberto
Schwarz, entre outros. Uma boa evidência da apropriação das idéias
de Marx está inscrita na revisão crítica da teoria da dependência feita
por Fernando Henrique Cardoso em As idéias e seu lugar (1980).3

Não seria apropriado, no entanto, destacar exclusivamente a
contribuição de Marx e Weber para a constituição de um diálogo
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3 Quero chamar a atenção do leitor para o fato de que estou recorrendo a exemplos para
ilustrar o interesse pela sociologia alemã e as modalidades de apropriação dessa tradi-
ção sociológica, sabendo que corro o risco de omitir trabalhos relevantes nesta área.
Lembre-se o grande interesse pela teoria crítica, nos anos 70, os diversos escritos sobre
a Escola de Frankfurt, as reflexões de Barbara Freitag e Sergio Rouanet, as traduções e
edições de livros de Jürgen Habermas, Norbert Elias, Georg Simmel, Claus Offe e Ni-
klas Luhmann, além de teses mais recentes de doutoramento sobre sociólogos alemães.
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entre a tradição sociológica alemã e brasileira, e menos ainda atri-
buir aos autores citados a influência que levou, par excellence, à
divisão da sociedade brasileira em duas partes: uma, desenvolvida e
moderna; a outra, atrasada e tradicional devido a um passado des-
viante que abandonou a linha do progresso. A visão normativa do
passado e, conseqüentemente, do futuro, visão que se tem enfronha-
do em tantas análises sobre as interpretações do Brasil, não é prerro-
gativa de uma influência de Marx e menos ainda de Weber. Se aten-
tarmos para as lições de Reinhardt Koselleck (1993), veremos que a
idéia de progresso resulta de uma concepção de tempo própria da
tradição ocidental que logrou exercer um dos maiores controles na
conduta dos homens voltados sempre, e cada vez com mais velocida-
de, para o tempo futuro. A condenação do passado e a elaboração de
projetos para o futuro integraram a produção de cientistas sociais,
que adotaram uma concepção burguesa e progressista da história,
independente de suas leituras de Marx e Weber.

Não faz muito, admitia-se que a sociologia brasileira era re-
sultado do casamento bem-sucedido da teoria sociológica francesa
com o empirismo da pesquisa norte-americana. Agora parece que é a
vez da sociologia alemã ocupar lugar de destaque. Na verdade, a
tradição brasileira aprimorou um sistema próprio e complexo de lei-
tura e reelaboração de autores diversos, entre eles, franceses, norte-
americanos, alemães, italianos e espanhóis, sendo indispensável si-
tuar, como sublinhei no início, a lógica que rege a leitura e reelabora-
ção das idéias, sob pena de se fazer uma transposição simplista dos
interesses de um autor, suas leituras e seu pensamento. Com tal pro-
cedimento caracterizam-se a ascendência, a ação, o influxo, o predo-
mínio e a superioridade do lado daquele que influencia, e a passivi-
dade do outro.

A segunda modalidade de leitura e apropriação retoma a socio-
logia alemã como objeto de reflexão. Esta mudança radical ocorre
quando a leitura dos sociólogos alemães perde o caráter estritamente
instrumental para acolher idéias, teorias e conceitos enquanto objeto
próprio de reflexão. Neste sentido, Crítica e resignação. Fundamen-
tos da sociologia da Max Weber (1979), de Gabriel Cohn, é um mar-
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co do trabalho de exegese e interpretação. Mais recentemente, Ha-
bermas e a Editora Tempo Brasileiro ou a recepção de Habermas no
Brasil (1992), de Bárbara Freitag; As aventuras de Simmel (2000),
de Leopoldo Waizbort; O desencantamento do mundo. Os passos do
conceito de Max Weber de Flávio Pierucci (2003); Patologias da
modernidade. Um diálogo entre Habermas e Weber (1997), de Jessé
Souza, organizador de O malandro e o protestante: a tese weberia-
nana e a singularidade cultural brasileira (1999); a organização de
Niklas Luhmann: A nova teoria dos sistemas (1997), por Clarissa
Baeta Neves e Eva Barbosa Samios; o trabalho de Wivian Weller
sobre Karl Mannheim (2002) e de Mirian Sepúlveda, Memória cole-
tiva e teoria social (2003) revelam mudança de qualidade no que
respeita à recepção da sociologia alemã. É significativa, ainda, a re-
alização de eventos, a exemplo da comemoração do centenário de
nascimento de Norbert Elias, em 1997, no 21º Encontro Anual da
Anpocs, que concorreu para o Dossiê Norbert Elias (Waizbort et al.,
1999).

3
Diferentemente das duas primeiras modalidades, o estudo da

recepção da sociologia alemã, que venho propondo em artigos, pa-
lestras e cursos ministrados por mim, tem por objetivo precípuo co-
nhecer a lógica que define a leitura, a apropriação e a reelaboração
de idéias provindas daquela tradição de pensamento, uma vez que a
referida lógica informa sobre a identidade cognitiva da sociologia
brasileira. É meu desejo que tal perspectiva fique clara para o leitor.
O meu objetivo não é mapear influências ou fazer história das idéias,
mas é percorrer um caminho que permita o conhecimento en profon-
deur da constituição de um diálogo entre diferentes tradições socio-
lógicas, sobretudo, a especificidade do diálogo que cada uma delas
estabelece e reatualiza com outras tradições sociológicas. O propósi-
to dessa modalidade de recepção é, portanto, abrir um novo horizon-
te para o entendimento do perfil da tradição sociológica brasileira.

A justificativa para tal empreendimento não é de pouca mon-
ta. Primeiro, o interesse pela identidade institucional e histórica da
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sociologia tem sido bem maior do que pela sua identidade cognitiva.
Alguns nem mesmo acreditam nela, considerando a sociologia brasi-
leira uma espécie de sociologia aplicada. Segundo, se há tentativa de
conhecer o perfil cognitivo da sociologia brasileira, tal tentativa se
limita a medi-lo exclusivamente por um conjunto de interpretações
relacionadas com as possibilidades de adequação do país a um mo-
delo de modernidade construído fora de seus limites territoriais, cul-
turais e políticos. Em conseqüência do uso excessivo dessa medida,
o tratamento da relação entre as tradições sociológicas de diferentes
contextos nacionais se limitou a apontar as idéias que estão dentro
ou fora do lugar; ou ainda as idéias que contribuíram para criar um
país legal versus o país real. Neste contexto, não se devem esquecer
os numerosos trabalhos que se fundamentam no par centro e perife-
ria sem o menor sinal de submetê-lo à crítica. Em geral, os estudos
realizados a partir dessas perspectivas confirmam, de modo impecá-
vel, os cânones interpretativos que consagraram a imagem de um
país fora do lugar, inadequado, triste e atrasado.

Evidentemente, não se tem a pretensão de ignorar a força dos
cânones interpretativos, mas concorrer para pô-los em questão. As
novas gerações de cientistas sociais começam a perceber a necessi-
dade de crítica e elaboração de outros paradigmas explicativos para
a sociedade brasileira. Para tanto é preciso que se ponha o pensa-
mento sociológico brasileiro em debate, observando-lhe os funda-
mentos e a dimensão conceitual. O estudioso da teoria sociológica
não se satisfaz em conhecer os conceitos nos limites de sua descrição
e indicar as vantagens e as desvantagens da aplicabilidade de um
conceito estrangeiro, provindo do exterior. É indispensável seguir o
caminho da recepção, reelaboração e construção conceitual sob pena
de coisificar as idéias e de utilizá-las mal. Por sua vez, o ensino da
sociologia depende � se, efetivamente, o ensino estiver voltado para
a produção de novos conhecimentos a partir da pesquisa � do exame
crítico dos valores contidos nas categorias e nos conceitos que infor-
mam sobre o limite daquelas idéias.

Chamo, portanto, pesquisa da recepção aquela que tem como
alvo apreender a lógica da leitura e reelaboração de concepções, con-
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ceitos e procedimentos da sociologia alemã. Este é um estudo custo-
so porque exige o conhecimento das duas partes em diálogo. Sua
relevância está no fato de que leva a conhecer a elaboração do pensa-
mento sociológico brasileiro a partir da lógica de apropriação que
define seu diálogo com outras tradições. O estudo que fiz da recep-
ção de Mannheim4 está de acordo com esta perspectiva. Ao compa-
rar sua recepção entre autores alemães, norte-americanos e brasilei-
ros verifica-se que ela se realiza de modo inteiramente distinto, de
acordo com a tradição da sociologia em cada um dos contextos nacio-
nais. Enquanto a lógica da inclusão preside à leitura dos sociólogos
norte-americanos que equiparam Mannheim aos mais notáveis filó-
sofos do pragmatismo, para só então discutir suas idéias, no Brasil
vence a lógica da justificativa. Mannheim se torna responsável pelo
engajamento de jovens sociólogos cujo desejo era obedecer às re-
gras durkheimianas e intervir no mundo em que viviam, provocando
mudanças. Enquanto, no Brasil, as proposições de Mannheim se tor-
nam garantia para o planejamento do futuro através de uma elite in-
telectual que portava o conhecimento científico, a obra do autor é
usada na sociologia norte-americana, para combater o behaviorismo
ou estabelecer um programa para a sociologia do conhecimento. Por
sua vez, na literatura alemã da época de publicação de Ideologia e
Utopia a crítica ao autor tinha como pano de fundo a recepção da
obra de Karl Marx, revisando, portanto, a sua própria tradição de
pensamento.

Situar assim a questão da recepção é estabelecer uma exigên-
cia diferente aos estudos da circulação das idéias que enfatiza a lei-
tura, a interpretação e seus possíveis efeitos. Tal exigência tem como
finalidade única conhecer, de outro ângulo, o perfil da sociologia
brasileira.
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4 Uma versão desse estudo se encontra em Karl Mannheim: conciliação e humanismo
(ver Grin, e Vieira, 2004).
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Um outro olhar sobre a modernidade

Breves apontamentos sobre a
formação da sociologia alemã

Brand Arenari

Em vez do social engineering, nas suas formas mais ou menos sofisti-
cadas, achamos que talvez seja tempo de exigir para o sociólogo o
direito de poetizar, de estetizar sobre o desenvolvimento social. [Mi-
chel Mafesoli, �O paradigma estético (a Sociologia como arte)�].

O mergulho profundo no espírito de um tempo (Zeitgeist) e de
um povo (Volksgeist), sobretudo de um tempo tão rico, tão cheio de
vida, o qual o curto período de um século simboliza milênios de
produção e complexidade na arte e no pensamento, é uma tarefa de
proporção tamanha que não se encaixa com a pretensão deste texto.
Almejamos, tão somente, demonstrar alguns pontos da cultura ale-
mã que mais tiveram influência sobre a sociologia, sem aventurar-se
demasiadamente pela vasta floresta negra de toda essa cultura. Isto
se faz necessário devido ao fato que seria impossível, ou mesmo
irresponsável, tratar da sociologia alemã, especialmente do seu nas-
cedouro no �século� 19/20,1 sem apresentar um breve panorama cul-
tural da Alemanha. Panorama esse que influenciou a sociologia a
ponto de ser válido afirmar que este fundou um novo paradigma nas
ciências sociais. Como diz Löwy (1998a, p. 162-163), �A sociologia
alemã era verdadeira criança do modernismo mandarinal; não pode
ser compreendida sem seus ancestrais�.

1 Como escolha metodológica para análise da Alemanha, é mais prudente falar em pe-
ríodos entre os séculos 18/19 e 19/20 do que tratarmos dos séculos tal como são
contados; as características das gerações de pensadores são melhores expressas dessa
maneira, no caso específico da sociologia o período da segunda metade do século 19
e início do século 20 foram o de sua efervescência.
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Diferentemente da França, onde se vivia um período eufórico
com o progresso da ciência, atribuindo um papel quase divino aos
métodos racionais de calculabilidade, frutos do avanço da técnica,
na Alemanha seguia-se um caminho diametralmente oposto. Enquan-
to o positivismo fazia escola racionalizando todas as instâncias da
vida, desde a política à religião, promovendo uma corrida cientifi-
cista, na Alemanha virava-se as costas a todo esse movimento, de-
monstrando um profundo desprezo a tudo que se propusesse reduzir
a complexidade da vida a sistemas racionais que se apresentavam
apenas como aproximações grosseiras. Como afirmara o próprio
Weber (1982, p.137): �As estruturas do pensamento da ciência são
um domínio subjetivo de abstrações artificiais, que com as mãos
ávidas buscam extrair sangue e sumo da vida real, sem todavia ja-
mais conseguir�.

Tendo em vista esse quadro, podemos entender como na Ale-
manha se produziu mais pensadores que cientistas, pois, �...o movi-
mento alemão era um movimento de poetas e pensadores, mas não
de �hommes de lettres� e cientistas� (Lepenies, 1996, p. 204).

Esta oposição ao modelo intelectual francês � que se apre-
sentava como o representante da �cultura legítima�, o conjunto per-
feito da vanguarda do mundo civilizado a ser copiado por todas as
nações que almejassem o signo de civilizadas � é, sem dúvida algu-
ma, um dos pontos fundamentais da gênese da singularidade do pen-
samento alemão, que influenciou determinantemente a sociologia
ali criada. Neste caso, certos traços da biografia de um pensador que
se encontra no germe desta tradição, talvez sendo um dos mais origi-
nais e criativos deste singular movimento de idéias, esclarecem com
riqueza aquilo que poderíamos chamar de uma revolta germânica
contra a hegemonia do francesismo que ameaçava sua cultura. Esse
pensador que falamos, mesmo que um pouco esquecido pelo pensa-
mento moderno, é J. G. Hamann. Seu mais notável discípulo, Her-
der, afirmou a respeito do esquecimento de seu mestre, que assim
como a América foi descoberta por Colombo e levava o nome de
Américo Vespúcio, o grande pensador original era Hamann, mas ele
que levou a fama.
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A trajetória inicial da formação intelectual de Hamann não se
diferenciou dos jovens de sua época, ou seja, passou por um rígido
treinamento para tornar-se um intelectual nos moldes franceses, para
publicar suas obras em francês, como fizera o filósofo alemão de
maior destaque da época, Leibniz, ou para almejar cargos adminis-
trativos secundários na corte de Frederico o Grande, porque os mi-
nistérios do primeiro escalão eram ocupados por franceses.

Esse era o clima político e intelectual no qual Hamann estava
inserido, mas que jamais se enquadrou perfeitamente. Seu espírito
rebelde e criativo

[...] se oponía por temperamento y con violencia a todo sistema: fue,
básicamente, un hombre del siglo XVII nacido en un mundo que le era
ajeno, un hombre religioso, conservador, con fuerte vida interior, inca-
paz de respirar en el brillante mundo nuevo de la Razón, la centraliza-
ción y el progreso científico (Berlin, 1997, p. 63).

Hamann foi o primeiro intelectual a se contrapor radical e
publicamente às idéias iluministas, inaugurando, desse modo, uma
das importantes tradições do pensamento moderno que marcou for-
temente a trajetória do pensamento alemão, o Irracionalismo. A nova
postura intelectual de Hamann se misturava com uma rebeldia con-
tra todos os valores e costumes representados pela cultura francesa,
quadro esse muito bem ilustrado por uma das frases de seu mais
notável discípulo, o filósofo Herder: �Alemão, falai alemão! Vomi-
tai o lodo repulsivo do Sena!� (Berlin, 1982, p. 163).

Em vista disso, começou-se a construir uma visão de mundo
que tinha por base a completa oposição ao modelo até então legíti-
mo, representado pela cultura francesa. Sobre esse assunto, as dis-
cussões empreendidas por N. Elias e M. Löwy sobre os termos ale-
mães �Zivilitation� e �Kultur� trazem a mostra, como caso exem-
plar, os vários dualismos criados para demarcar aquilo que era a
cultura alemã em contrapartida ao pastiche da cultura francesa que
se criava na corte alemã. De um lado tínhamos a nobreza cortesã
alemã, que falava francês e era �civilizada� (�Zivilisation�), e, do
outro, a classe média culta, que se expressava em alemão e reivindi-
caria um modelo de vida autêntica alemã (�Kultur�). �Por um lado,
a superficialidade, cerimônia, conversas formais; por outro, vida in-
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terior, profundidade de sentimento, absorção em livros, desenvolvi-
mento da personalidade individual� (Elias, 1994, p. 37).

Várias eram as denominações que demonstravam a oposição
central que marcava o pensamento alemão, embora com sutis dife-
renças que guardavam proposições conceituais semelhantes. Löwy
narra a sua maneira o dualismo existente entre Kultur e Zivilisation:

Enquanto Kultur define uma esfera caracterizada por valores éticos,
estéticos e políticos, um estilo de vida pessoal, um universal espiritual
�interior�, �natural�, �orgânico�, tipicamente alemão, Zivilistation de-
signa o progresso material, técnico-econômico, �exterior�, �mecâni-
co�, �artificial�, de origem anglo-francesa (1998, p. 42).

O natural e o artificial, a natureza e a cultura, o sentimento e o
pensamento são antinomias muito presentes no imaginário da cultu-
ra alemã, antinomias essas que tomaram forma na obra de Kant (1724-
1804), através da discussão sobre o mundo da natureza e o mundo
da liberdade, que encontrou eco em Fichte e Schelling, como tam-
bém em outros pensadores. Neste debate, a poesia era tida como
pertencente ao mundo natural, ou seja, fluía do imo do homem, e a
ciência, ao contrário, era elaborada, criada, daí artificial.

Essa visão de mundo chega até Tönnies, que cria seus concei-
tos e categorias sociológicas dentro desta tradição. Para ele, en-
quanto a comunidade (Gemeinschaft) era produto do desenvolvi-
mento natural, das relações de parentesco por exemplo, a sociedade
(Gesellschaft) era produto da ruptura com as formas naturais de soci-
abilidade, e isso mostrava o seu caráter artificial. Para Tönnies, as
relações características da Gemeinschaft eram marcadas pela intensi-
dade, o que não ocorria na Gesellschaft, na qual predominava a exten-
sionalidade. Isso se devia à falta de fortes elos que proviriam do mun-
do natural.

Outra peculiaridade alemã em relação à Europa Ocidental,
fruto destas antinomias, é a oposição entre poesia e literatura. Em
outras culturas, a poesia e a literatura têm a mesma origem, se dife-
rem apenas na forma como são expressas. No Brasil, não diríamos
que Machado de Assis e Casimiro de Abreu estão em lados opostos
da vida e da arte, mas que têm a literatura como elo comum, inde-
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pendentemente de representarem respectivamente a prosa e a poe-
sia. Na Alemanha, poesia e literatura se diferem substancialmente
no conteúdo, na essência. De maneira que a poesia provém da alma,
do sentimento, e a literatura do pensamento. Eram elementos estra-
nhos, opostos um ao outro.2 �A língua era tanto um fenômeno social
quanto natural: nesse sentido, a literatura fazia parte da sociedade,
mas a poesia da natureza� (Lepenies, 1996, p. 220, grifos nossos).

Na citação acima visualizamos o peso semântico das palavras
sociedade e natural na tradição alemã. A sociedade representa a ar-
tificialidade que se coloca como alien ou estranha à alma humana,
ela é uma organização estranha ao desenvolvimento da natureza.
Neste sentido a poesia soa como a voz da vida, da essência, enquan-
to a literatura é apenas uma descrição ou uma aproximação forçada
da vida. Essa crítica é endereçada à literatura francesa do Realismo
e Naturalismo que, para os alemães, criava aberrações através de
uma cega busca pela descrição do real, do cotidiano, que nunca real-
mente se alcançava. O que denota essa posição de forma mais clara
é a definição de Simmel (1858-1918) a respeito de um dos maiores
poetas alemães. Ele afirma que Stefan George é o �anti-Naturalis-
mo� por excelência (Waizbort, 2000, p. 423).

Existia uma preocupação excessiva em relação à busca da es-
sência da vida que influenciou a poesia, a filosofia e a ciência. Para
a tradição germânica dominante, a vida era dotada de sutilezas que
somente a sensibilidade extraordinária de um poeta poderia perce-
ber, e o sentimento seria o instrumental mais perfeito para a expres-
são dos assuntos da vida. Dilthey afirmava que a poesia permite um
mergulho na alma, na �essência� e, não apenas na �aparência� do

2 Para entender esta singularidade da cultura alemã, lançamos mão das narrativas mito-
lógicas dos povos nórdicos, os quais os germanos fazem parte. Depois de Odim con-
ferir vida às árvores Askr e Embla, criando o primeiro casal humano, num segundo
momento, outros dois deuses terminam a obra. É neste momento que percebemos o
ponto que iria gerar a separação entre poesia e literatura. O Deus Hönir deu ao ho-
mem a sensibilidade, enquanto o Deus Lodurr deu a forma e a palavra. Na criação do
homem é marcada na narrativa mitológica nórdica a separação entre sensibilidade e
palavra. Para mais detalhes, ver ELIADE, Mircea. Dicionário das religiões. São Pau-
lo: Martins Fontes, 1999.
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fenômeno histórico, permite a visão de processos mentais, e também
do universal e do atemporal. Nessa perspectiva, o discurso científico
criara uma linguagem própria, desse modo distanciando-se do profun-
do e imediato entendimento dos homens e do mundo. O cálculo frio,
as equações matemáticas e os métodos rígidos de descrição da reali-
dade negligenciaram a linguagem da vida, dotada de toda uma cadên-
cia, onde �musicalidade e paixão� se faziam presentes.

Esta preocupação obsessiva em encontrar uma linguagem ab-
soluta que refletisse a vida em suas dimensões mais profundas e
verdadeiras tem nos movimentos poéticos-literários, como não po-
deria ser diferente, suas expressões primeiras, e que influenciariam
todo pensamento-cultura (Geist) da Alemanha. �A poesia, segundo
Hamann, é a língua materna da humanidade� (Selanski, 1997, p.
59). O movimento pré-romântico do Sturm und Drang (Tempestade
e Ímpeto) é o pioneiro na oposição alemã ao Iluminismo; a partir daí
surgirão os germens do pensamento germânico posterior, passando
pelo Classicismo, Romantismo, impressionismo-simbolismo e tam-
bém pelo irracionalismo, na filosofia. O Sturm und Drang inicia-se
com Georg Hamann (1730-1788), que, ao trazer os aportes do místi-
co Jakob Böhme (1575-1524) para criticar o Iluminismo, valoriza as
forças espirituais em detrimento da razão (Selanski, 1997). Esse
movimento inaugura a oposição ao racionalismo, e se tornará um
dos traços mais marcantes da tradição alemã. Nele encontramos o
apelo ao sentimento, à emoção e às forças espirituais, características
estas influenciadas pelo pietismo.

A partir do século 18 e, muito especialmente, do �Strum und Drang�,
através, sobretudo, do período da Revolução Francesa e do império
napoleônico, a cultura alemã conhece, no plano erudito, um desenvol-
vimento sem precedente que comporta, em particular, sua emancipa-
ção em face da cultura francesa, até então dominante, e que constitui,
no essencial, a ideologia moderna alemã (Dumont, 1993, p. 125).

J. G. Herder (1744-1803) consagrou-se como um dos ícones
deste movimento ao dar resposta à Filosofia da História de Voltaire,
escrevendo o livro Auch eine Philosophie der Geschichte (Uma ou-
tra filosofia da história) (Dumont, 1993). Herder fundamenta sua
crítica ao universalismo Iluminista, introduzindo sua noção de plu-
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ralismo em que são evidenciadas as singularidades irreconciliáveis
entre as culturas. Sobre esse ponto destacam-se os conceitos de povo,
nação como unidades essenciais que tanto marcaram a trajetória do
pensamento alemão. No entanto, outros dois pontos da filosofia de
Herder são germinais do pensamento alemão: a noção de expressi-
vismo e sua condição de precursor do comunitarismo. O primeiro,
que confere um conteúdo artístico e autêntico na auto-expressão do
indivíduo, perpassa todo o self moderno, como muito bem assinala o
filósofo Charles Taylor, e, o segundo é basilar em grande parte do
pensamento social que lhe sucedeu na Alemanha, com destaque para
Ferdinand Tönnies.

Esta tempestade de emoção ocultará com suas nuvens os dias
ensolarados das luzes da razão, cujos seus maiores expoentes foram,
além de Herder, Friedrich Schiller e, talvez, o maior de todos, J. W.
Goethe.

J. W. Goethe (1749-1832) tornou-se o símbolo desta tradição
alemã. Nele viam-se reunidas todas as qualidades que expressavam
o espírito do modelo alemão, a melodia poética associada a um forte
apelo às coisas essenciais e profundas da vida , os quais não eram
ofuscados por um cientificismo radical. Era admirado e exaltado o
orgulho alemão em oposição ao desenvolvimento da Europa Oci-
dental. Um típico alemão diria que um Goethe valeria mais do que
mil �Zolas�. Ele representava o cume de um modelo humano pro-
posto pelos sentimentalistas radicais do Círculo de George;3 o homo
sapiens varietas poetica, o homem incomum, extraordinário em sua
capacidade de perceber e descrever o mundo através de sua sensibi-
lidade e não somente do pensamento. Sua influência, como não po-
deria ser diferente, foi grande na filosofia, na poesia e na sociologia,
em especial na sociologia weberiana, que se apropriou de termos
genuinamente goethianos, como afinidades eletivas, também título
de uma obra famosa de Goethe.

Se havia um escritor a quem os representantes alemães do ceticismo ci-
entífico e os propagandistas da intuição poética remetiam como a me-

3 Círculo poético do simbolismo alemão, centrado no poeta Stefan George (cf. Lepenies,
1996).
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lhor alternativa ao conhecimento racional, esse escritor era Goethe. A era
da tecnologia e da ciência não poderia ser mais violentamente condena-
da que pela acusação de �a-goethismo� total (Lepenies, 1996, p. 218).

Toda essa tradição aqui observada origina-se de um tempo
ainda mais distante, cujas bases epistemológicas transcendem os
campos da filosofia e da poesia para encontrar na religião suas raí-
zes mais profundas. Como definido por Jessé Souza (2000, p. 143-
147), a �dicotomia protestante� centralizada nas figuras de Calvino
e Lutero esclarece, com riqueza, as diferenças entre a Europa Oci-
dental e a Alemanha. A primeira sofreu maiores influências da tradi-
ção calvinista, já a Alemanha encontrou em Lutero seu principal
representante e influente pilar da reforma protestante. Essa divisão
religiosa entre calvinistas e luteranos não se restringia somente ao
aspecto espiritual, pois na esfera econômica isso também ocorria. A
Alemanha, �atrasada� em relação à Europa Ocidental, mantinha-se
predominantemente rural frente à urbanização e industrialização de
outros países europeus.

O discurso protestante atingia diferentes esferas da socieda-
de. Entre os campesinos e artesãos, o luteranismo encontrou um eco
que não desfrutou entre os citadinos, que acolhiam com mais vee-
mência o discurso calvinista, fazendo, desse modo, da Alemanha um
local propício ao luteranismo. �Lutero privilegiou, mediante a no-
ção de privatização da fé, a vida subjetiva e interior em detrimento
da vida social e política. Lutero é visto por muitos como o alemão no
superlativo. Nele reúnem-se a introspecção com musicalidade mís-
tica, a cólera com ternura lírica� (Souza, 2000, p. 148).

Weber, nos seus ensaios reunidos de sociologia da religião
(Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie), destaca outra anti-
nomia oriunda da divisão entre calvinismo e luteranismo que escla-
rece o desenvolvimento cultural peculiar da Alemanha: a concepção
luterana de homem como vaso da divindade em oposição à concep-
ção calvinista, que vê o homem como instrumento de Deus. Enquan-
to o primeiro partia em direção a um profundo mergulho místico em
seu interior, o segundo tornava-se um guerreiro de Deus com a divi-
na missão de colonizar o mundo exterior. Aí está a base de toda
oposição entre a interioridade mística alemã com sua sociabilidade
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interior4 também marcada por um isolacionismo misantrópico, e do
outro lado o espírito de sociabilidade europeu ocidental de descri-
ção e reconhecimento do mundo. O luteranismo aproxima-se da re-
ligiosidade oriental, como afirmara Weber: �... luteranismo terá um
efeito tradicionalista que o aproxima do hinduísmo...� (apud Souza,
2000, p. 145)

Nestas duas concepções de homem, e de sua relação com o
divino, percebemos os impactos em relação ao conhecimento, à po-
lítica e à arte. O cultivo do conhecimento �desvelado� na poesia se
opõe ao método indutivo; o modelo analítico centrado no regionalis-
mo se opõe ao universalismo; o vitalismo heróico de um líder caris-
mático ao Estado plenamente democrático; o Romantismo ao Rea-
lismo; o mundo subjetivo ao mundo objetivo. �Pode-se perceber,
nesse contexto, o primeiro grande impulso para a construção da mais
germânica das singularidades culturais: �o princípio da interiorida-
de como ideal de personalidade�� (Souza, 2000, p. 145).

Este princípio, que norteará grande parte da produção intelec-
tual e artística da Alemanha, atravessando os séculos e as tradições
do pensar, marcadamente presente na Bildung (autoformação) ale-
mã, se mostrará como a raiz mais profunda do espírito alemão, pro-
movendo uma conotação mística em todas as instâncias da vida. O
exemplo mais marcante desta afirmativa é o tratamento que os ale-
mães conferem ao todo de suas manifestações culturais, ou produ-
ções do pensamento aliado ao sentimento, utilizando o termo Geist
para defini-las.5 Esta interioridade mística que busca o preenchi-
mento da divindade em si mesmo desdobra-se em uma sacralização
da vida, que se opõe duramente a qualquer movimento de dessacra-
lização, ou de instrumentalização da vida, desse modo à razão e tudo
que a circunda: a calculabilidade, o pensamento técnico, enfim, a
ciência nos moldes positivistas, que incentiva o cultivo desmedido
da razão, tal como proposta por alguns iluministas.

4 Termo cunhado por Stefan George na poesia intitulada Jahr der Seele (cf. Lepenies,
1996).

5 Na língua portuguesa traduz-se como espírito. Esta passagem tornou-se digna de nota
devido o significado transcendente que o termo espírito nos evoca.
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A oposição à Ilustração e, por conseguinte à razão e à ciência,
ocasionou uma onda de irracionalismo que repercutiu em toda a Ale-
manha, tanto na arte, na filosofia como na política.6 Herman Nohl,
exemplificando este clima, diria que: �... preferia na arte o gênio à
regra, na religião o profeta ao dogma, na moral o herói à convenção
e na vida política e jurídica a força criativa do povo a todos os siste-
mas e teorias� (Lepenies, 1996, p. 204).

Esse clima que aparece no pensamento dos filósofos Scho-
penhauer e Nietzsche, em que o impulso da criação supera a idéia de
forma, e que se opõe profundamente à cristalização de modelos e
conceitos, terá forte impacto na elaboração da ciência social alemã.
Essas influências foram determinantes para a formulação de um
modelo ímpar de sociologia na Europa, entendido como uma �anti-
Sociologia� ou uma �sociologia existencial�, isto é, um paradigma
de sociologia que valoriza o �mundo interior� e a subjetividade de
modo a se aproximar da psicologia, tal é a singularidade da sociolo-
gia alemã.

A ciência social enfrentava, como não poderia ser diferente
diante do quadro narrado, um clima de completa hostilidade. A pala-
vra sociólogo era associada a algo que poderíamos chamar de �em-
pacotadores da vida�, homens destituídos de sensibilidade poética
que procuravam criar formas para o etéreo, tornar estático o dinâmi-
co, o fluido e fugidio pulsar da vida. Essa visão um tanto quanto
caricatural era difundida pelos sentimentalistas, pelos radicais do
movimento romântico alemão, que encontravam no Círculo de Ge-
orge o locus por excelência desse pensamento de asco à razão e à
ciência. Assim, como a literatura, as escolas do Realismo e do Natu-
ralismo eram fortemente criticadas; nas ciências sociais a crítica re-

6 O irracionalismo aliado à crença num vitalismo heróico deixaria marcas profundas na
história da Alemanha, tanto na vida do espírito quanto na vida social e política. Mes-
mo que muitos pensadores que dela participaram jamais tivessem qualquer ligação
com o partido nazista, alguns autores chegaram a afirmar que esta tradição criou
circunstâncias favoráveis à dominação do povo alemão pelo Nacional Socialismo. A
título de exemplo, citamos o poeta Stefan George que, mesmo intitulado por Hitler
como o profeta do III Reich, abominou peremptoriamente sua aproximação com o
nazismo.
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caía sobre as tradições do utilitarismo inglês e do positivismo fran-
cês, em especial sobre este último, devido à valorização extremada
dos métodos das ciências naturais no campo das ciências humanas.
O pensamento estabelecido entre os poetas encontra exemplo na afir-
mativa de Lepenies sobre Dilthey: �... o objetivo de Dilthey era o de
proteger a filosofia da �radicalização cientificista� e manter e forta-
lecer a autoconfiança das ciências humanas, numa época �embriaga-
da pelas ciências naturais�� (Lepenies, 1996, p. 214).

A lógica que imperava nos círculos cultos da Alemanha em
relação ao �Conhecimento� indissociava-se da sacralização que os
alemães devotavam a tudo que se referia à vida. A ciência e a racio-
nalização eram tidas como a fonte desse �mal� que assolava a vida
do espírito. O caráter místico conferido à cultura estava ameaçado
pelo cientificismo, pois aceitar o avanço desmedido da razão seria
negar a essência da identidade alemã.

O combate à sociologia positivista e à literatura realista não
era apenas uma questão de puro desacordo epistemológico, mas sim
uma questão de ordem �macro-existencial�.7 Para os alemães, re-
nunciar à subjetividade da vida em prol de cálculos herméticos soa-
va como renunciar a si próprio. A corrente deste espírito trágico em
relação ao desenvolvimento da sociedade que aparece explicitamen-
te nas obras de Tönnies, Simmel, Weber e da Escola de Frankfurt
flui da mesma fonte de divinização da cultura que, por seu lado,
origina-se na valorização da subjetividade mística do protestantis-
mo luterano e de tradições religiosas anteriores, que marcam pro-
fundamente os traços da identidade cultural alemã. Os termos cu-
nhados por Weber como especialista sem espírito e homem do pra-
zer sem coração bem como a separação entre cultura subjetiva e
cultura objetiva em Simmel referem-se a este processo interpretado
como uma decadência ético-espiritual da humanidade, nos moldes
do mito de Prometeu em referência à cultura grega. Esta visão deca-
dentista e dramática que singulariza a sociologia alemã reflete a at-

7 O termo utilizado refere-se à perspectiva de Herder, que encara as culturas como
indivíduos coletivos. Para mais detalhes, ver Dumont (1996).
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mosfera cultural da época. Tal como uma profecia de fé das antigas
tribos germânicas, recheada de um tom fatalista e sombrio quando
rendiam culto à sua divindade suprema, o deus Wyrd (o destino).

Esta oposição radical ao racionalismo encontrava na figura
do poeta Stefan George o ícone deste movimento. George colocava-
se à frente deste movimento como o arauto do genuíno espírito ale-
mão, influenciando sobremaneira grande parte do universo cultural
que lhe foi contemporâneo, e se destacando como grande opositor
da sociologia. George reivindicava para o poeta todas as atribuições
�mágico-religiosas� dos sacerdotes-líderes da antiguidade. Para ele,
cabia ao poeta, este ser humano diferenciado e superior, dirigir to-
dos os passos da vida cultural e política da nação. A figura projetada
do poeta para George assemelhava-se ao papel do iatromante na
Grécia antiga, o poeta adivinho que era capaz de proezas como a
previsão e a taumaturgia. Na definição de Marilena Chauí, percebe-
mos as semelhanças existentes entre o modelo de poeta georgiano e
o poeta-profeta-juiz da Grécia antiga. �O poeta (o aedo, como Ho-
mero), o adivinho ou mago (o profeta) e o rei-de-justiça (o sábio)
são personalidades reais que têm em comum o dom da vidência para
além da aparência sensível ou imediata das coisas. São homens ins-
pirados, cuja fala é oracular...� (Chauí, 2002, p. 40).

O grande poeta, na visão de George, era tão intenso e espeta-
cular que esgotava todas as potencialidades da vida política e cultu-
ral; sua sensibilidade bastava para �fazer� o mundo. Cientistas, filó-
sofos e literatos eram dispensáveis ante a figura do poeta.8 O seu
objetivo de educar o homem para se tornar poeticamente sensível
expressava-se em relação ao seu círculo de discípulos, que com ares
de uma sociedade secreta se legitimava com os atributos genuina-
mente religiosos. �A formação do círculo fora sem dúvida um pro-

8 É bom ressaltar que a crítica de George se estabelecia exclusivamente sobre as, então,
chamadas �ciências do espírito�. É fato que as descobertas de Max Planck, de Bhor,
por exemplo, não eram contestadas, porém, as coisas referentes ao mundo do espírito
eram de domínio da poesia. �Como �artista, sacerdote, profeta, soberano�, o poeta era
inimigo jurado não apenas do literato, mas também � com poucas exceções � do
filósofo e do cientista� (Lepenies, 1996, p. 257).
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cesso religioso, e o próprio círculo compreendia-se como �ecclesia
invisibilis�� (Lepenies, 1996, p. 265).

George e o círculo de discípulos que se formou em seu entor-
no desprezavam a busca descritiva do real, pois para eles tanto a
sociologia quanto a literatura caíam no mesmo erro. A sociologia, na
busca de criação de conceitos, se distanciava da multiplicidade da
vida e a literatura submetia o escritor à sociedade, tornava-o seu
servo, isso era a negação da liberdade espiritual, numa época que a
sociedade não era mais portadora de espírito. Para o círculo de
George, ambas não alcançavam a essência da vida, o que apenas
ocorria na verdadeira poesia, mas não na poesia de intelectuais, fun-
cionários públicos e burgueses que faziam versos.

George permanecia influenciado pelo desejo de Mallarmé de uma lin-
guagem que a massa não compreendesse, e sua poesia... condenava
toda arte que pretendesse realizar tudo mediante um envolver-se na
realidade social... O verdadeiro objetivo era deliberadamente imergir
no desenvolvimento da poesia, era recusar tudo o que fosse moderno e
estivesse na moda. Entre os gêneros desprezados estavam o conto, o
drama social e o romance, em resumo, toda �interpretação burguesa do
mundo� (Lepenies, 1996, p. 259).

Por maior desprezo que o movimento poético dos georgianos
devotasse à ciência, era nítida a influência que a mesma exercia so-
bre os poetas. Nas declarações de George e seus discípulos, e tam-
bém nas suas poesias, percebia-se a utilização de concepções e per-
cepções de mundo claramente originadas na forma de pensar da so-
ciologia. A crítica à sociedade burguesa, e, por conseguinte, às suas
expressões culturais, eram endossadas com ressalvas ao espírito pro-
testante, com alusões tácitas à sociologia weberiana. Assim afirma-
vam os georgianos: �A industrialização, a modernização e a entrada
no capitalismo eram frutos do espírito protestante e contra ele o ca-
tolicismo podia servir de baluarte� (Lepenies, 1996, p. 286).

O Círculo de George buscava sua auto-afirmação na origina-
lidade, no inimitável, e isso redundava na radical oposição ao mun-
do e na criação de um dualismo místico, cujo Estado-poeta se opu-
nha ao mundo do vulgo, que jamais poderia alcançar o Reino-espiri-
tual dos poetas.
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Por mais que a sua personalidade excêntrica o afastasse de
outros círculos intelectuais, a admiração pela obra de George não
diminuía; assim como suas influências são inegáveis por toda sua
época, tanto na arte como no pensamento e na política alemã.

A sociologia talvez tenha sido a mais hostilizada das ciências
na Alemanha por sua pretensão de compreender a cultura, e, devido
a isso, foi obrigada a fazer concessões que delinearam sua singulari-
dade em relação à sociologia da Europa Ocidental. Dentre os sociólo-
gos alemães, George Simmel destacou-se como a melhor representa-
ção desta sociologia nascente, que se caracterizava por sua pouca se-
paração entre a poesia e a filosofia. A postura poética de Simmel, sua
valorização da intuição, sua escrita ensaística primando pela estética
fez dele um caso original na cultura alemã, pois ao mesmo tempo em
que não era um poeta, também não era o típico modelo de cientista.

Já Ferdinand Tönnies demonstra na utilização da psicologia as mar-
cas deixadas pela tradição alemã. Seus conceitos de Vontade (Kürwille e
Wesenwille) denotam a tentativa de achar na vida interior do indivíduo
os pressupostos do desenvolvimento das formas de socialização. Dife-
rentemente da sociologia durkheimiana, que encara a sociedade em sua
natureza própria, como algo exterior e coercitivo sobre os indivíduos,
Tönnies busca no próprio indivíduo as bases das configurações sociais.
Assim como Simmel, Tönnies esteve envolto em uma atmosfera da po-
esia que marcou profundamente sua obra. O poeta Theodor Storm, seu
amigo particular, teve grande influência no seu pensamento.

A problemática que sustenta o sistema sociológico de Tönnies encon-
tra-se no centro da obra de certos escritores da época, particularmente
na de seu poeta preferido, Theodor Storm... Os escritos de Storm são
profundamente marcados pelo culto dos valores tradicionais e �orgâni-
cos�, decompostos pelo individualismo moderno... (Löwy, 1998, p. 48).

Max Weber encontra-se em posição de maior distanciamento
dos círculos poéticos, tendo em Simmel o elo que ligeiramente o
aproximava da figura de Stefan George. Em Weber nota-se uma vi-
são decadentista de mundo; o espírito trágico do processo da moder-
nidade que marca a especificidade da experiência alemã na sociolo-
gia, e mostra o caminho marginal que a Alemanha trilhou na �sua
modernidade�. Weber se apresentava como a polaridade oposta a
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George, polaridades estas que se fundiam no espírito alemão e que
são narradas no trecho abaixo:

O primeiro deles era poeta, �talvez... mais profeta que poeta... uma
perigosa natureza híbrida, que amava e odiava, mestre e sedutor ao
mesmo tempo� (Hofmannstahl, 1955). A outra figura era �totalmente
contrastante com ele nessa atitude básica� (Hofmannstahl, 1955): dis-
ciplinado em vez de pretensioso... Tratava-se de um homem de ciência
para qual a perseverança da herança intelectual se tornava um destino
sombrio... À �hibrys do querer dominar� do primeiro opunha-se aqui a
�hybris do querer servir� (Lepenies, 1996, p. 279).

Poderíamos citar, sem a pretensão de abarcar a totalidade da
explicação, a tardia emergência da burguesia e a não divisão do tra-
balho intelectual como os pontos de direta influência no surgimento
da sociologia alemã. Na França, por exemplo, havia uma clara divi-
são do trabalho intelectual, de maneira que a ciência se separava da
filosofia; as ciências naturais impunham seus métodos de observa-
ção e indução às ciências sociais que, apesar de terem que provar ter
um objeto próprio a fim de se afirmar como ciência, impregnavam-
se das noções de �evolução� e �sistema� oriundas da física e da bio-
logia. A sociologia na França, portanto, distanciava-se das humani-
dades e se enclausurava em postulados de neutralidade e cientifici-
dade onde não havia espaço para a especulação filosófica. Por sua
vez, a Alemanha não vivia esta experiência, mantendo a filosofia
unida à qualquer atividade do pensamento, tanto na arte quanto na
ciência. Isso conferiu à sua sociologia fortes preocupações existen-
ciais, como queria o círculo de George. Havia entre os georgianos e
Alfred Weber (1868-1958) uma vontade de transformar a sociologia
em uma ciência existencial. �A crítica de Alfred Weber à sociologia
acadêmica, acusando-a de ter-se perdido na sistematização e catalo-
gação e sua pretensão de fazer dela novamente uma ciência existen-
cial, devia parecer aos georgianos a observância de seus próprios
princípio� (Lepenies, 1996, p. 287).

Os traços qualitativos na sociologia alemã moldaram-na qua-
se como uma outra ciência, de programas alternativos aos origina-
dos do movimento iluminista, formando �sociologias�, e uma singu-
lar compreensão da modernidade.
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Compreensão histórica e natureza humana
segundo Dilthey

Dario Teixeira

Um dilema não é propriamente um problema a requerer e ad-
mitir uma solução, mas antes é uma situação intelectual embaraço-
sa, em meio à qual todas as vias de escape aparentam ser igualmente
ruins, visto que igualmente acidentadas por flagrantes dificuldades,
sendo a pior delas a inevitável perda de algo que intuitivamente re-
conhecemos como importante e que sentimos dever preservar. Creio
que nos defrontamos com um dilema, a saber, o da compreensão
interpessoal, quando as nossas diferenças de fato � que justamente
suscitam ou impõem o trabalho de interpretação � tendem a ser elas
próprias vistas como interdições de princípio à compreensão do ou-
tro como tal.

Quanto a isso, não é difícil oferecer alguns exemplos: poderí-
amos pensar que as diferenças de fato determinadas pela variação
das épocas comprometeriam nossa compreensão, visto que a nossa
visão do passado seria sempre uma projeção do nosso presente, pois,
afinal, como uma suposta questão de princípio, não poderíamos apre-
endê-lo senão da perspectiva que nos orienta atualmente; podería-
mos pensar ainda que as diferenças de fato determinadas pela varia-
ção das línguas comprometeriam a compreensão, visto que as tradu-
ções seriam inevitáveis adaptações ao que é por nós dizível, pois,
afinal, como uma suposta questão de princípio, não poderíamos fa-
lar e nos entendermos senão nos termos da língua que nos é própria;
poderíamos pensar também que as diferenças de fato determinadas
pela variação dos costumes e instituições comprometeriam a com-
preensão, visto que a mera identificação de outros costumes e insti-
tuições já envolveria sua desautorização em virtude de sua redução
a meros fatos de cultura, pois, afinal, como uma suposta questão de
princípio, não poderíamos assentir senão à força diretiva e normati-
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va de nossos próprios costumes e instituições; poderíamos pensar,
finalmente, que as diferenças de fato determinadas pela variação
dos sistemas de crenças e fins comprometeriam a compreensão, vis-
to que o reconhecimento de outros sistemas de crenças e fins só teria
lugar, na medida em que eles são consistentes maciçamente com
nosso próprio sistema de crenças e fins, pois, afinal, como uma supos-
ta questão de princípio, a apreensão apropriada do conteúdo de senti-
do de crenças e fins seria inseparável da própria convicção acerca da
correção dele, mas não poderíamos ter convicções senão acerca da
correção do conteúdo de sentido de nossas próprias crenças e fins.

Na contemporaneidade, reconhecemos facilmente esse esta-
do dilemático da questão da compreensão interpessoal em duas for-
mas extremadas de se tentar resolvê-la, a saber: (1) em uma teoria da
interpretação que conclui pela impossibilidade de se conceber dife-
renças relevantes entre formas de pensamento, visto que uma igual-
dade categorial básica seria pressuposta a priori por todo trabalho
de interpretação sobre diferenças ou divergências conceituais locais;1

(2) em um programa de análise desconstrutiva, que conclui pela im-
possibilidade de se apreender o outro e o diferente enquanto tal, visto
que as estruturas discursivas do próprio trabalho de interpretação já
implementariam a priori o jogo da assimilação do diferente pelo mes-
mo, ou melhor, já exercitariam, ainda que a sua revelia, o poder de
submissão da diferença à identidade. Essas soluções para a questão da
compreensão interpessoal se revelam, então, como escapes unilate-
rais e insatisfatórios a um incômodo dilema, quando consideramos
que a primeira delas, contra nossas intuições, parece precisar fazer
desvanecerem as diferenças para garantir a possibilidade de inter-
pretação e compreensão, enquanto a outra, por sua vez, também con-
tra nossas intuições, parece precisar tornar impossível a compreensão
para garantir o reconhecimento das diferenças como tais.

Tal dilema colocou-se para nós diretamente desde a emergên-
cia da consciência histórica e da dissolução conseqüente da imagem

1 Um precursor de tal linha argumentativa se encontra nas Logische Untersuchungen
de Husserl (cf. Teixeira, 2007).
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clássica de uma ordem natural do mundo e de uma invariável nature-
za humana universal. Contra as pretensões de uma metafísica que
enunciaria as verdades substantivas últimas e a priori sobre o ho-
mem e a história, o pensamento histórico revelaria a variabilidade
dessas pretensas verdades em correspondência com a variação dos
próprios sujeitos históricos dessas enunciações. Se for assim, vale
dizer: se a vida humana for constitutivamente histórica, então nos
espreita já, de fato, o risco da conversão das diferenças aparente-
mente contingentes e relativas em diferenças necessárias e absolu-
tas na história, porquanto, sem um substrato idêntico na variação,
não caberia mais pretender interpretar as variações históricas como
se interpreta o acidental por referência ao essencial ou a diferença
por referência à identidade, de modo que todas as variações históri-
cas aparentes constituiriam, de direito, uma mera multiplicidade de
singularidades históricas descontínuas e incomensuráveis, o que sus-
citaria precisamente o dilema da impossibilidade de compreender-
mos aquilo que por si mesmo, aliás, por sua diferença ou estranheza,
apela por nossa interpretação.

Nesses tempos heróicos dos primeiros enfrentamentos dire-
tos com tal dilema, vale lembrar, no contexto intelectual pós-hegeli-
ano da Alemanha do século XIX, Dilthey desempenhou um impor-
tante papel. Se reunirmos os méritos mais gerais que os manuais
atribuem a Dilthey, veremos que é mais difundida uma certa ima-
gem do seu pensamento que o compromete com uma posição bem
determinada frente ao dilema em questão aqui. Não é incomum ver-
mos Dilthey ser louvado por sua crítica a uma concepção a-histórica
do homem, que teria tido seu apogeu com o naturalismo da filosofia
do Esclarecimento. Também não é incomum vermos essa posição de
Dilthey ser, então, associada à concepção da singularidade irrepetí-
vel das individualidades históricas,2 da variedade de formas únicas

2 Indivíduos históricos não são apenas personalidades particulares, mas também, por
exemplo, a forma de governo democrático da Atenas do século V a.C. (Dilthey, 1900,
p. 336), o movimento da Reforma protestante (Dilthey, 1910, p. 216) ou sistemas
culturais e instituições sociais em suas configurações históricas particulares (Dilthey,
1875, p. 61).
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de pensamento e de vida na história. Por fim, a pretensão de Dilthey
de tomar como critério de demarcação das ciências da natureza fren-
te às ciências do espírito o contraste entre o método da explicação
causal segundo leis gerais e o método de compreensão do sentido
intrínseco dos eventos históricos é comumente vista como sendo a
conclusão conseqüente de sua nova visão do homem como um ser
histórico e da história como o curso de singularidades únicas. De
modo que, aparentemente, apreenderíamos a linha central de desen-
volvimento do pensamento de Dilthey sob a forma de uma inferên-
cia relativamente simples:

(P
1
) Os seres humanos são sujeitos desprovidos de uma natu-

reza comum ou universal relevante;
(P

2
) os fatos, feitos e obras humanos são particulares constitu-

ídos ou determinados historicamente;
(C) logo, o estudo dos fenômenos humanos consiste na com-

preensão de singularidades históricas como tais.
Dilthey aparece assim como um teórico do historicismo rela-

tivista; mas pode-se perguntar: tal posição é efetivamente uma via
possível de escape ao dilema da compreensão interpessoal (nesse
caso, da compreensão histórica) ou é justamente a afirmação mesma
do dilema em toda a sua crueza? Afinal, como seria possível falar
ainda de compreensão de efetivas singularidades históricas alheias
(como o faz a conclusão dessa inferência) se aquele que deve aí
empreender a interpretação tiver de ser considerado como sendo ele
próprio simplesmente uma singularidade histórica (como nos impõe
fazê-lo a conjunção das premissas dessa inferência) e, assim, como
sendo supostamente cativo das suas próprias formas singulares de vida
e de pensamento? Parece claro que a acepção de consciência histórica
que se atribui aí a Dilthey precisa ser moderada ou refinada.

E, de fato, não é de todo clara a razão de se acreditar que a
noção de historicidade da vida humana deva excluir a noção de
natureza humana. Costuma-se acreditar que a consciência histórica
nos impõe essa negação de toda identidade humana universal rele-
vante, pois do contrário � esse é o temor obscuro de fundo � acaba-
ríamos por ser complacentes com nossas próprias determinações his-
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tóricas particulares, a ponto de elevá-las à condição mesma de natu-
reza humana universal, de modo que, então, acabaríamos ou por re-
duzir, através de reinterpretações, toda diferença histórica a uma mera
variante de nossa própria identidade de época, ou simplesmente só
seríamos aptos a ver diferenças sob a forma negativa de desvios inin-
teligíveis e irracionais. Acredita-se, enfim, que recorrer à noção de
natureza humana nos condenaria ao provincianismo de só entender-
mos o outro como um espelho, isto é, a partir de nós mesmos: se for
preciso compartilhar com César uma natureza humana comum para
compreendê-lo, corremos o risco de, na verdade, estarmos fazendo
César ser como nós mesmos para só então compreendê-lo. Mas é
preciso que as coisas se passem assim?

Se analisarmos algumas passagens centrais da obra de Dil-
they, não teremos dificuldade de ver que esse filho legítimo da Esco-
la Histórica nunca deixou, contudo, de conceder um lugar central à
categoria de natureza humana naquele que foi o trabalho de sua vida,
nomeadamente, na fundamentação das ciências do espírito, que, a
seu ver, não poderiam eximir-se de serem estritamente históricas,
mas que também não poderiam deixar de principiar com a adequada
apreensão da constituição universal própria da vida humana como
tal.3 A título de antecipação do que tentaremos mostrar, podemos
dizer que o exame de Dilthey do conceito e da operação de compre-
ensão histórica o instaria a negar que ela possa consistir, sem mais,
na apreensão de singularidades simpliciter (o que é a negação da
conclusão C da inferência inicial), porquanto a possibilidade mesma
de compreender existências históricas singulares pressuporia apre-
endê-las não simplesmente enquanto singularidades, mas antes en-
quanto individuações de uma natureza humana universal (o que é a
negação da premissa P

1
 da inferência inicial). Essa noção de indivi-

duação constituirá o termo médio da relação entre natureza humana
e historicidade na justificação da possibilidade da efetiva compreen-

3 O próprio Dilthey (1903, p. 9) descreve seu �trabalho de vida� como sendo o de
encontrar a via por onde desenvolver o pensamento histórico sem incorrer no crasso
relativismo.
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são de existentes históricos alheios em sua efetiva diferença. Poder-
se-ia entender o presente trabalho como sendo uma tentativa de es-
clarecimento da seguinte formulação exemplar de Dilthey: �As gran-
des relações que possibilitam um conhecimento do mundo histórico
residem na referência do comum senso vital humano à individuação
e na referência da individuação à historicidade� (1895/96, p. 266).

Para tanto, (1) em primeiro lugar, analisaremos o conceito de
compreensão tal como empregado e elucidado por Dilthey e (2), na
seqüência, reconstituiremos a caracterização proposta por Dilthey
das operações concretas em que se efetua a compreensão, a fim de
explicitarmos seu compromisso com a categoria de natureza huma-
na enquanto condição última da própria possibilidade da compreen-
são histórica do outro enquanto tal. A título de antecipação da �mo-
ral� do nosso trabalho, indicamos aqui como essa posição de Dil-
they cabe ser estimada no que diz respeito ao dilema da compreen-
são. Quanto a isso, cabe destacar a modéstia da posição de Dilthey,
e isso em dois sentidos: (a) em primeiro lugar, e mais trivialmente, a
compreensão histórica, aos seus olhos, requererá, sem dúvida, a re-
ferência à natureza humana, mas uma tal estrutura compartilhada da
condição humana constituirá apenas um requisito necessário, mas
não suficiente da compreensão, no sentido de que, na falta dela, fi-
caria sem dúvida comprometida a possibilidade da compreensão,
mas sua consumação per se também não garante sem mais a com-
preensão; (b) em segundo lugar, e mais relevantemente, a compre-
ensão histórica não é aí nem afirmada nem negada em termos de
necessidades analíticas ou conceituais a priori, mas antes é concebi-
da como uma possibilidade empírica; em outros termos, a compre-
ensão histórica se beneficiaria do fato de que vigora certa uniformi-
dade no modo como seres humanos chegam a uma conformação es-
piritual determinada sob dadas circunstâncias de vida, de maneira
que a compreensão histórica poderá ter êxito por todo o tempo em
que observarmos alguma uniformidade no modo de individuação da
vida humana (portanto, da nossa própria) em contextos de vida es-
pecíficos, embora, como uma questão de fato, a compreensão possa
vir a falhar ou se tornar impossível se tais uniformidades nos esca-
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pam ou se dissolvem, isto é, se (por interferências de várias ordens)
a potencialidade e maleabilidade de nosso próprio senso vital huma-
no relativamente às condições e contextos de vida diversos deixam,
então, de poder guiar-nos em nosso acesso ao remoto, ao alheio, ao
estranho.

É a plausibilidade e modéstia de uma tal concepção (indepen-
dentemente ainda da avaliação do seu mérito) que deve fazer soar
tão inverossímeis e presunçosas, não somente por um lado, as afir-
mações de que, por princípio, nunca podemos compreender senão o
que é similar a nossas particularidades � de modo que toda interpre-
tação do outro implicaria, de saída, na redução de sua diferença à
nossa identidade segundo o padrão de correção de nosso pensamen-
to e discurso �, como também, por outro lado, as afirmações de que,
por princípio, a compreensão do alheio está sempre garantida � des-
de que a simples identificação do objeto a ser interpretado já reque-
reria, quanto ao básico, sua conformidade ao que seria o padrão uni-
versal e necessário de correção do pensamento e do discurso como
tais. Proponho-me aqui apresentar a posição alternativa de Dilthey
que, como uma via de escape ao dilema da compreensão interpessoal,
parece exigir de nós (mais em acordo com nossas intuições) tão so-
mente que renunciemos à certeza por princípio quanto à possibilida-
de ou impossibilidade da compreensão do outro em sua diferença.

O conceito de compreensão

Ao se falar em �compreensão�, costuma-se ter em mente -
não só seus detratores (cf. Abel, 1948), mas também alguns de seus
defensores4 � algum tipo de dom sensitivo de sair de si e penetrar na
mente alheia, algo da ordem de uma consonância ou identificação
de sentimentos, de uma simpatia ou empatia. Seja qual for a contri-
buição que tais capacidades intuitivas naturais possam eventualmente

4 Cf. Reis, 2003, p. 201, em que se concebe o �interesse e simpatia pelo outro� como
uma condição necessária da compreensão. Pretendo mostrar não só a irrelevância
dessa condição, como também seu desserviço para o bom entendimento da noção de
compreensão.
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aditar à compreensão, o fato é que elas não são nem necessárias,
nem suficientes para caracterizar a compreensão. Contudo, isso não
quer dizer que a compreensão não esteja vinculada a determinadas
atitudes e operações daquele que interpreta frente àquele que é in-
terpretado, as quais podem sim ser caracterizadas cum grano salis
como sendo subjetivas ou psicológicas; o que não se pode perder de
vista é que, então, essas atitudes e operações são algo mais �cere-
bral� do que �emocional�, vale dizer, são procedimentos do tipo que
nos acostumamos a chamar de �experimento de pensamento�, o qual
se presta, sobretudo, à identificação ou verificação de nexos concei-
tuais ou à descoberta e exame reflexivos de elementos e relações
constituintes de todos complexos. De saída, porém, cabe reconhecer
a diferença entre o conceito de compreensão, que tematizamos nesta
seção, e as operações quasi-psicológicas em que ela se efetua, que
trataremos na próxima.

Dilthey (1900, p. 318) caracteriza a compreensão como sendo
�o processo, no qual, a partir de signos que são dados de fora de
maneira sensorial, nós reconhecemos algo de interno�. A menção ao
�reconhecimento de algo de interno� exclui que se possa falar lite-
ralmente de compreensão em relação à natureza, sob pena de incor-
rermos em algum tipo de antropomorfização, assim como a menção
a �signos dados de fora sensorialmente� exclui que caiba falar lite-
ralmente de compreensão com respeito a nós mesmos, sob pena de
concebermos a �apreensão de si� como inferida de observações acerca
dos nossos próprios comportamentos; em suma: compreender con-
siste em apreender dados externos percebidos como sendo signos e,
especificamente, como manifestações de uma vida mental alheia.
Contra mal-entendidos, Dilthey insiste em afirmar o que ele acredita
ser uma trivialidade: os fatos estudados pelas ciências do espírito
não são entidades sui generis, mas sim pertencem ao mesmo âmbito
dos dados perceptíveis, estudados também pelas ciências da nature-
za, embora, diferentemente destas últimas, elas os estudam enquan-
to são signos, vale dizer, enquanto são dotados de significação.

Cabe notar que a noção de �ser dotado de significação� é, na
verdade, bastante difícil de ser elucidada, sobretudo, porque tende-
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mos a pensar que �ser dotado de significação� consistiria simples-
mente em �ser correlato de nossos atos de interpretar e de dar senti-
do�5; se fosse assim, dificilmente haveria algo que não fosse dotado
de sentido, pois para todo evento é concebível um contexto em que é
pertinente interpretá-lo e conferir-lhe sentido. Comecemos nossa
elucidação através de exemplos:6 o evento de extinção de uma estre-
la nesse exato momento no espaço cósmico, a perseguição de um
antílope por um leão na savana africana ou o balançar ao vento das
folhas da árvore em frente à minha janela não são dotados de signi-
ficação, enquanto o são as teorias cosmológicas, a proibição da caça
esportiva aos animais e as tecnologias de geração de energia eólica.
Qual a diferença que aí vigora? Acerca de casos do segundo tipo,
Dilthey (1910, p. 118) escreve: �O espírito objetivou-se neles, fins
se encontram configurados neles, valores estão neles realizados�. A
idéia não parece ser aqui a de que certos dados perceptíveis, além de
serem algo, também podem desempenhar a função adicional de signi-
ficar outra coisa, mas antes parece que se tem a concepção de que
esses dados são algo precisamente enquanto significam, isto é, são
dados só identificáveis via aquilo de significativo (sentido, finalida-
de, valor) que eles encarnam. Podemos ler o seguinte em Dilthey
(1910, p. 118): �Entre ciências da natureza e do espírito não se trata
apenas de uma diferença na atitude do sujeito para com o objeto, no
modo de proceder, no método, mas antes o procedimento de com-
preensão [próprio às ciências do espírito] está fundamentado, quan-
do considerado em seu nível substantivo, no fato de que o dado ex-
terno, que forma seu objeto, diferencia-se completamente do objeto
das ciências naturais�.7

5 Cf. 1910, p. 118-119, em que Dilthey parece afirmar isso, quando, na verdade, apenas
quer dizer que há uma assimetria na relação entre ser-dotado-de-sentido e ser-
interpretado-como-dotado-de-sentido, na medida em que nem tudo a que atribuímos
sentido é eo ipso um objeto dotado de sentido na acepção relevante, embora tudo o
que é dotado de sentido nessa acepção relevante seja eo ipso relativo ao modo de ser
interessado e interpretativo que nos é próprio.

6 Cf. 1895-96, p. 248, onde Dilthey propõe um critério de demarcação entre objetos
significativos e não-significativos.

7 Cf. 1895/96, p. 248, onde Dilthey, entretanto, propõe um critério de demarcação entre
essas ciências que não recorre a uma diferença de natureza entre duas classes de objetos.



60 TEIXEIRA, Dario � Compreensão histórica e natureza humana segundo Dilthey

Em suma, o objeto de estudo das ciências do espírito consiste
sim em positividades, mas, bem entendido, em positividades identi-
ficadas precisamente enquanto objetivações de algo espiritual, de
maneira que elas são enquanto significam e são o que significam,
vale dizer, elas são tão somente expressões8 na acepção de manifes-
tações de vida.9 Quando essas manifestações de vida chegam a fi-
xar-se em configurações estáveis, vale dizer, quando são reidentifi-
cáveis e, assim, estão disponíveis à nossa recorrente consideração,
então o processo de compreensão alcança �um grau controlável de
objetividade�, na medida em que pode proceder à maneira de uma
técnica: �Tal compreensão regrada de manifestações de vida perma-
nentemente fixadas é chamada por nós de exegese ou interpretação�
(Dilthey, 1900, p. 319).10

 Ainda contra mal-entendidos, Dilthey insiste em afirmar o
que parece ser uma trivialidade: as operações lógicas e procedimen-
tos metódicos envolvidos nas ciências do espírito são exatamente os
mesmos daqueles envolvidos nas ciências da natureza, apenas dife-
renciando-se o peso relativo deles ou, mais especificamente, a hie-
rarquia determinada que vigora entre eles em cada uma dessas ciên-
cias. Operações lógicas e procedimentos metódicos a serviço do �fim
de trazer fatos ao conhecimento� são, por exemplo: comparação,
inferências, experimentação, formalização, subsunção do particular
sob o geral, enquadramento de dados singulares em interconexões
complexas, ordenamento de multiplicidades segundo divisões clas-
sificadoras, etc. (1895/96, p. 261). Porém, Dilthey argumenta que,

8 Cf. 1910, p. 205 sobre três acepções inter-relacionadas da noção expressão.
9 Como um aspecto da lógica das ciências do espírito, Dilthey destaca mais

freqüentemente o fato de que a estrutura da experiência histórica é tal que �aquele,
que estuda a história, é o mesmo que aquele, que faz a história� (1910, p. 278), na
medida em que �nós somos primeiramente seres históricos antes de sermos
observadores da história, e apenas porque somos aqueles é que nós nos tornamos
estes� (idem; cf. também: p. 148, p. 191). É isso, sobretudo, que determina o estudo
histórico como conhecimento via compreensão (na acepção metodológica que é nosso
foco aqui) e acerca do que é em si próprio compreensível (em uma acepção ontológica
que logo demarcaremos melhor).

10 Cf. 1875, p. 68, onde a compreensão já é caracterizada como uma �künstliche
Rekonstruktion�.
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enquanto nas ciências da natureza explicativas predominam a indu-
ção, a experimentação e a formalização, nas ciências do espírito �
onde tais operações mutatis mutandis também intervêm (1900, p.
330) � predomina, por sua vez, a análise, a descrição e a comparação
enquanto meios da compreensão (1895/96, p. 262).

Um primeiro ponto a ser notado aqui é o de que, assim conce-
bida, a compreensão � contrariamente à opinião corrente � está lon-
ge de ter um caráter simplesmente intuitivo. Dilthey (1900, p. 327)
caracteriza de fato a compreensão em termos de uma reconstrução
de totalidades expressivas a partir de manifestações de vida parci-
ais.11 Esse processo regrado de reconstrução deve revelar-se como o
processo, no qual, �a partir apenas de signos particulares relativa-
mente determinados, uma interconexão vem a ser reconhecida, e isso
através da constante colaboração do saber gramatical, lógico e his-
tórico disponível� (1900, p. 330). Parece claro que uma compreen-
são, à qual se chega através da reconstrução de um todo expressivo e
intermediada por esses saberes, deve envolver variados procedimen-
tos lógicos e metódicos com sua pertinente complexidade. Sem dú-
vida, essas são noções que, em geral, não se espera ver associadas ao
conceito de compreensão, mas de todo modo, cabe registrar que o
conceito de compreensão, tal como concebido por Dilthey, não é
esclarecido, de saída, por recurso a incontroláveis dons intuitivos,
articulados vagamente nas noções de �sair de si� e �colocar-se no
lugar do outro�, embora caiba, sem dúvida, também registrar que

11 Só por relação à totalidade expressiva própria reconstruída segundo sua forma interna,
é que se pode aceder propriamente ao sentido da expressão, seja no nível mais imediato,
concernente à intenção daquele que assim se manifesta, seja no nível mais profundo,
concernente ao senso vital determinado que está aí inerente até mesmo a despeito da
intenção daquele que se manifesta. No caso exemplar da compreensão de uma obra
literária, Dilthey afirma isso claramente ao dizer que, �a partir dos signos escritos,
compreendemos o todo de uma obra e, a partir desse todo, compreendemos o propósito
(Absicht) e a postura (Geistesart) de seu criador� (1900, p. 327). De maneira geral,
no curso da compreensão, deve-se chegar (por meio da reconstrução guiada pela forma
interna) ao todo da expressão que, em última instância, pode ser referido (por meio de
uma operação de transposição a ser especificada) ao senso vital próprio que, por sua
vez, � e por contraste com o �impulso consciente� do autor ou agente (1875, p. 68) �
consiste na �força efetivamente atuante� na realização da obra enquanto expressão de
um modo de ser determinado, de um sentido de vida unitário e individual.
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Dilthey ainda pretende poder falar legitimamente de compreensão
na acepção de apreensão imediata, mas então não como uma noção
que designe propriamente um procedimento metodológico do inter-
prete, mas sim como uma noção que designa o modo de ser mais
básico daquele que é interpretado.

Quanto a isso, podemos apenas remeter para a noção de com-
preensão elementar � introduzida por contraste com a noção de com-
preensão de ordem superior (1910, p. 205ss.) � que caberia ser reco-
nhecida como um esforço pioneiro de Dilthey na articulação de no-
ções chaves para o que aprendemos a chamar contemporaneamente
de �teoria da prática�; vale dizer, para aquela teoria que pretende
lançar luz sobre nossas competências e habilidades �espontâneas�
na vida prática e interativa.12 Segundo Dilthey, a compreensão ele-
mentar, enquanto modo de ser daquele que apreende imediatamente
a significação, está fundada (ou talvez: consista)13 na familiaridade
própria à nossa mera imersão em contextos práticos de vida compar-
tilhada, em que relações funcionais relativamente estáveis entre, por
um lado, posturas, enunciados, comportamentos, etc., e, por outro
lado, sentidos, finalidades, intenções, etc., permitem que uma dada
manifestação apareça como portando nela mesma, de maneira ine-
quívoca, seu elemento espiritual ou significação.

Tendo demarcado o conceito metodológico de compreensão,
cabe-nos perguntar quais operações cognitivas específicas constitu-
em essa compreensão do elemento espiritual de existentes históri-
cos individuais.

A operação da compreensão

Dilthey (1910, p. 213) caracteriza as operações que embasam
o processo reconstrutivo da compreensão como sendo as operações
de �transposição�, de �revivência� e de �reprodução�. Na verdade,

12 Em um outro trabalho (Teixeira, 2005), examinamos algumas limitações de princípio
dessas teorias da prática quando pretendem valer como um esclarecimento do conceito
geral de compreensão.

13 Indicamos assim, sem que possamos nos deter sobre isso aqui, uma divergência possível
na interpretação da noção de compreensão elementar.
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essas operações constituem uma única operação elementar (cf. 1895/
96, p. 265) que, bem conduzida, deve nos levar a graus maiores de
acuidade em um curso peculiar de apreensão da interconexão de uma
vida ou do nexo vital, que dá sentido unitário último às manifesta-
ções históricas reconstrutivamente reunidas em um todo expressivo.

De fato, Dilthey (1910, p. 214) fala como se a transposição
fosse uma operação primária que, então, serviria simplesmente de
base a outra operação distinta de reproduzir ou revivenciar que, esta
sim, seria �a maneira suprema da totalidade da vida anímica intervir
eficientemente na compreensão�. Contudo, todo o contexto deixa
claro que o contraste intencionado por Dilthey não diz respeito à
vigência de supostas diferenças qualitativas entre essas operações
mais básicas, mas antes se concentra primariamente na diferença
entre, por um lado, a própria operação reconstrutiva de apreensão,
segundo sua forma interna, de uma totalidade expressiva singular (o
que ele chama preferencialmente de �compreensão�), e, por outro
lado, a operação recriadora de apreensão da índole interna ou do
senso vital, que tanto motiva quanto se encontra realizado, enquanto
significação, no todo expressivo em questão (o que ele chama prefe-
rencialmente de �revivência�).14 Podemos atestar isso em sua afir-
mação de que, por um lado, �a compreensão é, em si mesma, uma
operação que transcorre no sentido inverso àquele do próprio curso
das efetuações�, enquanto, por outro lado, �a revivência é o trabalho
criativo alinhado com o curso dos acontecimentos� (1910, p. 214).
Mas em que consiste, então, esse �trabalho criativo� que constitui,

14 Diferença não implica, porém, separação: essas operações, a reconstrutivas e a
recriadora, não são independentes, mas antes, consistem, respectivamente, na �face
lógica� e na �face psicológica� do processo de compreensão. Dependência não
implica, porém, simetria: os procedimentos reconstrutivos próprios à compreensão
do interprete efetuam-se (bem como fundam-se) sobre dados que são eles próprios
compreensões elementares próprias ao interpretado � seus modos de ser, suas
manifestações de vida, suas expressões dotadas de significação � passíveis, portanto,
de serem reproduzidas ou recriadas. Desse modo, o que assim se apreende de maneira
recriadora e que chega a antecipar-se como captação do sentido unitário de um
complexo de vida ou totalidade anímica individual deve, então, repercutir sobre o
trabalho regressivo de reconstrução de uma existência histórica singular, seja guiando-
o, atestando-o ou corrigindo-o.
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podemos dizer, a �face psicológica� ou �subjetiva� da compreensão?
É em resposta a essa questão que se costuma recair em uma

versão da operação de base da compreensão como consistindo em
um artifício mais próximo de um dom intuitivo natural ou involuntá-
rio do que de um procedimento metódico controlável. Em geral, so-
mos induzidos a esse descaminho por nossa própria negligência em
considerar a ambigüidade de termos tais como �psicológico� e �sub-
jetivo�; cabe aprender a reconhecer que sequer essa operação �cria-
tiva� da compreensão precisa ter o caráter arbitrário que se costuma
imputar a ela ao qualificá-la como �psicológica�. Para tanto, deve
ajudar-nos a distinção de pelo menos dois sentidos � um epistêmi-
co e outro ontológico, respectivamente � em que se pode falar de
algo como �psicológico� ou �subjetivo�, a saber: (1) se ele é sim-
plesmente o reflexo de pontos de vistas, opiniões, atitudes ou senti-
mentos particulares, de maneira que não há fatos independentes que
lhe correspondam, vale dizer, se ele não é acessível ou identificável
intersubjetivamente; (2) se ele existe como estado ou modificação
de um sujeito, vale dizer, se ele tem uma existência �em primeira
pessoa� (como é o caso de toda vivência de consciência que é sem-
pre, e necessariamente, vivência de alguém) que, no entanto, consti-
tui um fato verificável da vida subjetiva (crenças, desejos, inten-
ções, etc., são acessíveis intersubjetivamente através dos comporta-
mentos lingüísticos ou práticos do sujeito em questão).

Quase não é problemático afirmar que a operação metódica
de compreensão é psicológica ou subjetiva nessa segunda acepção
ontológica � ela pode, enfim, ter um modo de existência subjetivo
enquanto vivência de consciência daquele que interpreta15 �, mas é
um completo equívoco afirmar que ela o é também na primeira acep-
ção epistêmica � afinal, ela pode ser, como esperamos destacar, um
procedimento regrado e intersubjetivamente efetuável, cujos resul-

15 Isso não exclui que a compreensão tenha também um modo de existência objetivo,
no caso, que já comentamos, em que ela consiste na mera habilidade encarnada de se
haver em certos contextos (em um saber-como), isto é, no caso da familiaridade
prática, que Dilthey tenta articular e fixar através do conceito de compreensão
elementar.
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tados, portanto, não se amparam tão somente na intuição privada do
intérprete.

Dilthey pondera que o trabalho das ciências do espírito16 está
comprometido com um modo completamente específico de efetua-
ção das operações lógicas básicas do conhecimento, a saber, um modo
específico de enquadrar tanto o particular sob o geral, quanto o fato
singular em conexões mais complexas; e isso porque essas ciências
efetuam tais enquadramentos apenas �na medida em que, primeira-
mente e principalmente, a realidade histórico-social � que se esten-
de de maneira imensurável, tal como ela nos é dada apenas em seu
aparecer externo, em seus efeitos ou como mero produto, como se-
dimentação objetiva da vida � é traduzida de volta para o senso vital
espiritual do qual ela se originou� (1895/96, p. 265). Em suma, a
operação básica das ciências do espírito consiste em apreender ge-
neticamente a realidade histórico-social por remontá-la ao senso vi-
tal que a inspirou e nela se concretizou, �e isso através de uma espé-
cie de transposição� (1895/96, p. 265). O que vem a ser especifica-
mente essa transposição?

Antes de tentarmos caracterizá-la sistematicamente, tomemos
um exemplo bastante ilustrativo dessa operação em toda a sua com-

16 Logo veremos que esse trabalho consiste, basicamente, em �compreender a total
individuação humana histórica a partir da interconexão da vida anímica e do que toda
ela tem em comum� (1895/96, p. 265). Esse caráter �em comum� da vida anímica,
em suma, a categoria de natureza humana, revelar-se-á como fundamental para a
apreensão de uma existência histórica em sua individualidade, na medida em que,
sem ela, não saberíamos sequer especificar os fatores relevantes a serem
considerados como individualizadores nesse tipo de entidade, os quais, sendo
passíveis de sofrer influências determináveis de certos elementos também
especificáveis do meio e das circunstâncias, chegam a conformar-se de maneira
conseqüente � observadas aqui todas as uniformidades conhecidas da experiência de
vida humana � em um modo de ser historicamente individual. Quando falta, como
guia das observações e registros do estudioso, uma noção determinada dos fatores
humanos � bem como de suas relações determinadas com elementos do meio material
e espiritual na conformação de um modo de vida individualizado � que devem ser
considerados, a fim de se apreender os existentes históricos individuais em sua
diferença própria, então o trabalho do historiador (em sentido largo) pode redundar
em uma crônica bastante díspar e desestruturada, concernente tão somente aos aspectos
mais aparentes e aos acidentes mais salientes de uma vida desprovida de sentido
unitário próprio.
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plexidade. Dilthey considerava sua época como alheia a processos
religiosos com comoções envolvendo questões de vida e morte, de
modo que isso se encontraria além das possibilidades de experiência
no curso de vida efetivo de qualquer pessoa de seus dias e, assim,
dele também;

[...] mas, revivenciar isso é possível para mim. Eu me transponho para
as circunstâncias: tudo nelas nos força ao incomum desenvolvimento
da sensibilidade religiosa. Vejo nos conventos uma técnica de comuni-
cação com o mundo supra-sensível, que dá à alma monástica uma dire-
ção constante do olhar para as coisas do além: as controvérsias religio-
sas convertem-se aqui em questões da vida interior. Eu vejo como aquilo
que assim se forja nos mosteiros se difunde no mundo laico através de
inumeráveis canais: púlpitos, confessionários, cátedras, escritos [...] O
cristianismo atua como uma nova força de conformação da própria vida
na família, na profissão, nas relações políticas � esse é um novo poder,
que vai de encontro ao espírito do tempo nas cidades [...] Quando Lu-
tero se coloca à frente desse movimento, nós vivenciamos seu desen-
volvimento, e isso com base em uma interconexão, que vai do que é
universalmente humano (Allgemeinmenschliches) até a esfera religiosa
e desta, através de suas determinações históricas, até a individualidade
dele. E assim se abre para nós esse processo de um mundo religioso
[...], que amplia nosso horizonte em possibilidades de vidas humanas,
as quais só assim nos são acessíveis. Desse modo, a pessoa interna-
mente determinada pode vivenciar muitas outras existências na imagi-
nação (1910, p. 216).

Parece claro o ponto central de Dilthey nessa passagem: se
nos situarmos imaginativamente em meio a certos contextos e cir-
cunstâncias em que transcorre um modo de vida que nos é alheio �
em meio, digamos, a certo estado das artes e ofícios, a certas formas
de difusão das opiniões, a certas formas de intercâmbio, etc. �, po-
demos chegar a experimentar, em nós mesmos, certas propensões,
sentimentos, crenças, posturas, etc., que se conformam e se desen-
volvem peculiarmente nesse meio, a ponto de formarmos em nós o
caráter próprio unitário, o senso vital particular, que suscita e anima
aquelas manifestações que nos eram imediatamente alheias. Dilthey
ainda afirma:

[Essa operação] baseia-se em dois momentos. Cada presentificação
vivaz de um ambiente e de uma situação externa suscita revivências em
nós. E a imaginação é capaz de acentuar ou reduzir a ênfase nos modos
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de nos portarmos, nas forças, sentimentos, aspirações, direções de pen-
samentos contidos na própria interconexão da nossa vida e, dessa ma-
neira, é capaz de reproduzir toda vida anímica alheia. [...] E nessa revi-
vência reside, então, uma parte significativa do patrimônio de bens es-
pirituais, que devemos ao historiador e ao poeta (1910, p. 215).

Essa possibilidade de acentuarmos ou debilitarmos, em nós
mesmos, esses ou aqueles modos de ser possíveis indica aqui o que
para Dilthey constitui a própria condição da apreensão objetiva de
existências históricas singulares ou de manifestações que nos são
alheias, a saber, o compartilhamento de propriedades constitutivas
do ser humano enquanto tal:

A possibilidade da interpretação válida em geral pode ser derivada da
natureza da compreensão. Na compreensão, a individualidade do intér-
prete e a de seu autor não se defrontam como dois fatos incomparáveis:
ambos têm se formado sobre a base da natureza humana geral (allge-
meine Menschennatur) [...] Todas as diferenças individuais são condi-
cionadas, em última instância, não por variações qualitativas das pes-
soas, mas sim por diferenças de grau de seus processos anímicos. Mas
na medida em que o intérprete, por assim dizer, em caráter de experi-
mentação (probierend), transpõe seu próprio senso vital para um ambi-
ente histórico, ele torna-se capaz, a partir desse ambiente, de momenta-
neamente enfatizar e reforçar alguns processos anímicos e deixar que
outros retrocedam e, assim, promover em si uma reprodução de uma
vida alheia� (1900, p. 329-330; cf. 1900a, p. 333-334).

O que fiz até aqui com todas essas longas citações foi anteci-
par um conjunto de relações entre compreensão histórica e natureza
humana que gostaria, a partir de agora, de explicitar mais detalhada-
mente.

A operação de transposição é caracterizada por Dilthey como
proporcionando �o experienciar, em nosso próprio senso vital, as
causas (Ursachen) da individuação� (1895/96, p. 265) que nos cabe
compreender17. Isso significa que, �a fim de ser conhecida, a indivi-
duação presente aqui pode ser posta em relação com a estrutura do

17 Identificar as causas da individuação consiste em apreender as razões da sua diferença,
o que pressupõe o reconhecimento dos fatores ambientes específicos passíveis de
converterem-se em motivos vivenciáveis para uma conformação determinada de certos
fatores humanos específicos.
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senso vital anímico situado sob certas circunstâncias, isto é, situado
em um meio físico e espiritual, enquanto a situação a partir da qual a
individuação teve origem� (1895/96, p. 266). Dito diretamente, a
operação básica que deve intervir eficientemente na compreensão
da significação de uma manifestação de vida consiste em tornar pre-
sente para nós certo contexto e certa condição externa de vida, com
sua ambiência espiritual peculiar, que seriam aqueles contextos e
situações que podem ser interiorizados como motivações propícias
para forjarem em nós � como em qualquer ser humano, vale dizer,
como em qualquer ser com uma natureza ou constituição tal como a
nossa18 � o ânimo peculiar capaz de suscitar em nós inclinações a
manifestações desse tipo que se tenta compreender.19 Tratar-se-ia
aqui de chegar a conhecer geneticamente, �desde seu interior� ou �a
partir de sua origem� � visto que conhecidos a partir da própria �vi-
vacidade interna� que os suscita e anima � fatos, feitos ou obras
humanos enquanto manifestações de uma vida de certa índole espe-
cífica conformada sob certas condições de vida específicas.

O ponto aqui é suficientemente claro: O que nos presentifica-
mos ou aquilo a que nos transpomos, como que num experimento
de pensamento,20 não consiste em algo de insubstancial, tal como a
alma recôndita de uma época ou povo, mas antes consiste em certas
condições de vida materiais e espirituais bem determinadas, em meio
às quais, então, poderemos observar em nós mesmos a retração ou o
desenvolvimento, em diferentes graus, de disposições ou propen-
sões, e isso até vermos se formar em nós, e para nós, um caráter ou
modo de ser possível que vem a ser característico de certas exterio-

18 Logo veremos que tal constituição não diz respeito a qualquer fato biológico, mas
antes à estrutura peculiar de formação de uma identidade pessoal.

19 Para ilustrar isso, Dilthey contrasta a atitude espiritual daquele exercitado na arte da
observação de objetos externos e a atitude que se desenvolveria �a partir da revivência
histórica�, isto é, �a partir da profunda aclimatação (Einleben) do próprio ânimo
(Gemüt) à condição de vida humana ou histórica� (1985/86, p. 260).

20 Cf. 1895/96, p. 266-268, sobre o papel interligado da psicologia analítico-descritiva,
da psicologia comparada, bem como das diferentes ciências do espírito no
conhecimento das uniformidades relevantes sobre o qual se basearia um tal
�experimento�.
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rizações observáveis, uma índole própria que torna inteligível certas
expressões que buscávamos interpretar, enfim, um certo senso vital
que individua e anima o todo das múltiplas manifestações de vida
reconstruído e que, assim, permite apreendê-las em sua integridade.

A singularidade histórica é compreendida enquanto individu-
ação da natureza humana, e essa individuação é compreendida por
relação às condições e circunstâncias sócio-culturais específicas de
desenvolvimento da vida humana: por um lado, a apreensão do exis-
tente histórico singular só é bem-sucedida enquanto tomamos como
ponto de referência de nossa interpretação a estrutura compartilha-
da da natureza humana, da qual essa singularidade seria uma indivi-
duação possível; por outro lado, ela não é derivável diretamente da
natureza humana, mas antes é compreendida como certo modo de
ser individual humanamente possível que é ele próprio forjado tão
somente na interação do comum senso vital humano com fatores
ambientes e circunstâncias sócio-culturais determinadas aptas a cons-
tituírem motivos de um modo de ser individual, de um curso de vida
particular � a natureza humana torna inteligível as singularidades
históricas enquanto é ela própria histórica, vale dizer, torna inteli-
gível as singularidades históricas, na medida em que as revela como
possibilidades de individuação de uma natureza humana que, por
sua vez, consiste em potencialidades genéricas que apenas sob con-
dições históricas dadas chegam a ganhar uma determinação.

A categoria de natureza humana não pode, então, comportar
aqui qualquer sentido biológico, pois, do fato de pertencermos a uma
espécie natural dotada de certas características orgânicas específi-
cas, não se pode inferir quase nada acerca de nossos modos de ser e
possibilidades historicamente determinados. Antes, a categoria de
natureza humana é especificada por Dilthey em termos da estrutura
de nossa vida psíquica na formação de uma identidade pessoal, a
saber, como sendo tal que nosso modo de ser humano individual tem
o caráter intrinsecamente histórico de um empreendimento guiado
por algum sentido determinado do que é valioso, e isso na acepção
de que os modos de ser humanos são tais que o que eles são de fato
somente se deixa ver através do que os motiva a ser, vale dizer, só se
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deixam apreender por relação a alguma concepção determinada do
que é valioso ser e fazer, o que, por sua vez, tem força diretiva ou
normativa, mas que é haurido das próprias condições dadas de vida:

Em cada vida anímica particular, um nexo estrutural impele a imple-
mentar uma conformação anímica valiosa, e assim o sentimento de si
de cada indivíduo é inseparável da consciência de seu valor interno
independente [...]. Conseqüentemente, para ver o que é factual cabe
remeter-se às representações da perfeição. O que é se revela como não
destacável do que vale e do que deve. Assim, aos fatos da vida estão
conectadas as normas da mesma. O essencial nos fenômenos da vida é
a expressão do nexo valorativo vital, que se encontra neles, e isso de
essencial expressa-se, por sua vez, nas representações de ideais e nas
normas, que regram de dentro as manifestações dessa vida (1895/96, p.
266-267).

Dada, então, essa constituição própria da natureza humana,
podemos inferir daí, segundo uniformidades observáveis, as indivi-
duações históricas como sendo possibilidades de conformação da
vida humana sob condições dadas e guiadas por um sentido de bem
e de perfeição que, enquanto é historicamente determinado, está,
sem dúvida, sujeito a reavaliações, revisões e alterações no próprio
curso histórico de sua realização.

Enfim, se não nos deixamos enganar pela mera terminologia,
podemos ver que a compreensão histórica se favorece aqui não de
uma penetração direta na alma alheia de algum existente histórico
singular, mas sim se favorece de um procedimento complexo que se
funda na idéia, se não óbvia, ao menos razoável, de que, dado nosso
modo de constituição enquanto pessoa, ao nos tornarmos presentes
circunstâncias externas determinadas de certo curso de vida, pode-
mos conceber � posto que até podemos sentir em nós mesmos � a
intervenção delas não só na constituição de crenças, interesses e pro-
pósitos particulares, mas antes, e sobretudo, na formação de certas
atitudes, propensões e, enfim, de um tipo de índole correlata do que
conta, então, como valioso, a partir da qual o conjunto de manifesta-
ções históricas observáveis em particular são tornadas inteligíveis
enquanto manifestações dessa conformação anímica com seu modo
de ser individual guiado por alguma representação de bem; confor-
mação essa entendida agora como sendo, sem dúvida, historicamen-
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te singular, enquanto também é universalmente possível. A operação
imaginativa � para não dizer simplesmente racional � de subsumir o
real ao possível, o qual se encontra virtualmente presente em nós,
aparece assim como a via régia para uma compreensão efetiva do
outro e do diferente.

Podemos ler em Dilthey: �O curso da vida efetua sobre a pes-
soa uma determinação constante, segundo a qual as possibilidades
inerentes a toda pessoa são restringidas. A conformação de seu ser
determina para cada pessoa o desdobramento de seu desenvolvimento.
(...) A compreensão abre para ela um reino mais amplo de possibili-
dades, que não se encontram na determinação de sua vida efetiva�
(1910, p. 215). Parece claro que Dilthey vê a compreensão histórica
regulada pela categoria de natureza humana não enquanto uma re-
dução paroquial do outro e da diferença ao mesmo e ao idêntico,
mas antes enquanto um aceder a si mesmo e ao outro como sendo,
cada um, uma possibilidade de individuação determinada segundo
condições ambientes motivadoras (enquanto razões ou simples pro-
pensões) sob a forma de ideais e normas, de tal modo que aquele
que compreende experimenta um expandir de si mesmo no outro, na
medida em que o outro é captado como uma efetiva possibilidade de
seu próprio ser, só que, de fato, não realmente efetivada em sua pró-
pria vida. É nesse sentido que Dilthey pode concluir, então, de ma-
neira ainda mais categórica: �A pessoa determinada e atada pela re-
alidade da vida é posta em liberdade não apenas através da arte � o
que se diz mais freqüentemente �, mas também pela compreensão
do que é histórico� (1910, p. 216).
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A fenomenologia como
escada para o céu

Uma reconstrução crítica da epistemologia
do amor de Max Scheler

Frédéric Vandenberghe1

�Mein Kind, ich hab es gut gemacht,
ich habe nicht über das Denken gedacht.�

J. W. Goethe

Há anos, quando me mudei para Paris, encontrei um pequeno
apartamento no 13º arrondissement, de onde se podia ir a pé até o
escritório central da Unesco. Alguns dias depois de me mudar para
lá, encontrei-me pela primeira vez com a concierge do prédio, uma
senhora portuguesa de idade avançada. Muito curiosa, perguntou-
me o que eu estava fazendo. Quando lhe respondi que estava traba-
lhando em um doutorado em sociologia, ela exclamou: �Quer dizer
que você é sociólogo do coração!�, e então começou a citar alguns de
seus problemas físicos. Agrada-me a expressão sociologue du coeur,
e gostaria de aplicá-la a Max Scheler (1874-1928), o renomado e
controvertido filósofo e sociólogo católico que desenvolveu uma éti-

1 Pesquisador-sênior da Universidade para Estudos Humanistas de Utrecht, Holanda.
Uma primeira versão deste artigo foi apresentada na conferência de meio do semestre
da Comissão de Pesquisa sobre Teoria Sociológica da Associação Sociológica
Internacional, no Rio de Janeiro, em julho de 2004. Eu gostaria de agradecer a Jeffrey
Alexander, Don Levine, Elisa Reis, Luiz Fernando Duarte, José Maurício Domingues,
Cynthia Hamlin e Fernando Suárez Müller pelas discussões e pelo incentivo. Tradução
do inglês: Luis Marcos Sander.
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ca personalista da bondade, fundamentada em uma fenomenologia
de valores e sentimentos morais.2

Influenciado por Edmund Husserl e influenciando Martin Hei-
degger, que o elogiou como �a maior força filosófica da Europa, se
não de toda a filosofia contemporânea� (Heidegger, 1975, p. 9), Sche-
ler foi geralmente considerado por seus contemporâneos como um vir-
tuoso filosófico e um gênio. Apesar disso, sua fama esvaneceu rapida-
mente, �como a breve visão de um cometa� (Frings, 1997, p. 11). Situ-
ado no meio de uma corrente intelectual que conecta as filosofias his-
tóricas da vida de Dilthey, Simmel e Bergson com as fenomenologias
de Husserl, Heidegger e Gadamer, seus escritos influenciaram de for-
ma significativa os de Nicolai Hartmann, Edith Stein (Theresia Bene-
dicta a Cruce), Arnold Gehlen, Helmut Plessner, Karl Mannheim e
Alfred Schütz. Se não fosse por Karol Wojtyla, o Papa anterior, que
escreveu uma tese de pós-doutorado sobre o personalismo de Scheler,
ele talvez estivesse quase completamente esquecido agora.

Embora seus escritos exemplifiquem, sem dúvida, o poder de
uma mente analítica e crítica, sempre aguçada para descobrir os er-
ros dos outros, sua força não se encontra tanto nas detalhadas e um
tanto penosas análises fenomenológicas de sentimentos, emoções e
valores quanto na profusão de associações, intuições e idéias que seus
escritos contêm. Incrivelmente dotado, sua notável receptividade para
nuanças de pensamento e matizes de ser é acompanhada por uma rara
capacidade de elaborar rapidamente impressões e captar quase instan-
taneamente os aspectos essenciais. As percepções ocasionais que ele
oferece da profundeza da alma humana são insuperáveis bem como
sua tranqüila convicção de que o âmbito das essências pode ser imedi-

2 Apesar de suas contribuições no campo da sociologia do conhecimento, Scheler é mais
filósofo do que sociólogo. Embora seu nome figure, às vezes, entre os �clássicos� do
pensamento sociológico, Scheler não pertence ao cânone. Entre os poucos sociólogos
praticantes que estudaram intensivamente sua obra, podemos mencionar Albion Small,
Wilhelm Jerusalem, Karl Mannheim, Georges Gurvitch, Alfred Schütz, Peter Berger,
Robert K. Merton, Kurt Wolff, Lewis Coser, Harold Bershady, Werner Stark, Klaus
Lichtblau e Hans Joas. Para encontrar meu caminho pela obra scheleriana, baseei-me
principalmente em escritos filosóficos. Os livros de Dupuy (1959), Frings (1997) e
Leonardy (1976) me foram particularmente úteis, enquanto Lambertino (1996) está
bem informado sobre a literatura secundária.
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atamente acessado e claramente revelado. Intuitivamente, ele expôs
grandiosos panoramas intelectuais, porém, arrastado por novas per-
cepções, ele estava sempre a caminho. Devido à sua pressa intelectual,
sua obra se caracteriza por uma estranha mistura de �clareza e desor-
dem�, �frenesi e serenidade� (Ortega y Gasset, 1951, p. 510-511).

Necessitando da inspiração de um público cativo, sempre à
procura de um novo público e novas inspirações, Scheler era mais
um ator e showman do que um acadêmico e escritor, o que explica
por que seus escritos são como uma rapsódia, repletos de percepções
passageiras e vislumbres do eterno, que nem sempre são suficiente-
mente elaborados. Sempre vivendo em planos, era um homem de
projetos. No final de sua carreira, ele pretendia resumir seu pensa-
mento em dois livros principais, um sobre antropologia filosófica e
outro sobre metafísica, mas não conseguiu concluir nenhum dos dois.
Em numerosos livros e artigos, ele anunciava uma torrente de livros
futuros (�prestes a ser concluído�, �no prelo�) com títulos promisso-
res que jamais foram publicados: Sinngesetz des emotionalen Le-
bens [A lei do sentido da vida emocional]; Wesen und Formen der
Angst und Furcht [Essência e formas da angústia e do temor]; Religi-
onsphänomenologische Analyse [Análise fenomenológico-religiosa];
Vom Wesen des Göttlichen und den Formen seiner Erfahrung [Sobre
a essência do divino e as formas de sua experiência]; Entwicklungss-
tufen der Seele [Estágios desenvolvimentais da alma]; Soziologie des
Berufes [Sociologia da profissão]; Über Wesen und Werdensgesetze
des Kapitalismus. Ein Weg zum christlichen Sozialismus [Sobre a
essência e as leis do devir do capitalismo. Rumo ao socialismo cris-
tão]; Die Welt und ihre Erkenntnis [O mundo e seu conhecimento];
Phänomenologische Reduktion und voluntativer Realismus. Eine
Einleitung in die Theorie der Erkenntnis [Redução fenomenológica
e realismo voluntativo. Uma introdução à epistemologia].3

3 Fragmentos de alguns dos livros anunciados apareceram em ensaios e artigos ou foram
republicados em um dos 15 volumes da coletânea de seus escritos editada por Manfred
Frings e Maria Scheler. No que se segue, quando cito Scheler (por exemplo, VII, p. 13),
o primeiro número se refere ao volume das Gesammelte Werke, o segundo à página de
onde a citação é extraída.
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Mais um vidente religioso e explorador espiritual do que um
fundador de uma nova religião ou de uma nova ciência, este gênio
errático conseguiu, todavia, deixar sua marca em vários campos da
pesquisa. Ele desenvolveu seu próprio tipo intuitivo de fenomenolo-
gia, propôs uma ética material de valores como alternativa sistemáti-
ca para a ética formal de Kant, apresentou uma série de sutis pesqui-
sas fenomenológicas de emoções como a vergonha, culpa, arrepen-
dimento, ressentimento, simpatia, amor e ódio, refletiu sobre a fé,
crença e essência da religião, fundou a sociologia do conhecimento e
de visões da vida como disciplina autônoma, colocou os fundamen-
tos da antropologia filosófica e, no final de sua vida, esboçou uma
metafísica panenteísta em que Deus progressivamente se torna, ma-
nifesta e realiza a si mesmo na história humana e através dela.

Intervindo em vários campos e subdisciplinas filosóficas, dando
impulsos a todos eles, Scheler não conseguiu, no entanto, desenvol-
ver um sistema filosófico em que todos fossem unidos através de
uma cascata de deduções transcendentais. Apesar disso, sente-se que
todas as suas excursões fenomenológicas na teologia, metafísica,
metaciência, epistemologia, ética, física, biologia, psicologia, peda-
gogia, sociologia, política e antropologia provêm das profundezas da
vida e tendem para a unidade espiritual.

Lembrando-nos de alguma forma de Georg Simmel, com quem
estudou em Berlim, Scheler não propôs um sistema filosófico fecha-
do e totalizador que aspire a abranger tudo que existe, mas uma refle-
xão aberta sobre a totalidade da vida em que o filósofo se doa inte-
gralmente e tenta ordenar o caos do mundo em um cosmos bem orde-
nado e dotado de sentido. O sentido do mundo não é inventado, mas
induzido metafisicamente através da completa imersão no mundo.
Na medida em que ele se compromete sem restrições e corre o risco
de se perder no caos de impressões, sua trajetória filosófica, desde
uma fase pré-fenomenológica inicial, passando por uma fase católi-
ca, até chegar a uma fase panenteísta, pode ser vista como uma luta
existencial consigo mesmo em que ele tenta, quase heroicamente,
superar a cisão entre o vital e o absoluto, as emoções e a razão, a vida
e o espírito, Leben und Geist. Mesmo que suas tentativas de superar
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as antinomias em uma síntese equilibrada não pudessem ter êxito,
deve-se admitir que seu fracasso foi, não obstante, um fracasso bri-
lhante.

Diferentemente de Max Weber, que era �religiosamente não-
musical�, Max Scheler professou abertamente sua fé em um Deus
pessoal.4 Nascido de um pai protestante e uma mãe judia, repudiou o
background de sua família e, aos 14 anos, converteu-se ao catolicis-
mo romano. Durante sua vida, ele se envolveu em uma multiplicida-
de de escândalos sexuais. Casou-se três vezes e, devido à sua notória
incapacidade de resistir a suas inclinações luxuriosas, perdeu duas
vezes sua posição acadêmica.5 Quanto mais pecava, tanto mais se
sentia atraído à ética e à religião e tanto mais insistia na importância
de valores espirituais e na necessidade de sublimar.

Em seus escritos, muitas vezes, é possível sentir como ele luta
com seus impulsos e emoções irracionais. Em última análise, o real
não é racional e espiritual, mas irracional, emocional e impulsivo.
Mesmo quando ele escreve em termos mais religiosos sobre Essên-
cias, Deus e o Absoluto, ainda se sente que os impulsos irracionais se
mantêm em uma posição de superioridade, embora de forma alta-
mente sublimada. Por fim, na última fase de sua trajetória, os impul-

4 Em seu trabalho inicial e intermediário, Scheler adotou uma concepção teísta do divino
como um Deus pessoal e colocou a noção da Pessoa como ser espiritual que está em
contato direto com Deus no centro de seus escritos. Mais tarde, depois de 1922, ele não
somente romperia com a Igreja Católica, supostamente porque Roma se recusou a
reconhecer a validade de seu terceiro casamento, mas também passaria a uma concepção
mais imanente de Deus e a uma concepção panenteísta do mundo e, influenciado por
Schopenhauer, Nietzsche e Freud, também a uma concepção mais libidinal de pessoa.
Nas páginas finais de Die Stellung des Menschen im Kosmos [O lugar do homem no
cosmos], de 1928, ele rejeita explicitamente a concepção �infantil� de um Deus pessoal:
�Negamos o pressuposto teísta: um Deus espiritual, todo-poderoso e pessoal� (IX, p.
70; veja também II, p. 17). Por fim, o divino não é mais concebido como um Ser, mas
como um Devir que se manifesta progressivamente enquanto os impulsos vitais
(Lebensdrang) são liberados, sublimados e redirecionados para a realização do Espírito
(Geist), que se encarna e manifesta no mundo ao mesmo tempo em que os impulsos são
espiritualizados.

5 Detalhes biográficos podem ser encontrados em Staude, 1967. Perguntado sobre as
tensões que existem entre sua teoria e sua prática, ele respondeu, não sem humor, que se
considerava um guia: �Eu apenas aponto o caminho; um sinal não tem que ir para onde
aponta� (apud Staud, 1967, p. 254).
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sos vitalistas vão se impor, e sua filosofia do espírito se transformará
a partir de dentro em uma filosofia da vida imanentista, irracionalista
e evolucionista.

As reflexões esparsas de Scheler talvez não constituam um
sistema, mas encontram sua unidade em uma única pergunta metaan-
tropológica: Was ist der Mensch?6 O que é o homem?7 Um junco
pensante? Um feixe de pulsões? Um fazedor de ferramentas? Um
animal simbólico? Não, de acordo com Scheler, o ser humano é, an-
tes de mais nada, um ser espiritual. Os seres humanos são seres que
têm consciência do fato de que não sabem quem eles são, mas que,
por causa desta consciência, se distinguem dos animais. Como os
animais, com quem compartilham a esfera vital, os seres humanos
são seres vivos. Como seres humanos, somos dotados de um corpo

6 Metaciências são ciências filosóficas que lidam com as questões fundamentais das
ciências para delimitar seus respectivos âmbitos em termos de objeto. O que é a vida? O
que é um número? O que é um texto? O que é sociedade? Estas questões fundamentais
não podem ser respondidas pelas próprias disciplinas; elas são tratadas, respectivamente,
pela metabiologia, metamatemática, metaliteratura e metassociologia. Como todas as
metaciências devem encontrar sua unidade final no ser que formula as metaquestões, a
metaantropologia é considerada por Scheler a disciplina das disciplinas. Das quatro
questões básicas da filosofia pura que Kant menciona em sua famosa carta a Friedrich
Stäudlin (cit. ap. Leonardy, 1976, p. 23) � �O que posso saber? (metafísica), O que eu
deveria fazer? (ética), O que posso esperar? (religião), que deveriam ser seguidas por
uma quarta: O que é o Homem?�, a metaantropologia lida com a última.

7 A expressão alemã der Mensch se refere ao ser humano genérico. Até recentemente ela
era traduzida por homem. Embora eu esteja consciente das conotações falocêntricas,
pergunto-me se uma tradução antiquada não seria mais adequada quando se está lidando
com um filósofo católico, um tanto reacionário como Scheler. Suas observações
�demasiadamente humanas� sobre a natureza generizada do ser humano são bastante
�politicamente incorretas� (III, p. 194-195) � para não mencionar suas observações
eidéticas sobre a essência da mulher como �o ser que está mais próximo da terra e das
plantas, cujas experiências são mais unificadas e mais orientadas pelo instinto, sentimento
e amor do que é o caso do homem, e que é, por isso, também naturalmente o ser mais
conservador� (III, p. 203 � traduzi �von Hause aus� por �naturalmente�; literalmente,
significa �domesticamente� e se refere à casa como origem e destinação da mulher).
Além disso, suas referências ocasionais a �negros� e �primitivos� são realmente
ofensivas, enquanto sua teoria poligenética ou polifilética da evolução, que sugere que
as diferentes raças representam de fato diferentes espécies, é simplesmente inaceitável.
(�Se os negros e caucasianos fossem lesmas, os zoólogos os considerariam duas espécies
diferentes� [II, p. 294, n.] � atualmente, esta expressão desqualificaria automaticamente
o autor e o colocaria em uma lista negra).
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vivo (Leib) e vivemos em um ambiente (das Milieu) que é relativo ao
nosso corpo. Porém, diferentemente dos animais, também somos ca-
pazes de contemplar valores e idéias, e de realizá-los, transcendendo
com isso nossos corpos e nosso ambiente. Na medida em que os se-
res humanos são seres vivos capazes de transcender a esfera da vida
e, assim, também do corpo, de tomar parte na esfera do espírito, po-
deríamos dizer, seguindo Simmel (1998, p. 232), que a vida humana
é �mais-do-que-vida� (Mehr-als-Leben): �O homem é uma coisa que
transcende a si mesmo, sua vida e toda a vida� (II, p. 293). Graças a
seus atos espirituais e através deles, os seres humanos podem acessar
e revelar um âmbito autônomo de valores e idéias absolutas que exis-
tem independentemente de sua constituição biológica. Esse âmbito
de idéias e valores, que é tipicamente humano, é, ao mesmo tempo,
�mais-do-que-humano�, ele é divino, porém não no sentido nietzs-
cheano, e sim no sentido agostiniano. Definido pela tendência para a
transcendência, Scheler descreve o ser humano como �aquele que
busca Deus� (II, p. 296): �O homem é a intenção e o gesto da �pró-
pria transcendência�, é o ser que ora e busca Deus. Não �o ser huma-
no que ora� � ele é a oração da vida que transcende a si mesma; �ele
não busca Deus� � ele é o X vivo que busca Deus� (III, p. 186).

O acesso ao Divino permite que os seres humanos vejam a si
mesmos, suas co-criaturas e o mundo do ponto de vista de Deus. Ver
tudo que existe como partícipe do Divino é senti-lo como sendo per-
meado pelo Amor Divino. Esse amor não cega, mas permite que se
veja cada pessoa e cada coisa em seus estados ideais, isto é, como
deveriam ser, ou antes, para evitar conotações imperativistas, como
poderiam ser se realizassem suas tendências e capacidades mais pro-
fundas, íntimas e pessoais. Na medida em que o ser humano compar-
tilha este amor ilimitado, devolvendo, de alguma forma, a Deus o
amor que recebeu Dele, ele ama Deus e suas criaturas não por causa
de Deus, mas �com� Deus e �em� Deus (amare in Deo et cum Deo).

Profundamente influenciado pela Lebensphilosophie (Nietzs-
che, Dilthey e Bergson), pela fenomenologia husserliana e pela teo-
logia cristã (Sto. Agostinho e Pascal), Scheler desenvolveu uma �an-
tropo-teologia� filosófica que concebia o ser humano, antes de mais
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nada, como um ser amoroso: �Mesmo antes de ser um ens cogitans
ou um ens volens, o homem é um ens amans� (X, p. 356).8 Seguindo
Agostinho e Pascal, ele sustentou que a relação primordial consigo
mesmo, com o outro, com o mundo e com Deus é emocional e que as
emoções constituem e revelam o mundo como um mundo de valores.
Corrigindo o viés cognitivista da fenomenologia da percepção
(Wahrnehmung) de Husserl, Scheler passou a desenvolver uma feno-
menologia da �valor-cepção (Wertnehmung) que analisa a estrutura
noético-noemática da intencionalidade emocional. Sua tese principal
é que os atos de valorização e seus correlatos noemáticos estão hierár-
quica e teleologicamente ordenados para encontrar sua plenificação
em uma ordem axiológica a priori � a ordo amoris ou ordem do amor.9

De acordo com nosso fenomenologista religioso, esta ordem,
que contém as ordens axiológicas ascendentes dos valores utilitári-
os, vitais, espirituais e absolutos, é imutável e eterna. Ela pode ser
intuída, mas não criada por atos emocionais. Na era do relativismo
excessivo, esse objetivismo moral poderia parecer censurável, mas,
paradoxalmente, na medida em que funciona como um tipo ideal
essencializado, também nos permite medir melhor o relativismo exis-
tente e criticar a desordem emocional e moral que marca a moderni-
dade. Em seus escritos sobre a transvaloração dos valores, que con-
têm seu estudo clássico do ressentimento, Scheler reconhece que esta
ordem eterna de valores pode ser obscurecida, até mesmo admite que
ela pode ser invertida, como acontece no capitalismo moderno, quando
o utilitarismo se torna o ethos dominante. Quando os valores instru-
mentais inferiores do útil se impõem, os valores espirituais mais al-

8 É um tanto irônico que, na vida real, Scheler não fosse, aparentemente como Simmel,
capaz de dar amor. Apesar do fato de toda a sua filosofia estar, em última análise,
fundada no amor que revela a essência particular do outro concreto, �na prática, ele
realmente não empatizava com o outro e não procurava o contato profundo com a
singularidade de sua essência� (Dupuy, 1959, v. II, p. 736).

9 Em um panorama da filosofia moral de sua época, Scheler ofereceu a seguinte descrição
de sua ética material: �A tentativa de basear a ética na idéia de uma legalidade a priori
dos atos intencionais do sentir e preferir e na ordem axiológica objetiva correspondente
a ela foi minuciosamente perseguida por Scheler� (I, p. 384). Para uma notável explicação
da lógica subjacente da ordem do amor em sua relação com a ética material de Scheler
e sua teoria do ressentimento, veja Frings, 1966.
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tos são desvalorizados, dando origem a uma desmoralização genera-
lizada da sociedade. Mesmo que Scheler não adote as posições da
�revolução conservadora� (Moeller van den Bruck, Ernst Jünger, Carl
Schmitt, etc.), seu vigoroso chamamento �católico-nitzscheano� para
uma renovação dos valores vitais e absolutos contra os utilitários
não só é elitista e aristocrático, mas, às vezes, também o aproxima
perigosamente do antimodernismo reacionário.

No curto espaço de um artigo é impossível acompanhar em
detalhes o desenvolvimento do pensamento de Scheler em todas as
suas fases, desde seu idealismo kantiano inicial até sua fenomenolo-
gia católica e, de lá, até o panenteísmo neo-spinozista que marca o
fim de sua trajetória intelectual. Neste artigo, que faz parte de um
projeto maior sobre os fundamentos fenomenológicos da sociologia,
limitarei a análise à fenomenologia do amor de Scheler e à sua teoria
da intersubjetividade, desenvolvidas durante o período mais criativo
de sua trajetória (1913-22) sob a forma de uma fenomenologia dos
sentimentos e valores.10 Esta investigação fenomenológica dos atos
intencionais do sentimento que revelam tanto o mundo natural quan-
to o social e, também, o mundo espiritual de valores é concebida
como uma discussão contínua com a fenomenologia transcendental
da constituição do mundo de Husserl. Enfocando nos aspectos mais
filosóficos de sua proto-sociologia, este artigo visa a oferecer uma
interpretação sociológica e reformulação humanista da epistemolo-
gia scheleriana do objeto natural e social como criaturas de Deus.

Começarei a investigação com uma análise do papel constitu-
tivo das emoções na revelação da realidade, e, passando de sua epis-
temologia da natureza para sua teoria da intersubjetividade, continu-
arei a análise com uma investigação do papel que a identificação
emocional (Einsfühlung), a simpatia (Einfühlung) e o amor (Liebe)
desempenham na teoria scheleriana da constituição do mundo social
como mundo comunitário e, em última análise, espiritual.

10 Entrementes, continuei este estudo dos fundamentos fenomenológicos da sociologia
com um estudo crítico da ética material de Scheler, apresentada em Formalism (veja
Vandenberghe, 2006, em francês). Pretendo concluir o ciclo de publicações em um
estágio posterior com uma investigação de sua crítica nietzscheano-católica da
modernidade e da política antiutilitária que resulta dela.
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Conseqüentemente, o artigo está dividido em duas partes prin-
cipais. Na primeira parte, intitulada �Uma fenomenologia católica do
amor� (1), apresentarei os fundamentos fenomenológicos de sua obra,
mostrarei que Scheler é devedor das obras iniciais de Husserl e como
ele desenvolveu a doutrina dos objetos ideais, o método eidético e a
teoria da percepção evidencial até chegar a uma teoria quase mística
da �intuição intelectual� das �coisas em si� (1.1). Em seguida, apre-
sentarei sua epistemologia do amor e, estabelecendo a conexão com
Santo Agostinho, mostrarei que sua teoria da intuição intelectual é uma
teoria de �revelação� que é sobredeterminada pela religião (1.2). Na
segunda parte do artigo, analisarei a fenomenologia da intersubjetivi-
dade de Scheler e investigarei como um ser humano pode ter acesso à
mente de outro ser humano (2). Através de uma análise da crítica das
teorias dos sentimentos morais que ele apresentou em sua obra clássica
sobre a simpatia, ficará evidente que Scheler concebe os sentimentos
sociais como uma espécie de escada para o céu que leva da unidade
primal de todos os seres sentintes à comunhão espiritual em e com Deus.

Embora a intenção primordial do artigo seja interpretativa e
reconstrutiva, às vezes criticarei seu absolutismo e seu objetivismo,
bem como seu catolicismo, e proporei, quando possível, uma alter-
nativa humanista que resgate suas intuições religiosas e morais, mas
que, além disso, tente reformulá-las em uma linguagem secular.

1. Uma �fenomenologia católica� do amor

Max Scheler é um fenomenólogo limítrofe11 demasiadamente
frívolo e indisciplinado para o gosto do severo fundador da fenome-
nologia, Edmund Husserl, que o considerava seu �antípoda� (cit. ap.
Spielgelberg, 1960, p. 230). Depois da publicação em duas partes da
obra principal de Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die
Materiale Wertethik (O formalismo na ética e a ética material dos
valores, 1913-1916), nos anuários de pesquisa fenomenológica que
editava, Husserl se distanciaria cada vez mais de Scheler à medida

11 Para uma discussão do lugar de Scheler dentro do �movimento fenomenológico�, veja
Spiegelberg, 1960, v. I, p. 228-279, e Lambertino, 1996, p. 31-71.
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que este se tornava famoso. Apesar das incompatibilidades de tem-
peramento, a influência de Husserl sobre Scheler foi decisiva. Justa-
mente quando Husserl estava prestes a publicar o segundo volume
de suas Investigações lógicas, os dois se encontraram pela primeira
vez em Halle em uma reunião de pesquisadores kantianos organiza-
da por Hans Vaihinger. Como era de esperar, eles discutiram ques-
tões filosóficas. Scheler ficou particularmente satisfeito por desco-
brir que, em sua análise da constituição intencional dos objetos cate-
goriais e outros objetos ideais que existem independentemente da
mente, Husserl (1970, v. II, p. 740ss.) tinha chegado à mesma con-
clusão quanto à necessidade de ampliar os conceitos de intuição,
percepção e imaginação para além da intuição sensorial, de modo a
incluir objetos �supersensoriais�, como predicados, números, intei-
ros e triângulos. Ele lembra este encontro da seguinte maneira:

O autor tinha chegado à conclusão de que o conteúdo daquilo que nos é
dado mediante a intuição é originalmente muito mais rico do que o con-
teúdo que pode ser coberto por dados dos sentidos, seus derivados ge-
néticos e formas lógicas de unidade. Quando falou a Husserl sobre sua
convicção e o informou de que via nesta idéia um princípio fecundo
para a construção da filosofia teórica, Husserl observou imediatamente
que em suas novas obras sobre lógica, a serem publicadas em breve, ele
tinha proposto uma ampliação análoga do conceito de intuição para �in-
tuição categorial�. Deste momento deriva a ligação espiritual que existi-
ria no futuro entre Husserl e o autor e se tornaria extraordinariamente
fecunda (VII, 308).

Mesmo que a �ligação espiritual� tenha se mostrado um tanto
unilateral, Scheler endossou completamente a crítica platonizante do
psicologismo que Husserl tinha apresentado nos �Prolegômenos à
lógica pura�, que constituem o primeiro volume de suas Investiga-
ções lógicas. Ela confirmava sua tese de que a esfera espiritual é
autônoma e que atos lógicos, éticos e estéticos não podem ser reduzi-
dos a atos mentais, sensoriais ou vitais. Mesmo que tivesse algumas
apreensões de pouca monta quanto ao sensualismo remanescente na
análise de Husserl (X, p. 467), ele apreciava especialmente a Sexta
Investigação, em que Husserl tinha definido os conceitos de auto-
evidência e verdade, antes de aplicá-los com êxito em sua análise
fenomenológica da constituição dos objetos categoriais e universais.
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Em Formalismo (II, especialmente p. 67-98), ele transpôs com
sucesso a análise husserliana da lógica para a esfera da axiologia
tentando formalizar a �lógica do coração� de Pascal (�le coeur a ses
raisons...�). Sustentando que os valores formam uma ordem objetiva
a priori que existe independentemente da mente, afirmou que eles
podem ser apreendidos com percepção evidente mediante a intuição
intelectual (Wesensschau). Apesar disso, ele jamais se tornaria um
seguidor fiel do mestre. Como Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty e
Sartre, ele recusou a �virada transcendental�, de fato um retorno ao
idealismo que Husserl considerou necessário para basear o conheci-
mento sobre fundamentos seguros, indubitáveis e apodícticos do
Cogito cartesiano: �Esta virada particular de Husserl [realizada nas
Idéias], de acordo com a qual, mesmo depois da abolição de todas as
coisas, restaria uma consciência absoluta, foi rejeitada por quase to-
dos os pesquisadores influenciados por ele. Ela constitui o principal
obstáculo para a constituição de uma metafísica sobre uma base ei-
dética� (VII, p. 311). Se Scheler sempre censurou a �redução trans-
cendental�, que Husserl considerava sua principal contribuição à fi-
losofia, ele aceitou, todavia, plenamente e utilizou, de certa maneira
abusiva, a �redução eidética�, dando, assim, uma aura de misticismo
à fenomenologia.

1.1 Eidética fenomenológica e intuição das essências

Segundo Husserl, a fenomenologia não é uma teoria, mas um
método. Para Scheler, porém, ela não é tanto um método quanto uma
�atitude espiritual� em que as �as coisas em si� são reveladas e se
manifestam como �fatos de um tipo especial� para a consciência.12

12 Scheler esboçou sua concepção de fenomenologia em dois textos iniciais que foram
publicados postumamente. Veja �Lehre von den drei Tatsachen� (X, p. 377-430) e
�Phänomenologie und Erkenntnistheorie� (X, p. 431-502). O belo texto sobre a filosofia
da vida de Nietzsche, Dilthey e Bergson (III, p. 311-339), que data do mesmo período,
também é relevante. Ele mostra que sua fenomenologia representa, de fato, uma
reinterpretação fenomenológica do vitalismo de Bergson. Sem dizê-lo explicitamente,
Scheler fundiu a intuição categorial de Husserl e a intuição do Uno-Todo de Bergson
em sua noção da intuição das essências. Para uma útil exploração do conceito de intuição
intelectual e conhecimento assimbólico de Scheler, cf. GOOD, 1998, p. 63-79.
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A fenomenologia é, em primeiro lugar, [...] uma atitude espiritual de
visão espiritual em que se chega a ver (er-schauen) ou vivenciar (er-
leben) algo que permaneceria oculto sem isso: ou seja, um âmbito de
�fatos� de um tipo especial (X, p. 389).

Interpretando e estendendo livremente as noções de evidência
e intuição intelectual de Husserl, Scheler afirma que, na atitude fe-
nomenológica, as �coisas em si� são dadas de forma imediata, intui-
tiva e a priori à consciência imanente com �percepção� evidente.13

As coisas que são dadas intencionalmente à ou na consciência como
fenômenos podem ser qualquer coisa: uma macieira em flor, a morte,
um número ou o próprio Deus. Não importa se a coisa é vista, ouvi-
da, sentida ou vivenciada de qualquer outra maneira; tampouco im-
porta se a coisa é física ou mental, efetiva ou potencial, real ou ima-
ginada; tudo que seja vivenciado somente se torna um fato fenome-
nológico se aquilo que está �lá� e �do� qual há consciência, para
falar como Brentano, é �autodado� imediata, adequada e intuitiva-
mente (X, p. 433), isto é, dado à consciência � e não construído pela
mente (Kant). O que é auto-evidencialmente revelado na atitude fe-
nomenológica não é um fato empírico, embora todas as observações
empíricas o pressuponham necessariamente. O �fato fenomenológi-
co� que é dado e se dá à consciência com evidência, como é intencio-
nado e como a coisa que pretendia ser, portanto de tal forma que
aquilo que é intencionado encontra completa realização no dado, é o
�fenômeno� ou a �coisa em si�.14

Esta coisa mística, que se apresenta �em pessoa� (Husserl) ao
fenomenólogo que medita, é pré-lógica e pré-discursiva. Ela pode

13 De acordo com Husserl, alcança-se a percepção evidente quando a representação
intencional do objeto encontra sua realização completa no objeto: �Onde uma intenção
apresentativa alcançou sua realização última, efetuou-se a genuína adaequatio rei et
intellectus. O objeto está efetivamente �presente� ou �dado�, e presente exatamente
como o intencionamos, nenhuma intenção parcial permanece implícita e carecendo
ainda de realização� (Husserl, 1970, II, 762). Compare com Scheler: �Na unidade da
congruência como tal, o factual em si mesmo é dado no sentido mais rigoroso e não, de
forma alguma, como uma mera �imagem�, �representação� ou �sinal� dele� (V, p. 17).

14 �O fenômeno simplesmente se refere ao que é imediatamente dado no ato vivo [da
intuição]; ao que está diante de mim como autodado; ao que é como é intencionado�
(III, p. 274, nota 1).
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ser vista através da �intuição intelectual� (Wesensschau) e é o objeto
da �experiência fenomenológica� (Erfahrung). Se alguém quiser cha-
mar isso de empiricismo ou positivismo, tudo bem, contanto que não
se confunda a fenomenologia com o pequeno e tacanho empiricismo
dos sensualistas. A fenomenologia é trabalho de campo na metafísica.
Como Wittgenstein, nosso filósofo especulativo sugere que o fenôme-
no pode ser mostrado, embora dificilmente se possa falar dele. Como
tal, não pode aparecer nos livros que falam dele. O texto, os conceitos,
as definições que cingem a coisa não são a coisa em si; eles apenas
apontam para a coisa � �até o momento exato quando a tautologia
indica: �Aqui, dê uma olhada, então você o verá!�� (X, p. 392).

Os atos fenomenológicos que constituem e revelam os �fatos
fenomenológicos de um tipo especial� são de natureza espiritual e
pressupõem uma �conversão�; os fatos que se desvelam na �atitude
fenomenológica� são essências � essências de atos, coisas, pessoas,
etc. e conexões essenciais (Wesenheiten und Wesenszusammenhän-
ge) entre atos, coisas, pessoas, etc., que podem ser reveladas a priori
mediante a intuição intelectual.15 As conexões essenciais podem ser
ou de natureza mais lógica (por exemplo, a lei da não-contradição)
ou de natureza mais material (por exemplo, a conexão evidente entre
cor e extensão).

Através do procedimento da �variação eidética�, o fenomenó-
logo pode obter percepção apriorística da natureza pura de atos, fa-
tos e sua ordem de fundação. Por eliminação sucessiva das comple-

15 Em seu trabalho posterior, Scheler (VIII, p. 138ss., IX, p. 42ss.) definirá a �redução
eidética�, que dá acesso direto às essências, como um método que purifica o mundo
vivido de sua relação com a vida e nulifica os impulsos vitais e as impulsões libidinosas
para reter só o que é puramente espiritual. Interpretada dessa forma, a redução eidética
purifica a realidade e desvela o espírito, revelando, com isso, a essência do ser humano.
Através desta reinterpretação antropológica do método eidético como ato ascético de
ideação, este último é transformado em uma �técnica espiritual�, ou seja, em um método
de formação e transformação da pessoa. Em sua análise comparativa de visões do
mundo, Scheler afirma que o Ocidente privilegiou sistematicamente técnicas externas
(domínio do mundo externo) e negligenciou as internas (domínio de si mesmo), enquanto
o contrário se aplica ao Oriente. Valeria a pena comparar a análise de Scheler a respeito
das técnicas orientais do si mesmo com a interpretação de Hadot da filosofia antiga
como um �modo de vida� (Hadot, 1981), mas isso obviamente não pode ser feito aqui.
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xões variáveis em que o fenômeno entra, ele pode, por assim dizer,
purificar os dados até que nada mais permanece além do... �fenôme-
no em si�. Scheler dá o exemplo do �vermelho em si�. Vermelho
pode designar diferentes coisas. Pode se referir ao nome de uma cor
ou à cor desta coisa ou desta superfície aqui ou à cor que eu vejo
agora, etc. O que quer que o vermelho seja, ele aparece aqui como o
X puro que permanece constante ao longo de todas as variações. Na
atitude fenomenológica, o �vermelho em si� pode ser vivenciado e
intuído de maneira imediata, intuitiva e a priori como um �fato feno-
menológico� independente de todo conteúdo sensório.

As mesmas observações valem para a revelação da essência e
das formas de morte, vergonha, humildade, fé ou arrependimento,
para citar alguns dos fenômenos que nosso filósofo católico investi-
gou. Scheler não exclui a possibilidade de que a essência de uma
coisa, uma pessoa, de Deus ou do Ser em si seja evidenciada em um
ato único, como aconteceu, segundo a lenda, com o Buda. Na pri-
meira vez em que viu um velho, um doente e um homem moribundo,
compreendeu imediatamente a essência do envelhecimento, da do-
ença e da morte, e concluiu que a essência da vida consiste em sofri-
mento (�Meditadores, eu ensino a Verdade do sofrimento...�).16 Sche-
ler até mesmo admite que as essências podem ser particulares, dizen-
do respeito somente a uma única coisa, ou melhor � já que é isto que
lhe interessa como personalista �, a uma única pessoa, mas objetiva-
mente verdadeiras e apreendidas com absoluta evidência.

Se a ideação da essência é independente de todo conteúdo sen-
sório e, assim, de todas as funções empíricas através das quais é per-
cebida, os dados sensórios encontram, por sua vez, seu fundamento
ou sua fundamentação na essência revelada. Seguindo Husserl, Sche-
ler insiste que o fundamento não deveria ser compreendido, aqui, em
termos temporais como se a essência precedesse a aparição e a cau-
sasse, porém mais no sentido de que a essência é teleologicamente
anterior às aparições e determina a priori a forma de sua sucessão.

16 Para uma análise fenomenológica do budismo Therevada, permitam-me remeter a
minhas �meditações não-cartesianas� sobre o sujeito (Vandenberghe, 2002a).
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A palavra fundamento [...] não deveria ser entendida como uma or-
dem no tempo � neste caso fundamento seria confundido com causa-
lidade � mas como a ordem em que atos determinados são, de acordo
com sua essência, construídos um sobre o outro de acordo com sua
essência intencional e os conteúdos a que visam (X, p. 449).

Este esclarecimento da relação do fundamento como uma re-
lação intencional de sucessão entre os atos e seus conteúdos ou cor-
relatos é importante. Mais tarde, quando examinarmos sua análise
noético-noemática dos sentimentos e valores, isto nos permitirá com-
preender melhor o que ele quer dizer quando afirma que todos os
atos cognitivos se fundam em atos emocionais ou quando afirma que
a compreensão empática do outro se funda no amor.

Como fatos fenomenológicos, as essências não só podem
ser apreendidas independentemente de todo conteúdo sensório,
mas também de todos os símbolos. Neste sentido, os fatos feno-
menológicos diferem fundamentalmente dos �fatos naturais� e
�fatos científicos (X, p. 377-43), que estão dados �signitivamen-
te� e não �intuitivamente�, para falar como Husserl (1970, v. II,
p. 710ss.).17 Os fatos naturais estão dados na �percepção� e são
relativos ao corpo e seu ambiente. Na atitude natural, as coisas
são necessariamente percebidas de um certo ângulo (por exem-
plo, só se vê a parte de trás da casa). Contudo, mesmo que a coisa
só seja vista parcialmente, �apercebida� ou �apresentada�, como
diria Husserl, mediante suas adumbrações, a parte é, não obstan-
te, entendida e constituída espontaneamente como um símbolo
que se refere a um todo unificado. Os fatos científicos rompem a
atitude natural e introduzem uma �ruptura epistemológica� na
ordem das coisas.

As coisas não são percebidas, mas �observadas� metodicamente
e �construídas� sistematicamente como �fatos�. As observações ci-
entíficas fazem abstração da determinação corporal dos fatos natu-

17 �O signo não tem, em geral, comunidade de conteúdo com a coisa que significa [...] A
representação signitiva institui uma relação contingente e externa entre matéria e
conteúdo representativo, enquanto a representação intuitiva institui uma relação que é
essencial e interna� (Husserl, 1970, v. II, p. 741).
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rais e do ambiente humano em que ocorrem para determinar objeti-
vamente o que a coisa é para todo e qualquer ser que seja dotado de
sentidos. Na atitude científica, as coisas são construídas como �fatos
científicos� que jamais alguém viu (por exemplo, a casa como tal,
vista de todos os ângulos possíveis).

Como portadores de fatos científicos, os dados observados
são símbolos, que recebem um conteúdo particular somente por
meio da definição e convenção científica. Apesar da solução de
continuidade que separa a percepção natural da observação cien-
tífica, os fatos naturais e científicos têm um traço comum: ambos
são fatos simbólicos que se referem a algo diferente que só está
dado mediatamente, sendo, assim, necessariamente transcenden-
te para a consciência. Os fatos fenomenológicos, por outro lado,
são imanentes à consciência. Assimbólicos, apontam unicamente
para si mesmos. Sendo independente tanto da tradição quanto da
convenção, o conhecimento fenomenológico é puro e atemporal.
�Como uma forma de conhecimento filosófico, diferente do co-
nhecimento ordinário e científico, o conhecimento fenomenoló-
gico é, por essência, conhecimento assimbólico: ele olha para o
Ser como é em si mesmo, não como se apresenta como um mero
momento de plenificação para um símbolo introduzido a partir de
fora� (X, p. 412).

As essências que o fenomenólogo revela através da intuição
intelectual e ideação não são prerrogativas do fenomenólogo. Sendo
parte do �estoque de conhecimento à mão� (Schütz) de cada indiví-
duo, elas também estruturam os atos de percepção do mundo do dia-
a-dia. As essências de atos, coisas, pessoas, valores, etc. que foram
uma vez intuídos por um indivíduo ou um grupo fulguram de novo
na prática. Portanto, elas não se perdem no próximo momento, mas,
armazenadas na memória de indivíduos e coletivos, funcionam de-
pois como �esquemas� e �tipos ideais� que pré-estruturam esponta-
neamente as experiências quando há um novo encontro com as coi-
sas, pessoas, valores, etc. Distinguindo a intuição das essências como
tais do caso mais ordinário onde as essências são aplicadas esponta-
neamente para �esquematizar� e �categorizar� questões contingen-
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tes, Scheler chama este último processo de �funcionalização da es-
sência de intuições�18:

O conhecimento das essências é funcionalizado na lei da mera �aplica-
ção� da compreensão humana, que, sendo dirigida para fatos contingen-
tes, os analisa, interpreta e julga como �determinados� de acordo com o
contexto eidético. O que antes era um objeto agora se torna uma forma
de pensar sobre o objeto; o que era um objeto de amor se transforma em
uma forma de amor em que um número indefinido de objetos pode ser
amado; o que era um objeto da vontade se torna a forma do querer, etc.
(V, p. 198).

Através da �funcionalização� do conhecimento eidético, o a
priori original se torna um a priori subjetivo que funciona como
uma forma transcendental no sentido de Kant (isto é, como forma
subjetiva, ela subjaz à nossa experiência). A função particular desta
forma, contudo, não é a de ser um conector, mas um �seletor� (V, p.
208). O a priori subjetivo não constrói experiência no sentido positi-
vo, mas nega, suprime e deforma, selecionando e retendo da realida-
de apenas aquilo que está relacionado e de acordo com o eidos ou
tipo ideal dado previamente.

Caso se pensem as implicações da teoria da �funcionalização�
do conhecimento eidético em formas categóricas até o fim, a conclu-
são só pode ser de que as categorias de compreensão não estão dadas
de uma vez para sempre, mas se tornam progressivamente na história
e através da história. Contra Kant, Scheler infere explicitamente esta
conclusão historicista: �Compreendida como a totalidade de todos
os atos, funções e forças, a razão cresce e decai, �torna-se� e �destor-
na-se� através da funcionalização de percepções essenciais que estão
vinculadas a determinados lugares nos processos concretos do mun-
do e são possíveis apenas ali� (V, p. 203).

Não obstante a aprioridade, eternidade e indestrutibilidade do
conhecimento assimbólico essencial, o conhecimento possível do
âmbito das essências depende, em todos os tempos e lugares, dos

18 A formulação mais clara da teoria da funcionalização do conhecimento eidético aparece
quase como um aparte em um extenso artigo sobre os problemas da religião e renovação
religiosa (V, p. 195-210).
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fatos contingentes da situação ambiental do sujeito ou grupo. Como o
conhecimento sempre é, necessariamente, dependente da localiza-
ção sócio-histórica do indivíduo ou grupo, o conhecimento do abso-
luto é sempre condicionado e, assim, também é necessariamente con-
dicional e relativo. Pode perfeitamente acontecer que, em certos pe-
ríodos da história, determinados grupos sejam capazes de adquirir
conhecimento parcial do âmbito das essências, enquanto outros gru-
pos, no mesmo período, ou o mesmo grupo em outro período, não
sejam capazes disso. Em um espírito verdadeiramente ecumênico,
Scheler lança um chamamento à cooperação universal de todos os
indivíduos e grupos co-existentes, bem como de todos os preceden-
tes que pertencem a certas tradições culturais, para unificar e com-
pletar o conhecimento de todas as essências possíveis: �Faz parte da
essência da própria razão e conhecimento que o conhecimento com-
pleto do mundo das essências só possa ser obtido através da coopera-
ção da humanidade em todas as mais altas atividades da mente� (V,
p. 202; veja também IX, p. 145-170).

Mesmo que Scheler reconheça claramente que o conhecimen-
to das essências sempre é existencialmente condicionado pela his-
tória e pela sociedade e, portanto, é necessariamente relativo, ele
permanecerá convencido, até o fim, de que o conhecimento feno-
menológico é assimbólico e pode revelar, com uma percepção evi-
dencial, conteúdos essenciais que transcendem todos os contextos
possíveis de determinação e são, portanto, absolutos. Mesmo que a
teoria da �funcionalização� de essências aponte para uma radical
historicização das essências, Scheler restringe a relativização à des-
coberta das essências e isenta as próprias essências de qualquer
determinação existencial. Supõe-se que as próprias essências não
sejam afetadas pela cultura, história e sociedade. Esta tensão entre
seu absolutismo e seu relativismo revela uma tensão mais profunda
entre sua ontologia e sua sociologia. Embora eu não possa explorar
esta questão aqui, gostaria de indicar que uma sociologia funcional
das essências teria que humanizar, historicizar e relativizar o abso-
luto. Dissolvidas na história e na sociedade, as essências seriam
diluídas e, como Deus, seriam entendidas no final não somente como
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um construto humano, mas também e, mais importante, como uma
atribuição.19

Embora eu tenda a concordar com Husserl que a mente é capaz
de apreender essências mediante a variação eidética e não gostasse de
questionar a possibilidade de ciências eidéticas como tais que prece-
dem e fundam as ciências empíricas, incluindo a sociologia, penso,
contudo, que o �cinema� scheleriano de essências é um tanto proble-
mático. Em primeiro lugar, como Lewis Coser (1961, p. 13), não estou
inteiramente convencido de que nosso fenomenólogo não tenha con-
fundido �experiência real� na esfera das essências com �experiências
de algo real�. Em um artigo inicial sobre �Os ídolos do autoconheci-
mento�, o próprio Scheler reconhece a existência de ilusões da evidên-
cia: um sujeito pode pensar erroneamente que tem evidência onde não
existe nenhuma; algo que não esteja aí pode estar intuitivamente �dado�
(III, p. 216). Mas tendo visto a coisa em si, ele nunca duvidou de que
suas essências pudessem muito bem ser, de fato, fenômenos subjeti-
vos. Em segundo lugar, para aqueles e aquelas de nós que fizeram a

19 Em sua sociologia do conhecimento, escrita durante o segundo período de produtividade,
Scheler distingue entre �fatores ideais� e �fatores reais� do conhecimento. Enquanto
os primeiros se referem a um âmbito de verdades, idéias e valores eternos, os últimos
se referem à base material de pulsões de procriação, poder e riqueza que são socialmente
determinados e historicamente variáveis. De acordo com Scheler, o espírito é impotente
(Ohnmacht des Geistes); os fatores ideais não podem se realizar. A realização dos
conteúdos espirituais é contingente e condicional. É somente quando o espírito entra
em contato e interação com as forças da base material que os conteúdos espirituais
podem ser liberados na história. Em uma passagem famosa, Scheler (VIII, p. 22) usa a
imagem de �comportas� que abrem e fecham em graus variados, permitindo que
conteúdos espirituais fluam, para indicar como possibilidades podem se tornar reais.
Sob certas circunstâncias históricas, os fatores reais podem fluir através das comportas
do devir histórico e realizar alguns dos conteúdos ideais, que orientam ou reorientam o
curso da história � �como trocas de trilhos�, diria Weber. Uma leitura a contrapelo da
sociologia do conhecimento de Scheler teria que �funcionalizar� as essências, idéias e
valores a tal ponto que não somente sejam liberados e descobertos, mas também criados
e inventados na história e através dela. Estou pensando em um tipo de leitura cruzada
da sociologia dos fatores ideais e reais de Scheler com a teoria da instituição criativa de
significações imaginárias de Castoriadis (1975). A partir do nada, idéias, valores e
crenças (como Deus na era axial ou a democracia em Atenas) surgem na história,
porém, através da �funcionalização�, as idéias, valores e crenças que surgem do nada
são captados por diferentes estratos portadores e se tornam uma força material que
pode mudar o curso da história (da criação ex nihilo até a realização in rebus).
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�virada lingüística�, seja com Wittgenstein, Gadamer, Ricoeur ou Ha-
bermas, sua teoria do conhecimento assimbólico parece ser pouco con-
vincente. Para os/as outros/as, que seguiram o exemplo da destruição
da metafísica da presença por parte de Heidegger e sua desconstrução
por Derrida, a idéia de que a intuição intelectual pode �presentificar� a
coisa em si sem quaisquer substituições sígnicas parece bastante im-
plausível. Por fim, poderíamos perguntar se a fenomenologia de Sche-
ler é realmente �sem pressupostos�. Ela não está imersa numa tradição
particular de pensamento? Ele não inseriu algum conteúdo doutrinário
em seu procedimento da intuição intelectual? Que este é o caso e que
sua fenomenologia não é tão pura e imaculada como ele afirma, mas
que ela representa, antes, um tipo de fenomenologia cristã (uma con-
tradictio in terminis, em minha opinião) que deve muito a Santo Agos-
tinho e Pascal, é isso que quero mostrar agora apresentando a intuição
das essências como uma �revelação� (Offenbarung).

1.2 O conhecimento do amor

Diferentemente da fenomenologia transcendental de Husserl,
que volta para o idealismo, a fenomenologia existencial de Scheler
apresenta uma forte conotação ontológica (realista e objetivista). As
essências estão aí e não necessitam das atividades constituintes do
Ego transcendental para existir. O ser precede e funda o conheci-
mento; o conhecimento está imerso na Vida e compartilha do Ser. O
conhecimento fenomenológico é receptivo e participativo; não cons-
trutivo, como em Kant, nem manipulativo, como em Peirce. O �fe-
nômeno� é percebido, intuído e recebido com uma percepção evi-
dencial como �autodado�. A atitude fenomenológica é uma atitude
mimética de �sintonia amorosa� e �entrega� em que o �fenômeno�
se desvela e revela em sua verdade como aquilo que é.20

20 A �epistemologia amorosa� de Scheler é apresentada da forma mais concisa em �Liebe
und Erkenntnis� (VI, p. 77-98), �Ordo Amoris� (X, p. 345-376, especialmente p. 355-
357) e �Vom Wesen der Philosophie� (V, p. 61-99). Uma vez mais, o artigo inicial
sobre Lebensphilosophie (III, p. 311-339, especialmente p. 324-329) mostra claramente
a influência decisiva de Bergson, a quem se dá o crédito de trazer a nova atitude, mais
intuitiva e receptiva, de �entrega� amorosa às coisas em si, para dentro da filosofia.
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Transformando o princípio noético-noemático da fenomenolo-
gia que estipula uma relação necessária entre os atos intencionais e
seu significado em um princípio ontológico que conecta o espírito
com o mundo (X, p. 396), Scheler concebe o conhecimento como
uma relação ontológica de �participação� em que um Ser transcende
a si mesmo para participar na auto-evidente �qüididade� de um outro
Ser. Esta �autotranscendência� em que um Ser se abre a outro Ser
para participar de seu Ser é o que se chama de amor.21

O amor é essencialmente uma relação ascendente que ilumina
igualmente as coisas e as pessoas de modo que o mais alto valor que
é compatível com sua natureza se revela e transparece.22 Este valor
mais alto para o qual o amor está orientado e para o qual ascende não
está dado, mas se mostra e revela na própria ascensão.23 Ele emerge
�como uma ilha que surge do mar do ser� (X, p. 357). Aos olhos do
amor, todos os seres são amáveis e valiosos. Revelando o mundo e
abrindo-o com isso à percepção, volição e julgamento, o amor é o
�ato primal� (Urakt) no qual todos os outros atos estão, em última
análise, fundados (X, p. 357). Como �os objetos que são apresenta-
dos aos sentidos e julgados pela razão se manifestam primeiramente
em procedimentos e processos de amor� (VI, p. 77), o amor funda a

21 �O amor é a tendência ou, dependendo do caso, o ato que procura levar tudo à devida
perfeição axiológica� (X, p. 355, cf. também VII, p. 155-164).

22 O amor pode se dirigir a pessoas e coisas. Mas somente quando tem como alvo uma
pessoa é que seu poder se revela plenamente. Em consonância com a distinção de
Scheler entre a pessoa, a psique e o corpo, Gurvitch (1930, p. 112) observou corretamente
que o amor sempre elevará o indivíduo ao mais alto grau de perfeição que é compatível
com uma determinada ordem de valores: �Quando o amor se dirige à personalidade [de
um assaltante, digamos], ele tende para a mais alta ordem espiritual e moral que este
indivíduo poderia alcançar; se este amor se dirige para seu si-mesmo psíquico, ele se
preocupará com seus mais altos valores espirituais; no caso do amor sexual, ele tenderá
para os mais altos valores vitais do malfeitor, mas o amor orientado para ele jamais
levará à simpatia com suas qualidades negativas.�

23 O status ontológico dos valores é um tanto ambíguo em Scheler. Os valores existem
como entidades independentes ou sua inexistência é funcional (existentia cum rebus),
significando que os valores existem somente quando entram em uma relação funcional
com pessoas, coisas e estados de coisas? Em outras palavras: o amor cria ou descobre
os valores? A melhor resposta vem de um dos discípulos de Scheler: �O amor descobre
valores enquanto os cria e cria enquanto os descobre. [...] O movimento do amor evoca
as possibilidades descobertas� (Landberg, 1936, p. 312).
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razão e precede o conhecimento como um batedor. �Em toda parte,
aquele que ama precede aquele que conhece� (V, p. 81). De forma
um tanto patética, nosso fenomenólogo diz que �o amor sempre é o
que desperta o conhecimento e a vontade � sim, ele é a mãe do espí-
rito e da própria razão� (X, p. 356). Sem amor e sem paixão, não há
percepção, volição, cognição e, portanto, tampouco o mundo. Para
uma fenomenologia da percepção, a primazia do amor sobre o co-
nhecimento tem implicações importantes. Mesmo antes que o objeto
seja percebido, ele é avaliado; inclusive é possível chegar ao ponto
de dizer que o objeto é percebido porque e enquanto é avaliado. Em
todo caso, as emoções constituem e estruturam o mundo como um
mundo que está embebido de valores.

Corrigindo o viés cognitivista que caracteriza a fenomenolo-
gia da percepção desde Husserl até Merleau-Ponty e Waldenfels,
Scheler insiste, com razão, que �a Wertnehmung precede a Wahrneh-
mung na ordem da fundação do dado� (VII, p. 41). Como a percep-
ção de valores sempre precede e estrutura o campo da Wahrnehmung,
literalmente, a percepção da verdade, podemos dizer que a verdadei-
ra percepção está fundada no amor. Porém, se este é o caso, então
também se segue que a doutrina weberiana da isenção de valores
está mal concebida. Se a percepção natural está sempre necessária e
inevitavelmente carregada de valores, então não faz sentido funda-
mentar o apelo por neutralidade axiológica na afirmação de que os
valores são arbitrariamente sobrepostos aos fatos. A ciência rompe
(e rompe com) a percepção natural. Em vez de tomar o mundo como
o encontra, ela faz abstração de emoções e valores e �desafeta� a
percepção para substituí-la por uma observação desapaixonada. Ten-
do despojado o mundo de todos os seus predicados axiológicos, ela
esquece a abstração que preside sobre si, exclui todas as avaliações e
postula o remanescente de coisas indiferente a valores como nature-
za que está originalmente dada na percepção.

Se o amor é uma forma de pensamento positivo e afirmativo
que se encontra com o mundo cada vez de novo com �os olhos arre-
galados de admiração�, como se o visse pela primeira vez, seu opos-
to, o ódio, é uma forma de pensamento negativo e crítico que procura
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construir e controlar o mundo. Em vez de se defrontar ingenuamente
com o mundo �com o gesto estendido da mão aberta� (III, p. 325),
ele se aproxima do mundo como um jardineiro que considera as plan-
tas silvestres em seu terreno �como um inimigo� que necessita ser
eliminado. Baseando-se na concepção empiricista de Hume acerca
do mundo como uma desordenada multiplicidade �zumbidora e ri-
bombante� de dados sensoriais que precisa ser ordenada mediante a
intervenção da razão, Kant racionalizou seu temor da contingência e
seu ódio do mundo, segundo Scheler, em uma filosofia que é um
exemplo perfeito da vontade moderna de controlá-lo: �O mundo de
fora e a natureza de dentro� � esta é a atitude de Kant em relação ao
mundo� (II, p. 86). A natureza, incluindo a natureza humana, repre-
senta o caos para Kant, e como o caos está ameaçando a ordem da
natureza, a natureza tem que ser formada, organizada, transformada
e dominada, se necessário à força. Não se pode confiar na natureza
de fora e na natureza de dentro, tampouco se pode confiar nos seus
semelhantes; e, já que não se pode confiar neles, eles têm que ser
controlados: �Em resumo, exatamente como a natureza humiana ne-
cessitava da razão pura kantiana para existir, o homem hobbesiano
necessitava da razão prática kantiana para recuperar os fatos da ati-
tude natural� (II, p. 85). Animado pelo medo do desconhecido e pelo
pavor do imprevisível, o intelecto crítico quer controlar, regular e
dominar aquilo que escapa do controle. Parafraseando Scheler e Ber-
gson ou Klages, poderíamos dizer com Adorno e Horkheimer (1981,
p. 32) que �o iluminismo é o medo mítico tornado radical� e que a
ciência positivista, �seu produto último, não é mais do que, por as-
sim dizer, um tabu universal�.

Organizando e sistematizando o mundo de modo a controlá-
lo, dirigi-lo e dominá-lo, o conhecimento prático produzido pelas
ciências positivas é animado por um interesse pragmático sistemati-
camente voltado para a dominação da natureza (e, por extensão, tam-
bém da sociedade). Vinculando explicitamente as ciências positivas
com a dominação e o controle, Scheler chama o conhecimento cien-
tífico de Herrschafts - und Leistungswissen, e o contrapõe tanto ao
conhecimento metafísico, que procura apreender as essências e está
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orientado para a sabedoria (Wesens- und Bildungswissen), quanto
ao conhecimento religioso, que está orientado para o absoluto e visa a
dispensar salvação pessoal (Heils- und Erlösungswissen).24 Embora
a intuição das essências esteja aparentemente ligada à metafísica e,
portanto, à sabedoria, um exame mais acurado do conhecimento do
amor será suficiente para mostrar que sua distinção entre filosofia e
religião está longe de ser clara. Como sua metafísica está, de fato,
intimamente vinculada à religião, sua intuição fenomenológica das
essências é � �como uma boa menina� (V, p. 13) � colocada a serviço
do conhecimento da salvação.

Graças ao amor, o objeto é desvelado, e o mundo se �revela�,
se apresenta e se dá a seu humilde admirador. O amor é humilde e
�revela� o mundo como um mundo em que nada é merecido, mas
tudo é dado, presumivelmente, pelo bondoso Deus.25 �Revelação� �
a palavra apareceu. Em Liebe und Erkenntnis (VI, p. 77-98), Scheler
apresenta um rápido panorama das relações entre amor e conheci-
mento desde o Mahâbhârata até o Banquete de Platão e de Agosti-
nho até Pascal. Sua exposição de Santo Agostinho é particularmente
interessante e nos permite compreender melhor a natureza religiosa
de sua �epistemologia da mão aberta�. Melhor do que qualquer outro
antes dele, Agostinho entendeu a primazia do amor. Ele mostrou que,

24 Tratando criticamente do pragmatismo americano, Scheler analisou extensivamente
a relação entre as ciências e a dominação da natureza em �Erkenntnis und Arbeit�
(Conhecimento e trabalho), de 1926 (VIII, p. 191-382), que constitui uma longa e
tardia contrapartida para seu breve artigo anterior sobre �Amor e conhecimento�. A
tríade das formas de conhecimento, que mostra afinidades claras com os estudos
antropológicos iniciais de Apel e Habermas sobre conhecimento e interesses, é resumido
em uma breve crítica da filosofia positivista da história de Comte e sua assim chamada
�lei dos três estágios� (VI, p. 27-35).

25 Como Alisdair MacIntyre, Scheler vai contra a corrente de sua época e pleiteia uma
�reabilitação das virtudes�. Ele escolhe a humildade (humilitas, oposta à superbia)
como uma virtude fundamental e, a certa altura, estabelece uma conexão entre a atitude
fenomenológica de entrega amorosa e a virtude da humildade: �Este caminho, pelo
qual a pessoa se perde completamente para �ganhar a si mesma de novo em Deus� � é,
falando moralmente, a humildade e, falando intelectualmente, a pura �intuição�� (III,
p. 23). A conexão entre o amor como atitude epistêmica e a humildade como atitude
moral é intrigante e sugere não somente que a contemplação ou intuição das essências
tem uma qualidade moral, mas também que a prática fenomenológica pode contribuir
para a formação de uma disposição ética para com o mundo das coisas e pessoas.
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somente se a mente tem �interesse em� alguma coisa e aborda essa
coisa com amor, ela pode apreendê-la. Sem �interesse em� e �amor
para com� a coisa, não é possível sentir qualquer sensação, fazer
representação, muito menos julgamento de alguma coisa. O amor é
produtivo, e, graças ao amor, a coisa se torna ao mesmo tempo em
que nossa visão do mundo é ampliada e aprofundada. Como o mun-
do foi criado por Deus em um ato de amor infinito, mostra-se agora
que o amor que revela a realidade às criaturas de Deus deveria, de
fato, ser compreendido como uma resposta e reação ao ato de amor
criativo a partir do qual tudo e todos surgem. Parafraseando a análise
clássica da tripla obrigação da dádiva feita por Marcel Mauss � �dar,
aceitar e retribuir a dádiva� �, poderíamos dizer que o amor sempre é
uma forma de �contra-amor� em que o objeto �dá� a si mesmo:

�[O amor] não é apenas uma atividade do sujeito cognoscente que pene-
tra no objeto pronto. É, ao mesmo tempo, uma resposta do próprio obje-
to: um �dar�, um �abrir� e �um abrir-se� do próprio objeto, isto é, uma
genuína revelação do objeto. É um �questionamento� do �amor� ao qual
o mundo �responde�, em que ele abre a si mesmo e alcança, assim, o ser
e valor plenos. Desta maneira, o conceito de �revelação natural� se jun-
ta com a revelação religiosa positiva de Cristo. Esta �revelação natural�
é, em última análise, também uma revelação de um Deus que é essenci-
almente determinado pelo amor eterno. Assim, o sistema agostiniano de
pensamentos relativos ao amor e conhecimento é concluído com efeito
maravilhoso� (VI, p. 91).

O amor para com todas as coisas que caracteriza a atitude epis-
têmica traduz e expressa, assim, uma consciência religiosa da ori-
gem de todas as coisas na graça de Deus. Se a teoria do amor divino
e do contra-amor é formulada de modo mais puro em Santo Agosti-
nho, a prática que lhe corresponde encontrou sua aplicação mais ilustre
na vida de Francisco de Assis, descrita nas Fiorituri. Em algumas
páginas verdadeiramente maravilhosas, Scheler (VII, p. 97-103) ex-
plica de modo insuperável o agape de S. Francisco. Em cada criatura
com que ele se encontra, sua alma amorosa descobre a mão invisível
do amor ilimitado do Pai. Estendendo o amor que o cristão fiel dirige
ao Pai, como se fosse retribuir seu amor divino ao universo todo,
Francisco chama todas as criaturas � a lua e o sol, a terra e o céu, as
plantas, os animais e todos os seus semelhantes humanos � de �ir-
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mãos� e �irmãs�. Universalizando o amor de Deus, �o trovador de
Deus� abraça a presença divina em cada uma de suas criaturas. Ele
ama o mundo �com Deus e em Deus� com tal intensidade que, por
fim, o cosmos todo é banhado à luz sobrenatural do amor divino,
enquanto o amor de Deus se torna mais terreno à medida que pene-
tra, incorpora e rejuvenesce a natureza. De forma magistral, Scheler
interpreta o amor acósmico de S. Francisco como uma �funcionali-
zação� da idéia do amor terreno (eros), que, aplicada à natureza, é
completamente espiritualizada ao mesmo tempo em que a idéia do
amor espiritual (agape) é, por sua vez, erotizada.26

Agora que as afinidades entre as atitudes fenomenológica e
religiosa vêm claramente para o primeiro plano, o mistério da �coisa
em si� pode ser entendido. A �experiência fenomenológica� em que
o fenômeno se revela em toda a sua glória ao fenomenólogo medita-
tivo e contemplador é, em última análise, uma experiência religiosa.
A dificuldade da prosa fenomenológica dificilmente pode ocultar que
nosso filósofo católico forjou uma �santa aliança� entre a fenomeno-
logia e a teologia. Esta sacralização da fenomenologia torna sua fe-
nomenologia católica �levemente suspeita, por estar comprometida�
(Dupuy, 1959, v. I, p. 107).27 Ao transformar a Wesensschau em uma
epifania de Deus, Scheler usou, espontânea e conscientemente, a fe-
nomenologia como a serva voluntária da teologia. Confundindo o
noumenon com o numen e o eidos com o eidolon, ele projetou suas
crenças religiosas na fenomenologia e a reduziu a uma espécie de

26 A teoria posterior de Scheler acerca da interpenetração da vida e do espírito, que de
fato é uma teoria da sublimação, aparece como uma generalização do quiasma de eros
e agape. Em O lugar do homem no cosmos (IX, p. 45-56), o espírito é visto como
impotente. Para realizar idéias, o espírito necessita da força energizante da vida. À
medida que as forças demoníacas da vida são liberadas, sublimadas e redirecionadas
para a realização intencional das idéias, as idéias são carregadas com energia e, com
isso, progressivamente vivificadas e realizadas na história.

27 Encontramos uma conjunção semelhante de religião e fenomenologia na análise de
�doação� de Jean-Luc Marion e, diferentemente, também nas análises do Outro de
Martin Buber e Emmanuel Levinas. Veja Marion, 1997, Buber, 1979, e Levinas, 1961.
Dupuy (1959, v. I, p. 104-108, 200-205, 293-294; v. II, p. 540-541) insiste que a alian-
ça de fenomenologia e religião não é o resultado de uma submissão mais ou menos
consciente de um método científico a uma opção moral, mas procede de uma �sobrepo-
sição� entre as intuições fenomenológicas e as teológicas.
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pesquisa aplicada na teologia. Conseqüentemente, sua fenomenolo-
gia não é nem pura, nem desprovida de pressupostos. Em sua luta
renhida contra o intelectualismo da filosofia neotomista, ele forne-
ceu uma interpretação fenomenológica de Santo Agostinho e uma
interpretação teológica de Husserl e Bergson.28 Que este procedi-
mento lhe permitiu despojar a teologia de seu intelectualismo e liber-
tar a fenomenologia de seu cognitivismo certamente é um mérito
seu. Transgredindo continuamente a fronteira que separa a fenome-
nologia da religião e da metafísica, Scheler não respeitou, todavia,
os limites do método fenomenológico. Se uma fenomenologia da re-
ligião faz sentido e merece ser buscada ao lado de uma fenomenolo-
gia de valores e crenças, uma �fenomenologia religiosa� é, desde o
começo, um empreendimento sem chance de sucesso. Ao dar à feno-
menologia uma guinada religiosa, Scheler usou e abusou da fenome-
nologia para promover uma Weltanschauung específica.

Essa crítica irreligiosa da epistemologia amorosa de Scheler
não visa diminuir as importantes contribuições que ele deu à episte-
mologia. A idéia de que o conhecedor deveria ser �humilde� e o co-
nhecimento �mimético� de que o conhecimento deveria participar da
concretude do objeto de conhecimento e respeitá-lo como ele é em
vez de extirpar o incomensurável para forçá-lo a caber no molde con-
ceitual do pensamento abstrato da identidade, foi formulada anteri-
ormente por Theodor W. Adorno (cf. Vandenberghe, 1997-1998, v.
II, p. 73-77). O que Scheler chama de Amor, Adorno chama de Paz.
Em uma passagem central de sua Teoria estética, ele a define como
�a síntese não-violenta de elementos dispersos que os mantém e con-
serva como são com suas diferenças e suas contradições� (Adorno,
1970, p. 216). Como um modo intuitivo de conhecimento em que o
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28 No prefácio de Sobre o eterno no homem, uma coletânea de escritos mais religiosos e
engajados, Scheler advoga uma renovação da �teologia natural� baseada em Agostinho
e na fenomenologia: �Esta [renovação] somente acontecerá se o cerne do agostinismo
for liberado de seu invólucro histórico e fundamentado de novo e mais profundamente
graças às ferramentas intelectuais da filosofia fenomenológica. [...] Só então o contato
imediato da alma com Deus, que Agostinho podia sentir, graças às ferramentas do
neoplatonismo, em seu grande coração e que ele estava tentando expressar em palavras,
se manifestará mais claramente� (V, p. 8-9).
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objeto não é subsumido sob o conceito geral, como acontece na ciên-
cia, mas é contemplado de tal maneira que as particularidades en-
tram espontaneamente em uma constelação não-conceitual que reve-
la messianicamente o objeto a partir do ponto de vista da redenção, a
Paz não é somente um modo utópico de conhecer, mas também, e ao
mesmo tempo, um modo de conhecimento que revela a utopia. Em-
bora as implicações éticas da situação de Paz sejam evidentes, o fato
é que Adorno concebeu a relação epistêmica ideal entre o sujeito e o
objeto, antes de mais nada, como uma relação estética, e não como
uma relação ética.

Scheler conceitualizou a relação epistêmica como uma rela-
ção ética, porém, na medida em que sua ética é sobredeterminada
pela fé, a relação entre o sujeito e seu objeto permanece ambígua.
Sabemos que o sujeito e o objeto estão relacionados entre si median-
te relações de �participação� em um ciclo acósmico autoperpetuador
de amor e contra-amor em que o objeto �dá a si mesmo� em retribui-
ção ao sujeito que o contempla e se aproxima dele com o devido
respeito e amor. Neste ciclo de reciprocidade, o sujeito e o objeto
mudam continuamente de posição, com a conseqüência de que a po-
sição do sujeito permanece sempre ambígua: é a natureza, o ser hu-
mano, ou, talvez, seja Deus que dirige seu amor a cada uma das cri-
aturas? Como em Rosenzweig, Buber e Levinas, seus equivalentes
judaicos, a identidade é cambiante. Agora é o outro, depois é Outro,
então de novo são todas as criaturas possíveis contempladas sub spe-
cie divinitatis.

Adotando uma perspectiva humanista, penso que as intuições
éticas de nosso �Buber católico� podem ser redimidas, contanto que
sejam coerentemente traduzidas em termos seculares. Retomando
algumas das intuições estéticas de Adorno, Jürgen Habermas não
somente as reformulou na linguagem da comunicação intersubjetiva
como forma de �intersubjetividade intacta que só é estabelecida e
mantida na reciprocidade da compreensão mútua baseada no livre re-
conhecimento� (Habermas, 1984, v. I, p. 390), como também, ao fazer
isso, ele também recuperou, sem querer, algumas das intuições éticas
de Scheler, embora as despojasse de suas conotações religiosas.
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Passo agora de uma epistemologia da natureza que não distin-
gue apropriadamente entre o sujeito e o objeto, mas concebe ideal-
mente todas as possíveis relações de conhecimento como relações mi-
méticas de comunicação entre um sujeito e um quase-sujeito, para as
ciências humanas e a fenomenologia da intersubjetividade de Scheler.

2. A fenomenologia da intersubjetividade

É possível estar em boa companhia consigo mesmo, mas, fa-
lando estritamente, não se pode estar em interação ou formar uma
sociedade consigo mesmo. Para formar uma sociedade são necessá-
rios pelo menos dois � eu e você, Ich und Du (Buber, 1979). A intera-
ção, e não a ação, é a unidade básica da sociologia. Enquanto eu não
estiver certo de que não estou sozinho no mundo e de que você não é
uma mera invenção de minha imaginação, não pode haver sociolo-
gia. De um ponto de vista filosófico, o problema do solipsismo cons-
titui o problema �metassociológico� fundamental a ser resolvido para
que a sociologia exista como uma disciplina autônoma. Embora o
problema do solipsismo já tenha encontrado sempre uma solução na
vida cotidiana e só possa parecer uma questão artificial e ridícula
para a pessoa comum � Belisque o braço, dê um soco no nariz! �, a
resposta à pergunta de como posso ter acesso a outras mentes é, lite-
ralmente, fundamental para a sociologia � ela funda filosoficamente
a sociologia.

Na última parte de seu famoso livro sobre a simpatia (VII, p.
209-258), Scheler ataca de frente a questão do �outro�.29 Indo de
encontro a todas as formas de individualismo e contratualismo, ele
afirma a prioridade do outro e da comunidade sobre o eu. Para de-
monstrar que a existência do outro e da comunidade sempre já está
dada como um fato indubitável da consciência, Scheler (VII, p. 228-
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29 O ótimo livro de Michael Theunissen (1984) sobre O Outro oferece um panorama
abrangente das teorias fenomenológicas da intersubjetividade, de Husserl, Scheler e
Heidegger até Jaspers, Buber e Löwith, que analisam o �encontro� com o outro concreto
como diálogo, comunicação ou inclusive comunhão. Para uma excelente apresentação
e crítica da teoria da intersubjetividade de Scheler, veja Schütz, 1962; veja também
Frings, 1997, p. 81-97.
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232; veja também V, p. 511) começa com um experimento intelectual �
vamos denominá-lo o �experimento de Robinson Crusoe� e coloque-
mos aquele ilhéu solitário em algum tipo de �posição original� à la
Rawls. Mesmo que Robinson Crusoe jamais tenha se encontrado,
em sua vida, com um ser da própria espécie, devido a certos atos de
reciprocidade que são essencialmente atos sociais, como os de amor
e ódio, simpatia e sentimento de solidariedade, responsabilidade e
dever, e também, presumivelmente, embora Scheler não os mencio-
ne explicitamente, dar e retribuir o presente, ele saberia com certeza
que, em algum lugar e de alguma forma, existe um �Tu� como um
membro contrafatual de uma comunidade social.30 O mero fato de
que esses atos essencialmente sociais não possam encontrar qual-
quer realização efetiva não contradiz o a priori intuído da comunita-
riedade. Pelo contrário, a falta vivenciada de realização, e a ausência
sentida do outro que não interage e responde a seus atos, é suficiente
para estabelecer a �mais positiva intuição e idéia da presença de algo
assim como uma esfera do Tu � do qual ele por acaso não conhece um
exemplar� (VII, p. 230). Falando como Heidegger, poderíamos dizer
que o Dasein de nosso Ser solitário é, por definição, um Mitsein.31

A ausência vivenciada do �outro� não somente estabelece a
existência contrafatual do outro como um fato da consciência, mas
também mostra que outras mentes podem estar dadas independente-
mente de qualquer presença física. Criticando as teorias psicológicas
comumente aceitas de seu tempo que afirmam que �o outro� se dá
em termos de �associações�, �assimilações�, �inferências analógi-
cas�, �transferências� e �empatia� do próprio ego da pessoa �para
dentro� do de outras, Scheler acusa essas teorias de gravemente �su-

30 É interessante que Scheler observe de passagem que os animais também são capazes de
atos sociais, como dar, ajudar e reconciliar (IX, p. 30, XII, p. 187). Mas permanece
uma questão discutível se um cão perdido em uma ilha solitária saberia, portanto, que
faz parte de uma comunidade canina.

31 Ser e Tempo mostra influências claras de Scheler, que leu e comentou o famoso livro de
Heidegger. À filosofia existencial do dia-a-dia de Heidegger Scheler contrapõe sua
�filosofia de domingo�. Em vez do medo, que ilumina a finitude e a solidão do Dasein
diante da morte, ele propõe o amor como a emoção fundamental que revela o mundo
como um mundo infra, inter e supra-individual que se banha à luz de Deus.
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bestimarem as dificuldades da autopercepção e superestimarem as
dificuldades da percepção do outro� (VII, p. 245).32 Sustentando que
primeiramente vivenciamos uma torrente de pensamentos e senti-
mentos intersubjetivos indiferenciados, que contém indiscriminada-
mente nossos próprios sentimentos e pensamentos bem como aque-
les de outros, nosso fenomenólogo procura refutar dois pressupostos
falazes destas teorias: primeiramente, a suposição de que a experiên-
cia de si mesmo seja primária, e, em segundo lugar, o pressuposto de
que o outro se dá a nós primeiramente através de aparições corporais
e que, mediante toda uma série de inferências espontâneas, concluí-
mos que o outro é um alter ego e, assim, alguém como nós. Como
Theodor Lipps e Husserl, Scheler pensa que a noção de empatia (Ein-
fühlung) tem um papel central a cumprir no estabelecimento da in-
tersubjetividade. Contra Husserl, contudo, cujas Meditações carte-
sianas foram publicadas somente em 1931, três anos depois da mor-
te de Scheler, ele afirma a prioridade de uma torrente transubjetiva
indiferenciada de pensamento anônimo e rejeita o pressuposto ego-
lógico de que uma �intersubjetividade transcendental� poderia ex-
plicar o outro como sendo constituído em tal ego.33

Scheler parte da experiência comum de que, muitas vezes,
pensamos pensamentos e sentimos sentimentos cujas origens são
bastante obscuras. Este sentimento é realmente meu, ou talvez eu
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32 Em um artigo inicial de 1911 sobre os �Ídolos do autoconhecimento�, Scheler (III, p.
213-292, especialmente p. 253-254, p. 277-279, p. 284-289) analisou longamente as
ilusões na autopercepção que ocorrem quando se pressupõe equivocadamente que a
autopercepção (Selbstwahrnehmung) é mais certa e segura do que a percepção do
outro (Fremdwahrnehmung) e, conseqüentemente, substitui a observação do outro pela
observação de si mesmo. �A direção natural da ilusão não é a que consiste em confundir
as próprias experiências com as de um outro ou em empatizar com o outro, mas é, antes,
a outra direção de confundir as experiências do outro com as próprias� (III, p. 265).

33 Husserl considerava a teoria da empatia de Scheler �um contra-exemplo de uma teoria
fenomenológica real� (Husserl, 1973, v. XIV, p. 335). O termo �intersubjetividade
transcendental� implica a constituição transcendental do outro em meu ego
transcendental como um alter ego. Como pode o ego transcendental em sua própria
esfera �ir além de si mesmo� (Husserl, 1950, p. 125) e constituir o ego transcendental
do outro, esta é a questão central que Husserl persegue como um monomaníaco na
Quinta das Meditações cartesianas (Husserl, 1950) e, subseqüentemente, nos três
volumes sobre a Fenomenologia da intersubjetividade (Husserl, 1973). Para uma análise,
veja Vandenberghe, 2002b.
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esteja sentindo o sentimento de outro e com outro? O pensamento
que você está lendo é meu, seu ou de Scheler? Mesmo antes de pen-
sarmos nossos pensamentos ou de outros, mesmo antes de sentirmos
nossos sentimentos ou de outros, vivenciamos uma torrente infra-
individual e transubjetiva de pensamentos e sentimentos anônimos
que, como um murmúrio arcaico proveniente das profundezas da pró-
pria vida, é indiferente quanto à distinção entre meu e teu. Recorren-
do à psicologia infantil e à etnologia, Scheler sustenta que a �dife-
renciação� do �Eu� infra-individual do �Nós� coletivo que o cobre, e a
concomitante �descentração� (Piaget) de si são fenômenos secundá-
rios que só surgem mais tarde na vida ou na história quando o indiví-
duo é capaz de se distanciar do grupo e ter pensamentos e sentimentos
próprios. Como diz ele em uma sentença um tanto desajeitada:

Inicialmente, o ser humano vive mais no outro do que em si mesmo;
mais na comunidade do que em sua própria individualidade. [...] Como
que extaticamente perdido e hipnotizado pelas idéias e sentimentos de
seu entorno factual, somente as experiências que se encaixam nos es-
quemas sociologicamente determinados que formam, ao mesmo tempo,
o leito da torrente psíquica que forma seu ambiente psíquico passam o
limiar da atenção interna. Apenas muito lentamente a criança levanta
sua própria cabeça espiritual para fora destas torrentes que a atravessam
e descobre a si mesma como um ser que tem, de tempos em tempos,
sentimentos, idéias e anseios próprios. Isto, contudo, somente acontece
na medida em que a criança objetiva as experiências de seu entorno
�em� que primeiramente vive e as co-vivencia �com� outros, alcançan-
do, com isso, �distância� delas (VII, p. 241).

Sendo inicialmente um �dividual� (Deleuze) que não faz dis-
tinção entre experiência interna e externa e que empatiza, sente, pen-
sa, anseia e deseja indiscriminadamente �em� e �com� os outros, o
ser humano somente se torna um �indivíduo� próprio com sentimen-
tos, pensamentos, anseios e volições próprias quando é capaz de dis-
tinguir entre interno e externo, meu e teu. Esta emergência de um eu
individual a partir da unidade primal da vida comunitária acontece
quando se adquire finalmente a distinção entre o �eu� e o �outro�.
Como a esfera da �propriedade� somente emerge da indistinção ao
mesmo tempo em que a �alteridade� se torna claramente consciente,
estas teorias individualistas da empatia � como a de Husserl, por
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exemplo � que procuram fundamentar a vida social na apodicticidade
de um ego constituinte não percebem que o próprio ego está, de fato,
fundamentado na comunidade e que toda a vida social tem, em última
análise, seu fundamento na primazia da comunidade. Privilegiando os
sentimentos frios da empatia e simpatia sobre o calor da fusão efer-
vescente, não vêem que o sentimento de solidariedade (Einfühlung)
pressupõe necessariamente a identificação emotiva com a comuni-
dade (Einsfühlung) como sua condição material de possibilidade.34

Quanto ao corpo, de acordo com Scheler, ele tampouco exerce
o papel mediador na percepção do outro que geralmente lhe é atribu-
ído. Quando percebo o corpo do outro, vivencio imediatamente o
outro como um alter ego. Eu não vejo seu corpo como um corpo
material (Körper) e chego então, de alguma forma � através do �aca-
salamento� ou �copulação� espontânea (Husserl) de meu corpo vivo
com seu corpo material que está ali �, à percepção de que ele é um
ser vivo como eu. Não, de fato, não vejo o corpo como tal, mas per-
cebo imediatamente uma totalidade concreta (ou Gestalt) que abran-
ge tanto o corpo quanto sentimentos interiores. É claro que não sinto
e não posso sentir como o outro vivencia seu corpo. Não posso sentir
sua dor de dente, como Wittgenstein observou corretamente, porém,
quando o vejo rangendo os dentes, sinto e compreendo imediata-
mente sua raiva, e quando percebo as lágrimas ou o sorriso em seu
rosto, percebo diretamente, sem qualquer empatia e sem qualquer
inferência por analogia, sua tristeza ou sua alegria. Somente se des-
confio do outro ou o entendo equivocadamente, ou suspeito de que
seja louco/a, que a compreensão empática se rompe e começo a pro-
curar uma explicação causal para o comportamento de meu seme-
lhante. Inversamente, se, depois de mais uma noite sem sono, eu es-
tiver tão cansado que meu eu se espalha, por assim dizer, pelo meu
corpo, não consigo ir ao encontro do outro. Completamente esgota-
do, sou lançado de volta sobre mim mesmo e me torno um �solipsista
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34 A insistência na identificação emocional (Einsfühlung) caracteriza a segunda edição
do livro sobre a simpatia. Acrescentadas em 1923, estas passagens marcam e anunciam
a transição para a filosofia da vida da terceira e última fase de sua vida.



107A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

momentâneo� (VII, p. 253). Scheler conclui de tudo isso que é so-
mente quando deixamos a esfera vital do corpo sensório para ir ao
encontro da esfera espiritual da pessoa que podemos obter direta-
mente a experiência do outro.

As tendências regressivas para o arcaico que caracterizam a
fenomenologia da intersubjetividade e comunidade de Scheler são
inegáveis, mas elas são parcialmente compensadas (ou se deveria
dizer acerbadas?) por uma tendência ascendente para o âmbito espi-
ritual. Embora se sinta que nosso filósofo está dilacerado entre o
irracionalismo da vida e a serenidade da contemplação, ele tenta o
impossível: combinar uma concepção vitalista e, em última análise,
pagã e panteísta de unidade cósmica com uma visão teísta de um
Deus pessoal. Mediante uma �suprassunção� (Aufhebung) progres-
siva da metafísica da vida pela metafísica do espírito, o abismo entre
Vida e Espírito é transposto dialeticamente, de modo que, ao final, a
arche e o telos são, aparentemente, unidos uma vez mais. Les extrê-
mes se touchent.

Em uma tentativa de revalorizar tanto as teorias vitalistas da
identificação emotiva (Bergson) quanto as teorias espiritualistas do
amor divino (Agostinho), ao mesmo tempo em que desvaloriza as
teorias da empatia e simpatia (Adam Smith, Ferguson, Hutcheson)
que privilegiam sentimentos de solidariedade sobre a fusão eferves-
cente e a união mística, Scheler ordena hierarquicamente toda a gama
de sentimentos de tal modo que os sentimentos vitais, quase animais
de imediatez e unidade (Einsfühlung) com o outro e no outro, so-
mente constituem o ponto de partida de uma escada onto-teo-teleoló-
gica ascendente que leva, passando pelo platô prolongado dos senti-
mentos psíquicos da empatia e simpatia (Einfühlung), ao amor espi-
ritual do outro em Deus e com Deus. Das profundezas da vida ani-
mal, passando pela autoconsciência do Ego, a escada leva quase di-
retamente ao Céu:

Na série de formas de simpatia e tipos de amor, o sentimento cósmico-
vital de unidade e o amor acósmico da pessoa, fundado no amor de
Deus, encontram-se, portanto, em pólos opostos. Todas as outras for-
mas da série estão entre eles como os degraus de uma escada. Quem
desejar subir a escada cairá se quiser dar o segundo passo antes do pri-
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meiro (VII, p. 137).

No nível inferior, o sentimento vital de �unidade mimética�
(Adorno) e �simpatia cósmica� (Bergson) com todos os seres vivos
(humanos, animais, plantas e inclusive minerais) está fundado no
instinto e é constitutivo de todos os seres vivos. O sentimento de
unidade extática mediante o qual um ser psíquico automaticamente
se identifica e vibra em uníssono com outro pode ser encontrado no
pensamento primitivo, cultos religiosos de mistérios, sonho, hipno-
se, bom sexo e, paradigmaticamente, também na relação simbiótica
entre mãe e filho. Supõe-se que ele inclusive ocorra em animais (por
exemplo, a aranha que anestesia sua presa sem matá-la para fecundá-
la com ovos). Diferentemente da empatia e do amor, a experiência de
unidade não-especificada não é intencional. Ela pressupõe que tanto
a esfera inferior das funções psíquicas quanto a esfera superior dos
atos espirituais sejam desativadas. Nostalgicamente, Scheler afirma
que as civilizações modernas se tornaram tão racionais e intelectuais
que quase perderam a capacidade de sentir as profundezas da unida-
de cosmo-vital. �O desenvolvimento�, lamenta ele, �nunca é puro
progresso, mas sempre também decadência� (VII, p. 43). Embora eu
realmente não compartilhe o antimodernismo reacionário de Sche-
ler, penso que seu vigoroso chamado para uma �ressublimação� do
Ocidente (IX, p. 155-158), que seria de fato uma dessublimação que
libera e restabelece a força dos valores vitais contra a predominância
do intelecto, talvez faça algum sentido. A extinção do instinto da
simpatia cosmo-vital é realmente uma perda, não só porque a identi-
ficação emotiva está na raiz de todas as formas superiores da vida
emocional, mas também porque a capacidade mimética de se identi-
ficar e se sentir unido com a natureza pode moderar e limitar a hubris
da espécie humana. Apesar de sua misantropia latente e de seu irraci-
onalismo manifesto, esta é, sem dúvida, a verdade da �ecologia pro-
funda�. Na ausência da simpatia cosmo-vital, a natureza é reduzida a
uma �reserva permanente� de material morto que pode ser explorada
e dominada à vontade. Em uma tentativa de revitalizar as tendências
românticas da filosofia da natureza, desde São Frâncico até Goethe e
Novalis, Scheler (VII, p. 112-113) reivindica conseqüentemente uma
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pedagogia da natureza que ensinaria aos homens e mulheres moder-
nas uma vez mais, por assim dizer mediante a �in-tuição� do mestre
interior, como vivenciar a unidade cosmo-vital.

Subindo um degrau na escada dos sentimentos, chegamos ao
platô prolongado dos sentimentos morais de benevolência e solidari-
edade que estão no centro da �ética da simpatia� (veja Vetlesen, 1994)
� desde os platonistas de Cambridge e os moralistas escoceses (Hume,
Hutcheson, mas principalmente Adam Smith) até Rousseau, Scho-
penhauer, John Rawls e Carol Gilligan. Scheler lida detida e detalha-
damente com as diferentes teorias da simpatia, mas sente-se que ele
realmente não simpatiza com elas. Seu coração está em outro lugar.
Distinguindo entre �funções� psicológicas que são realizadas pelo
ego empírico e �atos� espirituais que pertencem à Pessoa, o cerne
místico oculto que transparece nos atos, mas não pode ser observado
e objetivado como tal35, ele concebe a simpatia como uma mera fun-
ção e a junta às outras funções do Ego, como a visão, a audição, a
gustação, etc. que implicam o corpo. O que o amor é para Kant, a
simpatia é para Scheler, ou seja, uma �afetação patológica dos senti-
dos�. Demasiado psicológicas e �humanas, demasiado humanas� para
seu gosto, excessivamente vinculadas às funções egóicas da psique,
elas também têm sabor de humanismo e sua forma degenerada, o
humanitarismo, que substitui o amor concreto de Deus pelo amor
abstrato da humanidade. Para Scheler, os sentimentos humanos de
simpatia somente podem servir como um estágio transitório ou uma
passagem entre o âmbito cosmo-vital e o espiritual que vincula os
animais a Deus.36  Esta posição intermediária explica talvez por que
ele pode dizer, sem contradição, que a simpatia está fundada, ao mes-

35 A noção scheleriana da Pessoa (II, 370ss.) como uma substância transempírica que
confere unidade a todos os atos do sujeito e somente se manifesta em sua efetividade na
execução de atos espirituais e através dela é bastante confusa. Para uma interpretação
influente da noção, veja o livro do papa João Paulo II que foi publicado na famosa
coleção azul da biblioteca fenomenológica (cf. Wojtyla, 1979).

36 A crítica contundente de Scheler ao humanismo e ao humanitarismo, �que transforma
o mundo em um grande hospital� (Goethe), não é ocasional (cf. III, p. 96-115, 194-
195, V, 365-371, VII, 108-11, 188-190), mas estrutural e sintomática de seu catolicismo
nietzscheano. Em seu ensaio sobre a �Essência do homem�, ele define o ser humano
como um ser medíocre e mediador que não tem essência real em si: �Não há impulsão
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mo tempo, na simpatia cosmo-vital (VII, p. 105-6) e no amor divino
(VII, p. 147). Fundamentada no instinto da unidade panenteísta, ela
está onto-teleologicamente fundada no amor divino na medida em que
aspira à reunião mística com Deus, a Pessoa das Pessoas, e é aspirada
por ela. A implicação desta ordem de fundamentação é que a simpa-
tia somente pode existir na medida em que o amor já existe e eleva a
simpatia a um plano espiritual superior.37

Comparados com os sentimentos cosmo-vitais de unidade, os
sentimentos psíquicos de simpatia são mais indiretos, mais conscien-
tes e mais reflexivos. Fundada na identificação emotiva, mas clara-
mente distinta dela, a simpatia pode ser considerada sua forma adul-
ta: �A Einfühlung é para o adulto o que a Einsfühlung é para a crian-
ça� (VII, p. 35). O que os adultos sentem quando simpatizam com a
alegria ou o pesar de seus semelhantes é a alegria ou o pesar do outro
concreto; diferentemente das crianças, eles compreendem, mas não
sentem necessariamente o pesar ou a alegria com o outro. O que
permanece da Einsfühlung em um estágio de desenvolvimento pos-
terior é a Nachfühlung (VII, p. 107), a capacidade reprodutiva do
observador de captar e compreender a vida emocional do outro que
condiciona todas as formas possíveis de empatia e simpatia, desde o
co-sentimento e a solidariedade até a piedade.

O co-sentimento (Mit-einanderfühlen) ocorre quando duas
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nem �lei� que não esteja localizada sob sua natureza ou acima dele no âmbito de Deus,
no Céu: O ser humano somente tem uma existência como �passagem� de um âmbito
para o outro, como �ponte� e movimento entre eles, [...] O fogo, a paixão para transcender
a si mesmo e alcançar o �Além-do-Homem� ou �Deus� � esta é a única humanidade
real� (III, p. 195).

37 Falando onto-topologicamente, a vergonha ocupa a mesma posição intermediária que
a simpatia (embora não se movimente em espiral, mas esteja presa em um circuito). De
acordo com Scheler, a vergonha não passa da experiência de uma desarmonia entre as
necessidades animais e as aspirações espirituais do ser humano. �[A vergonha] tem sua
razão de ser geral no fato de que o ser humano se sente e conhece como uma �ponte� e
uma �transição� entre duas ordens essenciais do ser em que ele está simultaneamente
fundado, nenhuma das quais pode abandonar por um segundo sem perder sua
humanidade� (X, p. 69). Ela ocorre quando o indivíduo que está engajado
irrefletidamente em atividades corporais se apanha em flagrante, por assim dizer, e
olha para si e seu corpo a partir do plano mais alto do espírito.
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pessoas sentem efetivamente o mesmo sentimento, mas não o com-
partilham intencionalmente. Scheler dá o exemplo de uma mãe e um
pai enlutados parados um ao lado do outro diante de seu único e
amado filho que faleceu. A solidariedade (Mitgefühl) difere fenome-
nologicamente do co-sentimento no sentido de que o sentimento do
outro é agora o objeto intencional do sentimento. A solidariedade
ocorre quando um amigo dos pais que estão unidos no luto simpatiza
com eles e sente vicariamente o pesar deles para compartilhá-lo com
eles. O torturador que sente intencionalmente com sua vítima para
maximizar a inflição da dor oferece um outro exemplo mais perverso
de solidariedade. A piedade ou compaixão (Mitleid) é um tipo misto
em que o sofrimento é reproduzido e compartilhado com o outro
para aliviá-lo. Em uma análise divergente da teoria da piedade de
Schopenhauer, Scheler acusa este último de crueldade: procurando
somente consolo para seu próprio sofrimento, seu compartilhar no
sofrimento do outro não visa tanto aliviar quanto a aumentar o sofri-
mento geral, de modo que, convencido de que a vida é sofrimento
sem fim, possa aceitá-la com resignação.

Embora Scheler reconheça com relutância o valor ético da �sim-
patia genuína�, ele deixa claro que a simpatia, para ser mais do que
um mero �sentir com�, tem de estar inserida no amor e ser supra-
sumida por ele O fato de podermos muito bem simpatizar com al-
guém que não amamos, enquanto está excluída a possibilidade de
não simpatizarmos com a pessoa que amamos, mostra a superficiali-
dade de sentimentos morais que se baseiam na mera reprodução das
emoções do outro. �Somente podemos sentir profundamente com o
outro na medida em que amamos� (VII, p. 147-48); e na medida em
que amamos a outra pessoa, nós também a amamos como uma Pes-
soa única, excepcional e insubstituível. Diferentemente da simpatia,
que sempre se dirige à outra pessoa na medida em que ela é como eu,
o amor jamais reduz a alteridade à identidade, mas sempre reconhe-
ce e revela o outro como alguém que é essencial e inefavelmente
outro. O amor, portanto, nada tem a ver com a identificação idiopáti-
ca pela qual a pessoa perde a si mesma no outro e se unifica com ele.
Pelo contrário, no amor e através do amor, duas pessoas se encon-
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tram e descobrem uma a outra � e, presumivelmente, também a si
mesmas, através do outro � como outros íntimos e, talvez, até mesmo
como �estranhos íntimos�, para tomar emprestada uma feliz expres-
são de Zygmunt Bauman. Além disso, diferentemente da simpatia,
que sempre se dirige para o outro empírico, o amor se dirige ao �ou-
tro ideal�, isto é, à outra pessoa como poderia ser se realizasse seu
potencial todo e cumprisse seu destino.

�Torne-se (empiricamente) o que você é de acordo com sua essência
individual�, é isso que o amor acósmico da pessoa diz a cada pessoa, e,
no ato de seu movimento, projeta ao mesmo tempo uma destinação par-
ticular � e não universalmente válida � como um �Ideal� que somente
pertence a esta pessoa (VII, p. 136).

Parafraseando Nietzsche, Scheler deu um viés irônico à sua
famosa injunção à autenticidade. O destino que pertence genuina-
mente a cada indivíduo é aquele que Deus previu, por toda a eterni-
dade, para cada um de nós. Concebido apropriadamente, Seu plano
representa nossa �vocação� individual (X, p. 351). Assim como po-
demos conhecê-la e realizá-la, também podemos ignorá-la e deixar
de realizá-la. Depende de nós e das outras pessoas que nos amam.
Como, muitas vezes, conhecem nosso destino mais individual me-
lhor do que nós mesmos, elas podem nos ajudar a perceber e nos
tornar quem realmente somos. Elas são co-responsáveis por nós como
nós somos por elas. Se realmente amamos a outra pessoa, nós a ve-
mos como Deus vê, com seu amor ilimitado, cada uma de suas cria-
turas. E, visto que Deus é o único que conhece completamente a
outra pessoa como ela é, o amor humano tem que passar por Deus e
realizar o ato de amor com Ele para alcançar a outra pessoa. �O amor
acósmico da pessoa não é concebível e não pode ser sustentado sem
este pressuposto teísta� (VII, p. 136). Porém, se este é o caso, então
Verstehen é, por implicação, sempre um tipo de hermenêutica bíbli-
ca. Quando eu amo o outro e digo �Você� a ele, o Outro brilha no
rosto do outro e revela o outro como um filho de Deus. Para compre-
ender o outro como Pessoa, tenho que captar seu cerne mais íntimo e
ter acesso ao seu coração. Quando compreendo o coração, eu vejo e
compreendo a Pessoa. Eu capto a quintessência de seu ser e alcan-
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ço, como diz Scheler, sua ordem do amor:

Quem tem a ordo amoris do homem tem o próprio homem. Ele tem
para o homem como sujeito moral o que a fórmula da cristalização é
para o cristal. Ele o compreendeu tanto quanto é possível. Ele vê
diante de si as linhas constantemente simples e básicas de seu cora-
ção (Gemüt) passando sob toda a multilateralidade e complexidade
empírica. E o coração merece ser chamado o cerne do homem como
ser espiritual muito mais do que o conhecer e querer. Ele tem um
modelo espiritual da fonte primária que alimenta secretamente tudo
que sai deste homem. Mais ainda, ele possui o determinante primário
do que sempre fica se estabelecendo em torno dele: no espaço, seu
ambiente moral; no tempo, seu destino; ou seja, tornar-se a quintes-
sência do que pode acontecer a ele e apenas a ele (X, p. 348).

Para ter acesso ao coração da outra pessoa e à sua ordem do
amor, tenho que realizar os atos com ela. Tenho que amar o que ela
ama e amá-lo com ela. Então e apenas então, o cerne pessoal do
outro é desvelado e o outro se revela como aquela Pessoa incompará-
vel que é essencialmente diferente de mim. Este cerne pessoal não
pode ser alcançado mediante indução. A pessoa enquanto pessoa não
pode ser objetivada ou compreendida através da observação; somen-
te pode ser desvelada através da compreensão baseada no amor e, em
última análise, através da co-realização dos atos de amor. Porém,
como Deus, a outra pessoa também pode decidir ocultar seus atos ou
permanecer em silêncio. Uma pessoa somente pode ser conhecida se
decidir deixar-se conhecer e dar a si mesma ao outro em retribuição
ao seu amor. Além disso, no amor e através dele, descobrimos o si-
mesmo absoluto do outro e, assim, presumivelmente também os li-
mites da compreensão humana. Somente Deus pode perscrutar ade-
quada e completamente o coração da pessoa. Para nós, seres huma-
nos, a Pessoa íntima absoluta do outro tem que permanecer �essenci-
almente transintelígivel� (VII, p. 77) e �eternamente transcendente�
(II, p. 556). A Pessoa do outro não aparece. Ela não é um fenômeno;
é uma epifania.

Onde ficamos com isso? Em Husserl, o outro é sempre reduzi-
do a uma versão de mim mesmo. Ele é literalmente um alter ego,
alguém como eu, cuja alteridade necessariamente me escapa. De for-
ma inversa, em Scheler, a outra pessoa é levada à face de Deus. Ela
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é literalmente um alter ego que é tão diferente de mim que não sou
capaz de captar sua identidade. Entre o outro como eu mesmo e o si-
mesmo como outro, a compreensão comum tem que seguir seu curso
entre a identidade e a alteridade (Ricoeur, 1990, p. 367-393). Talvez
nossa compreensão do outro aumente quando aceitarmos e afirmar-
mos nossa humanidade comum. Eu gostaria de sugerir, para con-
cluir, que abandonemos a hegemonia do Eu e a supremacia do Outro.
Quando o ser humano não é mais concebido como uma �corda entre
o infra-humano e o super-humano�, mas como um ser humano e,
portanto, como um ser social que vai ao encontro do outro ser huma-
no, a compreensão é compreendida adequadamente como um pro-
cesso e uma atribuição (sem escoras metafísicas ou garantias religio-
sas). Toda tentativa de compreender o outro é falível, mas a lingua-
gem é o meio, ao passo que a comunicação é a mediação que trans-
põe o abismo entre o Eu e o Tu. Entre a exaltação de Deus e a humi-
lhação do Homem, a comunicação intervém como agente da huma-
nização. A comunicação não é uma comunhão com o outro através
de Deus, ou vice-versa. Ela pressupõe conflito e mal-entendido e
pode ser concebida como uma tentativa reflexiva, embora falível para
superá-los mediante a construção de um mundo comum que medeia
as relações entre as pessoas, oferecendo, com isso, uma �ponte de
indivíduo para indivíduo� (Cassirer, 1973, p. 264). Entre nós nenhum
Deus deveria intervir. Em uma era pós-metafísica como a nossa, o
espírito absoluto desce da cruz e, destranscendentalizado, converte-
se em espírito objetivo e se torna cultura. Somente se aceitarmos ir
ao encontro do outro e concebermos a comunicação como uma ten-
tativa mundana de explorar nossos aspectos comuns e superar nossas
diferenças, poderemos chegar a compreender a constituição de um
�Nós�. No processo de constituição, que é de fato uma reativação da
cultura através da linguagem, tanto o Eu quanto o Tu são transforma-
dos. Compreender é receber o outro e, no mesmo momento, por as-
sim dizer, é produzir o outro e a mim mesmo. Eu e o outro não somos
algo dado, mas juntos, através da comunicação, criamos um mundo
comum que é constitutivo de quem nós somos. Entre o Eu e o Tu, não
Ele, mas Nós intervimos como autores, narradores e tradutores de
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nossa própria vida. Tecendo as teias de sentido que nos conectam, a
cultura é o terceiro termo que medeia e realiza a relação de pessoa a
pessoa. Mas a cultura é um produto eminentemente humano: produ-
zida por seres humanos, ela é reproduzida e transformada por seres
humanos na comunicação e através dela. A compreensão fenomeno-
lógica somente é possível sobre uma base hermenêutica (Ricoeur,
1986), mas atualmente a hermenêutica tem que se emancipar de in-
terpretações bíblicas, enquanto a fenomenologia tem que renunciar
ao transcendental bem como ao transcendente para se tornar pura-
mente mundana.
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Os absolutos relativos masculino e
feminino na cultura trágica

Um ensaio sobre a modernidade em
Georg Simmel1

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

É uma das tarefas mais refinadas da vida da alma
 cultivar ou sentir a existência e a atração das diferenças

 num fundo de semelhanças consideráveis
(G. Simmel em A cultura feminina)

Apresentação

Karl Mannheim, em sua famosa Ideologia e Utopia (1960), dá
especial relevo ao não-formalismo e à incompletude de uma aborda-
gem que não se pretende exaustiva e a chama de ensaio. Esta forma
estilística de exposição do pensamento, já notoriamente reconhecida
no século 16 ao 17, caracterizou o trabalho dos intelectuais em sua
perplexidade diante de um mundo em profundas transformações que
os levava a propor questões inéditas cujas respostas eram, se não
impossíveis, especialmente difíceis. O ensaio surgia como um modo
de apresentar temas imediatos e urgentes, ainda não percebidos ou
meditados totalmente numa época, para os quais ainda não se tinha
construído sistemas mais completos e consistentes de compreensão.
Em outros termos, era o sentimento mesmo de se estar no início de

1 Este texto atualiza e renova os debates contidos no ensaio teórico iniciado em meu
doutoramento no Ppgsa/Ifcs/Ufrj, aqui publicado em caráter inédito. O necessário silêncio
até a presente publicação não oculta meu débito a Glaucia Villas Bôas, orientadora que
me apresentou os alemães. Nem por isso, deixo de assumir, certamente, a totalidade de
meus possíveis equívocos.
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um movimento, e não no fim, que conformava o ensaio, permitindo a
seu autor relatar os problemas que, de imediato, lhe apareciam à cons-
ciência, observando-os por tanto tempo e sob tantos ângulos que,
finalmente, por meio de um caso individual acidental, iluminava-se
alguma questão maior do pensamento e da existência que, até então,
não ocupava o centro dos debates de uma época. Foi esta forma de
reflexão, recorrentemente utilizada nos séculos anteriores, que ori-
entou o autor de Ideologia e utopia, a qual, com exceção da última
parte, deve ser lida como um ensaio em oposição ao que se entende
por tratamento sistemático de um objeto do conhecimento. No en-
saio, as dúvidas, ambigüidades, tensões, paradoxos, contradições são
bem-vindas e são sua seiva.

(...) o pensador sistemático oculta cuidadosamente suas contradições,
tanto para si mesmo como para seus leitores. Enquanto para o sistemati-
zador as contradições constituem uma fonte de desconcerto, o pensador
experimental nelas percebe pontos de partida, em que o caráter funda-
mentalmente polêmico de nossa situação atual torna-se, pela primeira
vez, realmente aberto ao diagnóstico e à investigação (ibid., p. 78).

Georg Simmel (1858-1918), autor escolhido para meu ensaio,
estudou na Universidade de Berlim, onde posteriormente lecionou
História, Filosofia, Psicologia e Etnologia.2 Foi o rigoroso cientista
social preocupado em sistematizar um campo disciplinar, tendo pu-
blicado, em 1908, o importante tratado Soziologie, que o tornou co-
nhecido nos círculos especializados e o pródigo ensaísta que deixou
mais de 200 artigos e 20 livros, grande parte traduzida nas línguas
francesa e inglesa de modo a ser tão conhecido na Alemanha como
na França ou nos Estados Unidos. A Sociologia, a seu ver, era uma
nova maneira de filosofar que abria instigantes caminhos à reflexão

2 Embora usufruísse de um notável e extraordinário sucesso intelectual em Berlim, a
contar por seus inúmeros admiradores, a carreira acadêmica de Georg Simmel foi marcada
pelo fato de ser judeu, impeditivo, por exemplo, da obtenção da cátedra na Universidade
de Berlim, mas apenas na periférica Estrasburgo, no ano de 1914. Acerca desse aspecto
de sua vida e, também, de sua excepcionalidade como professor, no domínio dos temas,
da platéia e da forma de conduzir o pensamento e as descobertas, Leopoldo Waizbort
traz o capítulo A cátedra, os gestos, e a memória dos que viram e ouviram, que lido
permitirá uma visão mais plena de sua expressão intelectual (cf. Waizbort, 2000).
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metafísica. Aliava, assim, seus estudos de sociologia às questões da
lógica, da teoria do conhecimento, da ética, da estética, da psicolo-
gia, da história e da religião. Seu fôlego intelectual permitiu-lhe ain-
da dedicar-se às pesquisas biográficas, em que privilegiou personali-
dades como Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Rembrandt e Kant
(Moraes Filho, 1983).

Simmel definiu como objeto de estudo da Sociologia a socia-
ção3 ou interação. Recusava a dicotomia indivíduo/sociedade, subs-
tituindo-a pela idéia de reciprocidade, expressa em alianças e apro-
ximações e também em oposições e distanciamentos. Na dinâmica
social, algumas configurações ganhavam mais nitidez ou mais proe-
minência. Nasciam, assim, as formas sociais que incessantemente se
rearticulavam de incontáveis maneiras garantindo às sociedades seu
caráter fluido e processual.

Quaisquer modelos de esferas separadas (subjetividade e ob-
jetividade; indivíduo e sociedade) não cabe no pensamento de Sim-
mel, marcado pela percepção da unidade em seu caráter relacional e
processual. As preocupações de Simmel revelam as de seu tempo, a
exemplo de Marx (1818-1883), que denunciara a fetichização das
relações sociais sob a égide do capitalismo, e de Weber (1864-1920),
que apontara para o cárcere de ferro da razão instrumental e da buro-
cracia que teria levado ao desencantamento do mundo.

Georg Simmel influenciou gerações de sociólogos, filósofos e
críticos alemães, tais como o próprio Weber, Lukács, Ernst Bloch,
Heidegger, Hans Freyer. Também, através de Small, Robert Park e
Edward Ross, inspirou significativamente a Escola de Chicago. Julien

3 Do alemão Vergesellschaftung, os americanos traduziram o vocábulo central da
sociologia simmeliana como sociação supondo o permanente vir-a-ser da vida social
em oposição à idéia de uma sociedade do tipo sistêmico e estruturada. Numerosos autores
optam pela tradução socialização. Essa noção, porém, traz uma conotação de
aproximação que na sociação (sociation) é tão apenas uma das possibilidades das
relações sociais. Além disso, ao se referir à socialização, Simmel fez uso de outro
vocábulo: Sozialisierung. Alguns tradutores espanhóis servem-se de socialificação a
fim de enfatizar o sentido de processo em movimento (cf. Moraes Filho, 1983, p. 31).
Minha opção é a mesma do sociólogo Evaristo de Moraes Filho: traduzo
Vergesellschaftung como sociação.
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Freund (1980) identificou em Simmel um dos raros sociólogos de sua
época a atentar para os aspectos sutis, impalpáveis e imponderáveis
das relações sociais, tais como a cortesia, a timidez, a moda, a fideli-
dade, a gratidão, a condição de estrangeiro, o segredo, o papel dos
números, a prostituição, a mentira, o amor, o rosto, a conversa, entre
outros. Sua atualidade não é algo inusitado: �É fácil compreender que
todos os escritos sociológicos de Simmel continuem a nos surpreen-
der hoje. Ele criou, de um lado, uma teoria geral da Sociologia, (...).
[Ele] é, por outro lado, o autor de brilhantes ensaios sociológicos,
notáveis pela sua agudeza analítica� (ibid., p. 216).

Em artigo que escrevi em co-autoria com Arenari intitulado
�A modernidade sob o prisma da tragédia: um ensaio sobre a sin-
gularidade da tradição sociológica alemã� (2004), observamos que,
se existe um traço marcante que une os pensadores clássicos da so-
ciologia alemã estendendo-se até o círculo interno da Escola de Frank-
furt, este é: a perspectiva trágica em relação à modernidade, ainda
que as reações em face desta sejam distintas. Para os mesmos, a
modernidade apresenta-se de forma sombria ao distanciar progressi-
vamente os homens das experiências essenciais da vida, direcionan-
do-os para um mundo completamente retificado, cujas relações soci-
ais pouco diferiam das relações entre coisas ou máquinas. A divisão
do trabalho, exaustivamente analisada pela sociologia como o traço
marcante da modernidade, contida no avanço repentino da técnica,
liga-se diretamente à racionalização de todas as esferas da vida, fa-
tor elementar da tragédia da modernidade.

Ainda neste artigo, vimos que o combate à sociologia positi-
vista e à literatura realista expressavam, no pensamento alemão, mais
do que um desacordo epistemológico, um enfrentamento existencial.
Para os alemães, renunciar à subjetividade da vida em prol de cálcu-
los herméticos era renunciar a si próprios. Os termos cunhados por
Weber como secularização e desencantamento equivalem, em larga
medida, à separação entre cultura subjetiva e cultura objetiva em
Simmel.

Curiosamente, Tönnies (1995) em seu clássico Comunidade e
Sociedade supôs arranjos comunitários que poderiam penetrar nas já
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mais sedimentadas formas sociais modernas através da entrada da
mulher vida pública. Influenciado pelo sentimentalismo romântico,
Tönnies identificava a mulher como provocadora de relações sociais
mais densas e simétricas em oposição ao homem constituído na rigi-
dez das relações de hierarquia e poder (Miglievich Ribeiro e Arena-
ri, 2004, p. 69).

Simmel dedicou ao tema uma reflexão mais regular e profun-
da, reportando-se, também, à filosofia e à metafísica. Tomou a inter-
relação entre as unidades relacionais ou absolutos relativos femini-
no e masculino como forma de resistência à tragédia da cultura,
entendida como a dominação de um princípio pelo outro, tal como a
objetividade que se sobrepôs à subjetividade. Mas, antes de nos de-
dicarmos ao problema dos sexos nos estudos de Simmel, cabe desve-
lar a tragédia da modernidade.

Modernidade e cultura trágica

Como enfatiza Fréderic Vandenberghe em Une histoire criti-
que de la sociologie allemande (1997, p. 147), �a cultura não é so-
mente objetivação da alma nas formas, mas também, inversamente,
formação da alma por assimilação das formas objetivadas�. Repor-
tando-se a Hegel, Vandenberghe recria a metáfora do caminho que
vai da unidade (da alma) fechada à unidade mais ampla e, portanto,
mais inteira. A primeira unidade desdobra-se numa multiplicidade
de formas objetivas � ciência, moral, direito, técnica � e retorna a si
mesma, de forma renovada, �a interação entre a alma e as formas do
espírito objetivo constitui a especificidade do processo cultural. Esta
interação é teleológica� (ibid.).

O dualismo entre sujeito e objeto não está contido para Sim-
mel na natureza de um ou de outro. Se a cultura é síntese, isto não
quer dizer que existisse originalmente uma separação dos elementos.
Ao contrário, antes da diferenciação que atinge seu ápice na moder-
nidade, havia a unidade entre o espírito e o mundo ou �o gérme orgâ-
nico que se ramifica em uma pluralidade de membros separados�
(Simmel, 1998, p. 91), na medida em que somente a unidade permite
que os elementos analíticos se desenvolvam a partir dela, que
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(...) se coloca além da análise e da síntese � seja pelo fato de que
ambas se desenvolvem a partir dela, em uma atuação recíproca na
qual, em cada degrau, uma pressupõe a outra, ou pelo fato de a sínte-
se unificar posteriormente os elementos analiticamente separados (uni-
dade, no entanto, inteiramente diversa daquela que existia anterior-
mente a toda separação (ibid.).

A cisão entre o indivíduo e suas expressões culturais, entre o
criador (sujeito) e as criaturas (objeto), entre a cultura subjetiva e a
cultura objetiva denunciam a cultura trágica. Na cisão, as produ-
ções culturais não mais servem aos seres humanos que a produziram,
os quais passavam a ser por essas constrangidos.

O acervo do espírito objetivado (cultura objetiva), que cresce intermi-
navelmente, atiça pretensões no sujeito, desperta nele veleidades, inva-
de-o com sentimentos de insuficiência e desamparo peculiares e final-
mente entrelaça-o em relações totais de cuja totalidade ele não pode se
esquivar (...). Assim surge a situação problemática típica do homem
moderno: o sentimento de ser circundado por inúmeros elementos cul-
turais que não lhe são desprovidos de significação, mas que também
não são, em seu fundamento, plenos de significação (...). O que se lasti-
ma como sobrecarga de nossa vida com mil superficialidades das quais
não podemos nos libertar, como contínuo estímulo do homem cultural,
é que este não é levado à criatividade mas ao consumo passivo de mil
coisas que o nosso desenvolvimento não pode abarcar e que permane-
cem nele como peso morto (ibid., p. 105-107.).

Mas, segundo Simmel, o homem não se ordena à realidade
natural do mundo como o animal, contrapõe-se a ela, lutando, vio-
lentando e sendo violentado. Com este primeiro dualismo, inicia-se
a relação infindável entre o sujeito e o objeto. Perante a arte e o
direito, a religião e a técnica, a ciência e a moral, o homem já está por
estes constituído ao mesmo tempo em que os constitui. Nos objetos
que, por serem estáticos garantem ao sujeito sua vitalidade atempo-
ral, encontra parte do seu eu, ainda que possa estranhá-los em virtu-
de de sua subjetividade insaciável, dinâmica, a qual convive com sua
inevitável mortalidade. Mas, os homens necessitam da objetivação
de seu espírito ao mesmo tempo em que seu espírito não prescinde
de se reconhecer nos objetos que produz. A idéia de cultura encon-
tra-se no meio deste dualismo. A tragédia da cultura manifesta-se no
processo de cisão sujeito e objeto, quando o último não mais faz
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sentido para o primeiro e este não mais vê naquele motivação para
seu próprio auto-desenvolvimento (Bildung), �assim como o corpo
doente (que) não consegue mais assimilar as substâncias dos víve-
res, com as quais ele adquire forças e alcança um crescimento sadio�
(ibid., p. 89).

À medida que a lógica das criações e das esferas impessoais
adquire uma dinâmica autônoma, surgem entre estas e as normas e
pulsões da personalidade fricções rigorosas. Quando o homem utili-
zou, pela primeira vez, o termo eu para se designar, tornou-se, tam-
bém, um objeto, sobre e contraposto a si mesmo, �uma unidade que
seria fechada em si e, portanto, constituiria uma totalidade auto-sufi-
ciente� (ibid., p. 96). Nasceu a dicotomia interior e exterior e para
constituir seu eu os conteúdos do mundo � social e metafísico, con-
ceitual e ético � passaram a se relacionar com este eu de forma tam-
bém exterior e, muitas vezes, opressiva. Paradoxalmente, �nesses
conteúdos, que configuram de modo especial o eu, os mundos exterio-
res agarram o eu, para incorporá-lo a si. Na medida em que eles
formam os conteúdos segundo suas exigências, eles não permitem
que os conteúdos tenham um centramento em torno do eu� (ibid.).

Para Waizbort, em As Aventuras de Georg Simmel (2000) sur-
gia a civilização com a possibilidade de diferenciação entre sujeito e
objeto, entre espírito e natureza � eis porque é tão cara a distinção
entre cultura e civilização para os alemães, uma vez que a última
consuma-se na alienação dos objetos na relação com os sujeitos. As
raízes da modernidade, portanto, estão na transformação dos meios
em fins, no definhamento da cultura.

A tragédia da cultura é essa transformação descontrolada e desintegra-
dora dos meios em fins: o homem, o verdadeiro fim, torna-se meio; o
objeto, o verdadeiro meio, um fim em si mesmo, ao qual os homens
acabam por se submeter. O caso mais pungente desta transformação �
que, ao perpassar completamente a sociedade caracteriza o moderno � é
o dinheiro (daí o interesse em uma �filosofia do dinheiro�). Simmel afir-
ma que o homem converte-se em um mero �suporte� da coação dos obje-
tos, e não propriamente um sujeito. Ao invés da almejada síntese, que é
a cultura, ocorre algo completamente distinto: o desenvolvimento dos
sujeitos já não pode mais trilhar o caminho dos objetos; se os sujeitos
não obstante seguem este último caminho, eles dispersam-se em um
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beco sem saída ou no esvaziamento do que há de mais íntimo e pró-
prio na vida (ibid., p. 128-129).

A fenda no interior da estrutura da cultura já existia em seu
fundamento. A progressiva autonomização do sujeito e do objeto,
seu caráter de massa, tende a aprofundar a fenda. A tragédia supõe
que suas forças vitais são também suas forças aniquiladoras. É pela
cisão da cultura ao se tornar civilização que a primeira é bloqueada.
Quando o desenvolvimento do sujeito apartou-se do desenvolvimen-
to do objeto e vice-versa, a modernidade foi percebida como beco
sem saída dado o esvaziamento peculiar da vida interior (Simmel,
1998, p. 104).

É contra o empobrecimento da vida, ao mesmo tempo que a
favor do fortalecimento das vivências4, que Simmel relaciona de for-
ma notável, para um pensador da virada do século 19 para o século
20, a tragédia da cultura às temáticas feministas efervescentes em
seu tempo. Nesse tema, prossigo.

A questão feminina na obra de Georg Simmel

É possível, como afirma Baron (1986, p. 282), que o texto
difícil e sinuoso que marcou, também, as reflexões de Simmel acerca
das questões femininas e da cultura tenha contribuído para o adia-
mento de seu resgate na teoria contemporânea. Entretanto, a partir
da década de 1980, seus trabalhos vêm sendo exaustivamente lidos e
relidos, confirmando seu potencial para a compreensão de temas con-
temporâneos.

Em português, foi publicada a coletânea Filosofia do amor
(1993), compilando alguns dos principais ensaios simmelianos so-
bre a temática feminina. Por outro lado, o norte-americano Guy Oakes

4 Vivências são a tradução de Erlebnis. O prefixo er na língua alemã indica a realização
de algo com sucesso, em profundidade que, aliado à palavra Leben, a qual significa
realizar a vida em profundidade, participar das experiências essenciais da vida humana,
significa, em oposição ao viver na superficialidade da modernidade ou viver
vegetativamente como um autômato regido pela burocracia da vida regulada pelo
dinheiro, o vivenciar em profundidade na vida, viver com alma, dotar a palavra espírito
(c. Rammstedt e Dahme, 1998, p. 217).
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organizou On women, sexuality and love (1984), ao qual incluiu os
artigos Female culture: the relative and the absolute in the problem
of the sexes, Flirtation, On love � a fragment, em cuja introdução
discutiu o chamado feminismo simmeliano em contraste às demais
abordagens feministas. Villeilard-Baron, por seu turno, em Philoso-
phie de la modernité (1989), recuperou os trabalhos sobre a mulher,
relacionando-os àqueles sobre a cidade moderna, de modo a enfati-
zar as reflexões de Simmel acerca do individualismo como valor da
modernidade. Assim, a mulher na cidade moderna; a relação históri-
ca e ontológica entre os sexos, a cultura feminina, a moda como for-
ma social, a coqueteria como uma categoria da existência são alguns
dos temas privilegiados em Simmel e reunidos por Baron no capítulo
La femme5. Por fim, vale ressaltar a coletânea Filosofia e sociologia
dos sexos (1987), organizada por Heinz Jürgen Dahme e Klaus Chris-
tian-Köhne e publicada pela conceituada editora alemã Suhrkamp,
reunindo textos simmelianos antes dispersos tais como: O jubileu do
movimento feminista (1892); Die Verwandtenehe (1894); O milita-
rismo e a posição das mulheres (1896); O estudo das mulheres na
Universidade de Berlim (1899); Psicologia das mulheres (1904). É
interessante adicionar aos comentadores citados Françoise Collin,
convidada para escrever acerca da questão feminina na Filosofia, na
recente e já famosa História das mulheres � o século 20 (1991), quinto
volume da série História das mulheres no Ocidente, organizada sob
a direção de Georges Duby e Michelle Perrot. A autora dedicou, em
seu texto Diferença e diferendo, especial atenção à contribuição de
Simmel no pensamento sobre a mulher.

Tais registros ratificam que, desde o começo de sua carreira,
na década de 1890, Georg Simmel escreveu mais compenetradamen-
te do que qualquer outro de sua geração acerca da mulher em seus
múltiplos aspectos, dentre os quais, a própria organização do movi-
mento feminista. Esses temas, assim como tantos outros, eram discu-
tidos em seu conhecido salão em Berlim, freqüentado por Max We-

5 Vale notar que, em �A moda�, Simmel não trata da problemática da mulher
especificamente. Mesmo assim, Baron inclui esse ensaio no capítulo sobre a mulher.
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ber, Lukács, Bloch, Rilke, Rodin e Bergson. Simmel também visitava
assiduamente, junto à sua mulher, Gertrud Kinel, com quem se casa-
ra em 1900, o salão dos Weber, em Heidelberg. Os grandes ho-
mens da intelectualidade de Berlim faziam-se acompanhar de suas
esposas em tais círculos sociais. As mesmas participavam ativamen-
te dos debates travados. Gertrud, além de feminista, também escre-
via, tendo publicado, por exemplo, um estudo sobre a Ética Sexual.

Conforme narra Guenther Roth ao prefaciar o livro de Mari-
anne Weber acerca da biografia de Max Weber,6 as feministas alemãs
singularizavam-se, em expressiva proporção, por seu grau de paren-
tesco com os homens intelectuais. Nesse sentido, Guenther Roth ob-
serva que as feministas alemãs optavam por seguir uma tática de
reforma cautelosa a fim de conservar o apoio estrategicamente im-
portante dos homens, na qualidade de �esposas amantes e filhas pie-
dosas� (Roth, 1995, p. 13).

Na realidade, as feministas alemãs, seus esposos, pais ou aman-
tes conviviam no mesmo ambiente intelectual e, muitas vezes, neste
surgiam suas principais reivindicações. Marianne Weber, por exem-
plo, ao mesmo tempo em que presidia a Federação Feminina Alemã
(1920), assistia às aulas na Universidade onde seu marido lecionava,
tendo defendido tese sem, contudo, obter a titulação. Pertenceu à
primeira geração de mulheres que lograram estudar na Universida-
de, desempenhando �um papel historicamente significativo nos cír-
culos acadêmicos que, pela primeira vez, uniram professores e pro-
fessoras numa autêntica inter-relação intelectual� (ibid., p. 13 � tra-
dução minha).

Simultaneamente, o movimento feminista alemão articulava a
luta progressiva pela igualdade entre os sexos. A liberdade e inde-
pendência interna das mulheres, independentemente do estado civil,
eram proclamadas como direito humano inalienável absolutamente

6 Nesse livro, é curioso que Roth dedica a introdução à apresentação da personalidade de
Marianne Weber e, por conseguinte, à sua atuação como intelectual feminista de modo
a recompor o círculo das mulheres e homens que mais se destacavam intelectualmente
no período em foco: o início do século 20 (cf. Roth, 1995, p. 13).
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igual ao do homem. A fim de assegurar tal direito, a Federação Femi-
nista Alemã incumbia-se, também, de organizar oficinas de ajuda jurí-
dica voltadas para as mulheres socialmente marginalizadas, como ocor-
reu em Heidelberg, pequena cidade universitária de não mais do que
25.000 habitantes, onde Marianne Weber, representando a Federação,
inaugurou, em 1901, a primeira assistência jurídica a mulheres traba-
lhadoras, especialmente camareiras e empregadas domésticas, dada a
inexistência de proletariado industrial local (ibid., p. 24-25).

Simmel não duvidava do significado revolucionário do movi-
mento das mulheres de seu tempo. Chegou a descrevê-lo como �o
movimento que influenciará o futuro de nossa espécie de maneira
mais profunda do que a própria questão operária� (Simmel, 1993, p.
69-70). Nesse contexto iniciou sua incursão no universo feminino.
Seu ensaio Sobre a psicologia da mulher foi publicado em 1890,
seguido por breves artigos em jornais populares sobre o movimento
das mulheres, respectivamente, em 1892, 1894 e 1896. Algumas re-
flexões sobre a prostituição no presente e no futuro e Sobre a socio-
logia da família datam, respectivamente, de 1892 e 1895. Publicou
também O papel do dinheiro nas relações entre os sexos, em 1898.
Dois anos mais tarde, essas idéias foram incorporadas em A filosofia
do dinheiro (1900), que, também, incluiu uma discussão do valor
monetário da mulher, do casamento e da prostituição. Em 1902, pu-
blicou a primeira versão de Cultura feminina, seguida de algumas
notas sobre a psicologia das mulheres (1904) e de escritos sobre o
ideal da filosofia do amor (1907), bem como da versão preliminar de
seus novos ensaios A coqueteria e o Fragmento sobre o amor, ambos
datados de 1909. Em 1911, foi lançada a publicação O relativo e o
absoluto no problema dos sexos, seguida, no ano seguinte, por uma
série de artigos sobre o amor e a mulher citados em diferentes traba-
lhos, como aquele incorporado a seu livro sobre Goethe.

Marianne Weber, expressiva interlocutora, não apenas lia cui-
dadosamente os escritos de Simmel, como os contestava muitas ve-
zes. Assim fez em relação à Cultura Feminina, desde sua primeira
publicação, em 1902, ainda que não o citasse expressamente. Neste
mesmo ano, publicou seu primeiro ensaio feminista A participação
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das mulheres na ciência, enfatizando as competências das mulhe-
res nas questões científicas sem postular, tal como verifica nos escri-
tos de Simmel, a existência de diferenciações absolutas, de caráter
ontológico, entre os sexos. Dois anos após a publicação, por Simmel,
de O relativo e o absoluto no problema dos sexos (1911), Marian-
ne respondeu com seu novo ensaio As mulheres e a cultura objeti-
va.

A fim de explorar a questão feminina na obra simmeliana, se-
leciono apenas dois de seus ensaios � Cultura feminina (1902) e �O
relativo e o absoluto no problema dos sexos� (1911) � que, ainda que
separados por quase uma década, demonstram a persistência de Sim-
mel nos trato do que hoje chamamos estudos de gênero e contêm
suas principais questões acerca dos paradoxos da modernidade e da
tragédia da cultura. Sem propor exaurir a análise dos mesmos, des-
taco algumas de suas contribuições ao debate.

A unidade das diferenças: o masculino e o feminino como abso-
lutos relativos e a revitalização da cultura

Em Cultura Feminina (1902), Simmel apostou numa aborda-
gem mais sociológica a fim de reivindicar uma forma singular e es-
pecífica da participação da mulher na cultura objetiva, mais precisa-
mente no mundo do trabalho. Não por acaso este ensaio é contempo-
râneo da preparação de seu substancial tratado teórico acerca da So-
ciologia. Por sua vez, em O relativo e o absoluto no problema dos
sexos, Simmel atentou para questões de cunho marcadamente filosó-
fico e metafísico, dissertando acerca da relação ontológica entre os
sexos e aprofundando o debate dos valores que orientam as condutas
de homens e mulheres no mundo objetivo. Reconheceu a dominação
imposta pelo primeiro sexo ao segundo como fator de impedimento
do desenvolvimento da cultura metamorfoseada em civilização eri-
gida sobre pressupostos rigidamente masculinos camuflados como
genericamente humanos.

Segundo Simmel, a cultura nada tem de assexuada. Sua marca
é a diferenciação social, não a unilateralidade que é a negação da
cultura. Nesse sentido, os específicos masculino e feminino são ab-
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solutos relativos, isto é, faces da mesma moeda, distintos e com-
plementares, inteiros e particulares, inter-relacionados. A tragédia
acontece quando um lado se torna �absoluto: a relatividade funda-
mental na vida de nossas espécies encontra-se na relação entre mas-
culinidade e feminilidade; esta relação também exibe o processo típi-
co onde uma das partes de um par de elementos relativos torna-se
absoluta� (Simmel, 1997, p. 1).

A interação, conceito caro na sociologia simmeliana, não ex-
clui � ao contrário, exige � a percepção das diferenciações entre in-
divíduos, círculos, formas sociais. Diferenciações que se permitem
marcar pelas relações de reciprocidade ou oposição entre elementos
distintos, mas não por dicotomias. A unidade da cultura é seu pressu-
posto, de modo que a cisão é avaliada tragicamente, mas a unidade
não nega a diversidade que, por sua vez, luta pelo reencontro numa
nova unidade.

Simmel alertava, pois, em seu ensaio, para o processo civiliza-
tório que fez com que o princípio masculino se transfigurasse em
princípio absoluto, postulando a necessidade de a cultura feminina
se fortalecer como pólo oposto/complementar capaz de reassegurar
seu caráter relacional. Na dominação masculina ou na absolutização
do masculino como sinônimo do humano expressava-se, mais uma
vez, a objetificação da cultura.

A história da política, do clero, as formas da economia, as leis da famí-
lia, todos são exemplos deste processo (de dominação). Suponhamos
que o desejo do �pater familias�, que se impõe no lar, apareça como
autoridade. Nesse caso, ele não é mais um explorador autoritário do
poder mas a personificação de uma lei objetiva que está preocupada
com os interesses gerais e transpessoais da própria família (...). Estas
expressões da natureza masculina evidenciam um significado normati-
vo à medida que exibem uma verdade objetiva e uma isenção igualmen-
te válida para ambos, homens e mulheres (ibid., 1997, p. 4).

Como diz Baron, é um fato social inegável que vivemos em
sociedades onde o homem tomou o papel dominante, quer esta domi-
nação seja efetiva, ou seja, tornada mais simbólica do que real. As
normas masculinas de julgamento tornaram-se normas objetivas.
Pode-se dizer até que as mulheres criaram uma escala de valores que
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lhes é própria, mas esta depende, estreitamente, da escala comum
dos valores, que é a escala masculina dos valores absolutizada. Sim-
mel recusa postular um absoluto masculino e um absoluto femini-
no dado que seu projeto é compor entre eles: �é no interior mesmo da
relação entre homem e mulher que se deve poder achar o que permite
compreender sua diferença� (ibid., p. 37. A tradução é minha).

Simmel enfatizou que o homem se impôs, na história, como o
catalisador de todos os atributos genericamente humanos de tal sorte
a se confundir as obras e feitos da humanidade com as obras e feitos
do ser homem. A história dos homens é, como a própria se autodesig-
na, a história dos seres do sexo masculino. O contingente feminino é
ignorado enquanto co-participante da história da humanidade.

A bela idéia de uma civilização humana que não se inquiete com uma
partilha homem-mulher não é historicamente realizada, a crença que se
pode ter nela decorre desse mesmo sentimento que conhece apenas uma
palavra para o homem e para o ser humano (...). Esse traço masculino
dos próprios elementos objetivos da cultura explica por que, em todos
os domínios, atribui-se àquelas realizações insuficientes a denominação
rebaixadora de �feminina� (Simmel, 1993, p. 70).

Simmel observou, contudo, que a superposição entre o mas-
culino e o genericamente humano que deu ao ser homem a suprema-
cia sobre a espécie humana não é de todo vantajosa para o próprio.
Muitos são os aspectos salientados por Simmel na definição do ser
masculino, dentre eles, o caráter cindido da personalidade masculina
� que opõe exterioridade à interioridade, objetividade à subjetivida-
de, razão à emoção � a estreita correlação entre a psique masculina e
o modo de produção no qual o homem se insere como força produti-
va; a lógica de seu pensamento bem como a maneira como o ser
masculino vive sua sexualidade.

Segundo o autor, a cultura masculina experimenta seu ápice
na era moderna� industrial. A masculinidade � ou o ser dos homens �
é produto de sua adaptação à sociedade da produção que cria o ho-
mem � energia, sentimento e intelectualidade � à sua imagem e se-
melhança, segundo seus critérios de eficiência, velocidade, objetivi-
dade, produtividade. São os homens que produzem e se relacionam
na esfera do trabalho produtivo-fabril e, neste, impõem suas regras �
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impessoalidade, objetividade, racionalidade � que vêm fortalecer o
ethos da produção dando-lhe contornos autônomos e supostamente
neutros � assexuados � em função dos quais devem se moldar
todos(as) os(as) trabalhadores(as).

A especialização (divisão em tarefas parceladas) que caracteriza em si
nossas profissões e nossa cultura é, de cabo a rabo, masculina em sua
essência. Longe de se reduzir a um dado puramente exterior, só é possí-
vel, de fato, pela mais profunda especificidade psicológica do espírito
masculino: a tendência exacerbada aos trabalhos radicalmente unilate-
rais, que se diferenciam da personalidade global, a tal ponto que a ativi-
dade objetivamente especializada, de um lado, e a subjetividade, de ou-
tro, levam cada uma sua própria vida, se assim posso dizer (Simmel,
1993, p. 88).

A cultura masculina, segundo Simmel, é a cultura da especia-
lização, da unilateralidade da multicisão, da separação, sobretudo,
entre objetividade e subjetividade, impessoalidade e pessoalidade.
Nada mais objetivo/reificado do que o trabalho repetitivo e não-cria-
tivo. A neutralidade ou objetivação da lógica, atributo do pensamen-
to e da ação, dá-se, também, no racionalismo cartesiano como sua
expressão máxima que possibilita a própria existência da ciência
moderna. Seus detentores não são os de uma forma específica de
saber, mas os portadores de uma superioridade psicológica sobre as
demais formas de abstração, os homens, protagonistas do processo
civilizatório.

Mas Simmel alertou que os homens verdadeiramente gênios �
e, portanto, inauguradores de novos movimentos e sistemas a partir
dos quais as contribuições anteriores deverão ser redimensionadas e,
até mesmo, abandonadas � são aqueles que absorveram em seu pró-
prio ser atributos intelectuais típicos do ser feminino. A genialidade
implica a unidade das qualidades masculinas e femininas. O gênio é
aquele que galgou além do que era prescrito para o seu sexo. �O
gênio possui algo de feminino. (...) é a unidade a priori entre a vida e
a idéia, na qual se encontra a natureza feminina. O gênio repete esta
unidade no nível mais alto, no qual o objeto é produzido� (Simmel,
1997, p. 29).

Ao refletir também sobre a sexualidade do homem na cultura
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trágica, o autor notou que a realização do ato sexual é suficiente,
sem que a relação com uma mulher � mais do que com as mulheres
em geral � torne-se, para ele, vital. O instinto satisfeito no homem
prescinde da permanência de laços dada a apartação mesma do eu
masculino de seu eu sexual.

A sexualidade para ele (homem) irá se constituir em apenas uma rela-
ção, ela existe enquanto uma relação com as mulheres. Para a mulher,
entretanto, a sexualidade tornou-se um absoluto, um modo autônomo
de ser (...) idêntica à sua essência última de sua feminilidade. Este abso-
luto adquire meramente uma determinada expressão, uma realização
empírica na relação com o homem. Dentro de sua própria esfera, entre-
tanto, esta relação � precisamente por ser a expressão fenomenal do ser
fundamental da mulher � possui um significado absolutamente incom-
parável para ela (ibid., p. 12).

Percebe-se, no discurso de Simmel, a valorização do ser femi-
nino e sua sincera consternação em vê-lo se dilacerar à semelhança
do ser masculino nos moldes da divisão do trabalho no modo de
produção que cindiu o homem e tornou-o prisioneiro do sistema.
Contudo, as análises simmelianas pecam no recurso a argumentos
acerca de uma suposta natureza masculina e feminina. Simmel não
ofereceu uma definição suficientemente clara acerca do que define
como ontologicamente masculino ou historicamente masculino. Es-
sência filosófica e desenvolvimento histórico da cultura confundem-
se em sua defesa da diferenciação entre os sexos.

Não por outro motivo, foi duramente atacado pelo movimento
feminista alemão. Ainda que reconhecendo diferenças históricas e
psicológicas entre os modos de existência feminino e masculino,
Marianne questionava o quanto a ênfase simmeliana nas diferenças
entre os sexos e numa essência metafísica feminina poderia acarre-
tar conseqüências discriminatórias para as mulheres e atrasar, ou
mesmo impedir, a inserção efetiva da mulher na cultura objetiva (Roth,
1995, p. 20-21). Solitariamente, Simmel insistia em seu ponto de
vista de que a negação pelas próprias mulheres de seu específico
implicava a subordinação ao modelo masculino de existência, o qual,
em sua percepção, era apenas aparentemente vitorioso, dado que ex-
pressava a riqueza e o poderio da cultura objetiva, mas também a sua



135A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

tragédia.
 De modo provocativo, o ensaísta mostrava que a mulher femi-

nista estava sendo forçada a atitudes e posturas arbitradas pelo mun-
do dos homens que lhe impunha uma única forma de proceder a fim
de concorrer � de igual para igual � com os homens na esfera do
trabalho, em que o melhor elogio à mulher, assim como ao homem,
seria a sua virilidade (Simmel, 1993, p. 70). Noutro sentido, os crité-
rios masculinos continuavam a pautar a existência das mulheres em
sua permanência como objeto de erotismo.

Simmel admitia que as mulheres, sendo durante longo período
vítimas da desigualdade em relação aos homens, buscavam legitima-
mente a igualdade no acesso ao mundo do trabalho, porém, seu êxito
estava na disposição a reconfigurá-lo, tornando-o unidade relacional
entre os princípios masculino e feminino. Protestava contra a indife-
renciação de tarefas na indústria entre os sexos tal como as feminis-
tas exigem. Baron busca traduzir o sentimento simmeliano:

(...) numa sociedade onde os valores comumente admitidos são os valo-
res masculinos (...) ressentimos a falta de meios para pensar a essência
da mulher. Quando o feminismo quer dar às mulheres o mesmo papel que
aquele que têm os homens, não faz mais que confirmar a impossibilidade
de se pensar a especificidade feminina em si (Baron, 1987, p. 36).

Conforme já tematizado neste ensaio, Simmel recusava o mo-
delo de esferas-separadas que, no que concerne aos gêneros, encar-
cerava a mulher nos limites da esfera doméstica. Sem subestimar a
luta feminista pela igualdade de direitos e de oportunidades, ao con-
trário, destacando-a como nenhum outro intelectual em seu contexto
fez, Georg Simmel manteve acesas suas inquietações: poderão as
mulheres, ao se libertar do domínio restrito no qual os homens lhes
confinou, promover uma outra cultura ou estarão elas meramente
integrando-se a uma cultura estrangeira, que acabará por lhes impor
a condição, também, de estrangeira? Deveria o movimento feminis-
ta negligenciar seu significado cultural e seu potencial de transfor-
mação de um mundo retificado?

Por isso, ansiou pelo estágio em que o brutal igualitarismo do
partido da emancipação feminina, após o golpe de força pelo qual se
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rompem tradições e se provocam rupturas, viesse a ser substituído
por uma abordagem inédita na história, em que a ênfase nas diferen-
ças entre os sexos e na profunda inter-relação entre eles agisse na
criação de uma cultura humana renovada porque construída na rela-
ção recíproca entre pares não-dicotômicos.

Conforme afirma Baron (1987), a análise simmeliana não dog-
mática, lança as pistas de busca. Não pretende impor, mas fazer re-
fletir serenamente um problema abrasador: a redescoberta de valores
sociais resgatados da luz íntima e exigente da feminização do mun-
do. É uma via que Simmel, solitariamente, percorrera antes do alvo-
recer deste século que, hoje, já deixamos para trás. Uma via que
Simmel, contestando outros homens de seu tempo, abriu e se torna,
hoje, útil a fim de se traçar novos rumos acerca de questões que efer-
vesciam no começo do século 20 e permanecem a nos desafiar neste
início do século 21. Um sinal de que a história das sociedades, das
formas sociais, das interações, das relações de reciprocidade estão
em incessante movimento.

Algumas Considerações Finais

De um clássico não se pode dizer que se surpreende a atuali-
dade de suas reflexões. De todo modo, é curioso que um homem
respeitado nos mais valorosos círculos intelectuais de Berlim da vi-
rada do século 19 para o século 20, capaz de impressionar legiões de
estudantes pelo ardor de suas aulas, tenha se dedicado, também, a
escrever suas impressões sobre um movimento ainda em seu esboço,
mas que este antevira como o de mais profundo impacto no então
século que via nascer: o feminismo.

É possível pensar que Simmel e sua mulher Gertrud � ativista
feminista � tenham confrontado muitas opiniões, depois escritas na
forma de ensaios por Simmel. Também não é difícil imaginar que no
salão dos Weber, Simmel e Marianne Weber tenham polemizado acer-
ca de não poucas opiniões divergentes.

Simmel parecia querer se definir como mais feminista do que
as feministas ao desejar atentar para o risco que as mulheres corriam
ao buscar a plena igualdade com os homens, homens estes cindidos.
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Não cabendo em seu sistema de pensamento a percepção de uma
unidade que não fosse relacional, recusava veementemente a cultura
monolítica que chamava de cultura trágica. Enfatizar os absolutos
relativos feminino e masculino, os específicos, portanto, garantindo
que em sua inter-relação conformavam a unidade da cultura humana,
significava a defesa firme da pluralidade das formas de existência con-
tra o êxtase diante da civilização, isto é, da padronização dos modos de
ser e viver, da sociedade de massa, da modernidade instrumental.

Suas críticas à racionalidade moderna aproximavam-se, como
sabemos, de Weber, assim como seus ataques à produção industrial
acompanhavam a denúncia de Marx à alienação elevada a enésima
potência na sociedade capitalista. Pioneiramente, entretanto, asso-
ciou a modernidade a uma cultura fracionada, em que a dominação
masculina fortalecia cárcere moderno quer para as mulheres quer
para os próprios homens. Apostava no ingresso do absoluto relativo
feminino à possibilidade de constituição de uma cultura autentica-
mente humana. Sua saída, inédita, estava em apontar a importância
do movimento das mulheres na reversão do processo que acorrentara
os homens aos grilhões da produção. Para tanto, é obrigado a definir
o que é o masculino assim como o feminino e, nisto, tipifica homens
e mulheres em ideais de masculinidade e feminilidade, daí ser alvo
de críticas. Mas, há vantagens analíticas neste esforço dado que Sim-
mel esboçara o que, mais tarde, se tornou alvo dos estudos de gênero,
ainda que, certamente, aperfeiçoados: as especificidades dos sexos
que não se confundem com desigualdades/hierarquias entre estes com
base em determinações biológicas.

É certo, também, que Simmel não tinha intenção alguma de
abstrair princípios e papéis sociais masculinos ou femininos dos in-
divíduos concretos: homens e mulheres � tal como fazem os analis-
tas de gênero ao desprenderem do sexo (biológico) as características
de gênero que marcam as escolhas e desempenhos masculinos ou
femininos em sociedade. No entanto, apreender o que Simmel defi-
niu como masculino ou feminino para pensar a cultura como neces-
sariamente plural, porque sexuada, é uma forma de tornar a análise
dos princípios masculino e feminino mais úteis nos estudos contem-
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porâneos.
Em que pesem os pontos obscuros nos ensaios simmelianos, é

possível extrair de seu ensaio a proposta intelectualmente séria de se
pensar a humanidade diferenciada a partir da existência dos absolu-
tos relativos masculino e feminino e seus correspondentes universos
de significados que orientam as respectivas formas de participação
na cultura em oposição à uniformidade que marcou o desenvolvi-
mento da civilização ocidental e sua expansão mundial. A atenção às
continuidades e descontinuidades na história, à diversidade da cultu-
ra humana permitem-nos entender os processos sociais, tal como seu
nome expressa, em sua vitalidade, como movimento, dinamismo. Este
ponto, por si só, merece atenção especial na discussão aqui proposta.
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Weber e o desencantamento do mundo:

Uma interlocução com o pensamento de Nietzsche

Renarde Freire Nobre

Preâmbulo

Quando se trata de comparar pensamentos de expressiva mag-
nitude, como o são o de Weber e o de Nietzsche, costumam ser várias
as possibilidades temáticas e as possíveis portas de entrada. É necessá-
rio, pois, bem explicitar as opções deste texto. De modo geral, preten-
de-se refletir sobre as aproximações e, principalmente, as diferenças
entre os dois pensadores no que diz respeito às análises produzidas
sobre a modernidade ocidental. Começarei pela relação entre a idéia
do �desencantamento do mundo� [Entzauberung der Welt] e a idéia da
�morte de Deus� [Tod Gottes]. É uma entrada estratégica pela centra-
lidade dessas idéias em cada pensamento na compreensão do Ocidente
moderno, em seus processos e em sua formatação, podendo-se , atingir
importantes semelhanças, como também  intransponíveis diferenças
que separam os dois pensadores  como intérpretes do destino do Oci-
dente. Para tanto, a discussão abarcará considerações sobre as signifi-
cações histórica, cultural e subjetiva dos processos que demarcam o
sentido de mundanização e secularização das relações sociais.

O �desencantamento do mundo� e a �morte de Deus�

I

Pode-se atestar, a princípio, que as idéias do �desencantamen-
to do mundo� e da �morte de Deus� são significativamente antagôni-
cas, uma vez que a gênese da primeira pressupõe, precisamente, o
nascimento e a edificação das religiões monoteístas, notadamente o
judaísmo e o puritanismo, nas quais se vê a presença de uma sistemá-
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tica teológica e uma rotinização de condutas autoconscientes calca-
das nas máximas de um �dever ser�, em franca oposição às supersti-
ções, à pragmática e à excelência das ações extracotidianas (ritos)
típicas das religiosidades mágicas. Por isso, no seu sentido elemen-
tar, a expressão Entzauberung é melhor traduzida como �desmagici-
zação�.1 Isso se faz pelo desenvolvimento do campo religioso, via
constituição de congregações sacerdotais e sistematização de doutri-
nas éticas. Foi notadamente em torno do culto de um Deus único e
poderoso que melhor se delinearam as racionalizações históricas do
campo religioso � tanto no plano da teoria (teodicéia), quanto no
plano da técnica (ascetismo) �, ou seja, que se afirmou o sentido da
expulsão das orientações mágicas.

A forma mais conseqüente do desencantamento religioso,
Weber verificou-a nas religiões que operam com a teodicéia da �gra-
ça da predestinação�, que é a crença que conduz, por um lado, às
mais expressivas concepções de monoteísmo � como se observa com
o judaísmo (�povo eleito�), com o calvinismo e com o islamismo �, e,
por outro lado, às mais radicais formas de desencantamento, via �des-
valorização radical e definitiva de toda administração de graça
mágica, sacramental e institucional perante a vontade soberana de
Deus� (Weber, 1991a, p. 282-385). Nesse segundo sentido destacam-
se o judaísmo e o puritanismo, concebidos como religiões que leva-
ram o desencantamento a termos mais radicais, ao ponto da ruptura
efetiva com a magia, ao passo que outras doutrinas religiosas , como
o catolicismo e mesmo o islamismo, apresentam formas de convi-
vência religiosa com estereótipos e rituais mágicos. No caso do Islã,
a crença na predestinação não promoveu o desencantamento por conta
de seu traço fatalista e da distância que mantém do cotidiano e da
ação, implicando na tolerância da �magia na religião do povo� (id.,
p.384). Jeová, o Deus judaico, foi a primeira divindade supramunda-
na em relação à qual fixou-se um princípio de convivência estrita-

1 Pierucci (2003) procurou fixar esse sentido original e �nuclear� do �conceito� de
�desencantamento do mundo�, realizando uma pesquisa minuciosa da aparição da
expressão na obra de Weber. Trata-se de um livro referência, não obstante as reservas
que lhe fiz. (Nobre, 2004a)
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mente não-mágico, posto que �ético-dogmático� (obediência das leis
tradicionais). Quanto ao Deus calvinista da predestinação, Ele foi
elevado à mais pura irracionalidade, cuja imagem de um Ser de von-
tade ininteligível conduzirá à afirmação a uma doutrina ética que
abandona a tarefa de dar um sentido homogêneo ao mundo; em con-
trapartida, vê-se fortalecido o princípio de que somente através de
condutas e realizações racionais é possível obter sinais da graça divi-
na. Como uma prova da firmeza dessa inclinação, o puritanismo, ao
se voltar para o campesinato, ao invés de adaptar-se ao campo, acei-
tando elementos tradicionais e mágicos, promoveu a �intelectualiza-
ção� dos fiéis pelo domínio da palavra escrita.

Originalmente o puritanismo é a evidência de uma motivação
religiosa que acirra, como nenhuma outra, o �desencantamento do
mundo�, como cultura religiosa ascética que favorece diretamente a
secularização. Para tal, concorrem duas razões fundamentais. Por um
lado, tem-se um grau extremado de racionalização da relação do fiel
com seu Deus, via eliminação de toda e qualquer forma de magia (até
mesmo a �magia� da força sacerdotal) e, de modo mais amplo, pela
rejeição de tudo o que é tido como irracional ou demasiado pessoal nas
condutas (sensualismo, ócio, esbanjamento, intimidades, lazer aos
domingos etc.). Por outro lado, tem-se uma inclinação para o raciona-
lismo secular e impessoal.  Praticantes de um �ascetismo intramunda-
no�,  o protestante em geral e o puritano em especial � respectivamen-
te, como representantes, Lutero e Calvino � apegam-se ao que é mais
racional (técnico, controlado, regular, cotidiano) e passam a ver, nisso,
os sinais da glória de Deus. Dentre outras, há duas passagens em que
Weber explicita claramente esses elementos da ascese puritana:

O asceta intramundano é um racionalista tanto no sentido de uma siste-
matização racional de sua condução de vida pessoal quanto no sentido
de rejeição de tudo o que é eticamente irracional, trate-se de manifesta-
ções artísticas, trate-se de sentimentos pessoais, dentro do mundo e de
sua ordem. Mas, antes de tudo, o objetivo específico é sempre o domí-
nio metódico �desperto� de condução da própria vida. Em primeiro lu-
gar, mas com �conseqüência� diversa em suas variantes particulares,
pertencia a esse tipo de �ascetismo intramundano� o protestantismo as-
cético, que conhecia a comprovação dentro da ordem do mundo como
único indício da qualificação religiosa (Weber, 1991a, p. 366).
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Não a castidade, como no monge, mas a eliminação de todo �prazer�
erótico, não a pobreza, mas a eliminação de todo prazer à base de rendas
e da alegre ostentação feudal da riqueza, não a mortificação ascética do
convento, mas o modo de viver desperto, racionalmente dominado, e a
evitação de toda entrega à beleza do mundo ou à arte ou às impressões e
sentimentos próprios, estas são a exigência, disciplina e método no modo
de viver, o fim unívoco, o �homem de vocação�, o representante típico, a
objetivação e socialização racionais das relações sociais, a conseqüência
específica, do ascetismo intramundano ocidental em contraste com todas
as outras formas de religiosidade do mundo (id., p. 373 � grifo meu).

Nesta passagem, fica explícita a afinidade da ascese religiosa
intramundana com o moderno Ocidente, cenário histórico das gran-
des racionalizações e da multiplicação das relações societárias racio-
nais. O protestantismo contribuiu de forma unívoca e coerente para a
efetiva racionalização das relações sociais através da eliminação da
mística, do ritualismo e do irracionalismo em geral, mas também pela
elevação das ações e sucessos racionais à condição de sinais superio-
res da eleição divina, ou seja, uma mescla de rejeição e aceitação
ascéticas do mundo.

Deve-se destacar, na boa performance do ascetismo intramun-
dano para configuração da secularidade racional moderna, o fato de
que este tipo de asceta adota uma relação com o sagrado em que se
prescinde da necessidade de conferir um �sentido ao mundo�, donde
precisamente a melhor adaptabilidade às rotinas impessoais e sem
sentido do afazer racional. Segundo Weber:

O asceta, quando quer agir dentro do mundo, isto é, quando se trata de
um ascetismo intramundano, deve estar dotado com uma espécie de
obtusidade tranqüila em relação a qualquer questão acerca de um �senti-
do� do mundo, não se preocupando com este. Por isso, não é por acaso
que o ascetismo intramundano tenha podido desenvolver-se de forma
mais conseqüente precisamente sobre a base da concepção calvinista da
absoluta inescrutabilidade dos motivos da ação divina, subtraída ao al-
cance de todos os padrões humanos (Weber, 1991a, p. 368).

O puritano mostra-se o agente adaptado às esferas sociais cu-
jas orientações de conduta são de tipo impessoal e não ético, como
são os casos do capitalismo aquisitivo, da ciência empírica, do for-
malismo racional do direito e do Estado moderno secularizado. Os
processos racionalizadores da cotidianeidade ocidental � que, antes,
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sofriam oposição das práticas mágicas encantadoras bem como das
religiões sacerdotais que pretendiam ordenar eticamente o mundo �
encontram no puritanismo um aval ideativo nunca antes manifesto
nas relações entre o mundo das rotinas ordinárias e as imagens reli-
giosas. O produto mais notável da combinação da imagem de uma
divindade insondável e a de um mundo da perdição é, sem dúvida, o
desenvolvimento de uma ética racionalizadora do trabalho. O purita-
no, portador da doutrina da predestinação, como teodicéia que afir-
ma de modo exemplar a inescrutabilidade da vontade divina, apre-
senta-se como um agente obstinado à conduta desperta, autocontro-
lada e racionalmente eficaz. A equação para caracterizar a dimensão
do desencanto na versão religiosa mais conseqüente é curiosa: a irra-
cionalidade do mistério de um Deus supramundano, incluindo a in-
certeza da salvação, leva à aceitação do sem sentido do mundo, o
que, por sua vez, libera o fiel para agir racionalmente �dentro do
mundo�, único modo de a criatura distinguir-se de sua vileza e apazi-
guar as suas incertezas.

Em se tratando de uma religiosidade de extração cristã, há a
singularidade do abandono da ética tradicional da �fraternidade uni-
versal�, substituída pela participação ativa (e sem culpa) nas ordens
impessoais do mundo, as quais se caracterizam pelo predomínio de
orientações baseadas em leis abstratas e em critérios de eficácia.
Rompe-se com a idéia de um deus misericordioso, superando-se o
problema de como compatibilizar a bondade infinita de Deus com a
presença do mal no mundo, que é a questão clássica das teodicéias
de salvação. O asceta intramundano não quer dar sentido nem orde-
nar eticamente o mundo � antro incorrigível da vileza da criatura
humana -; na análise weberiana, ele não age para corrigir completa-
mente o mundo ou mesmo para conseguir a salvação � uma vez que
o �aqui e agora� é irremediavelmente imperfeito e que a vida no
�além� é desígnio de uma vontade absoluta e insondável: ele age,
sim, para obter o consolo e também o orgulho psicológicos de se
sentir um dos �eleitos�. Deve ficar claro que Weber não propõe uma
imagem do puritano como um ideólogo dos �interesses� racionais
mundanos, pois, se os mesmos foram fomentados em diferentes
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áreas, o foram originalmente em favor de um apelo religioso convicto
e voltado para a glória divina.

II

A idéia nietzschiana da �morte de Deus�, por sua vez, em con-
trapartida às racionalizações do campo religioso � em que se situa o
sentido original da expressão �desencantamento do mundo� � refe-
re-se a uma efetiva perda de importância dos valores sagrados, uma
vez que os sentidos pelos quais os fiéis justificavam e regulavam
suas vidas viram-se inexoravelmente desvalorizados, desacreditados,
ao que Nietzsche se refere como sendo a falência dos �valores supe-
riores�. Como a famosa �notificação de óbito� de Deus tem como
alvo a divindade cristã, ela aplica-se diretamente à história do Oci-
dente, na qual a crença em um Deus todo poderoso supra-sensível,
imutável, onisciente e do Além foi, durante milênios, o fundamento
das máximas de uma vida e uma consciência morais, portanto, fonte
superior dos predicados da justiça, da bondade e da verdade. A afir-
mação no Ocidente de um modo de vida pós-convencional (o que,
em Weber, corresponde à primazia de um �racionalismo de domínio
do mundo�) é prova cabal de que o velho Deus fora dispensado do
governo dos pensamentos e das ações mais cotidianos.

Como o fenômeno da �morte de Deus� caracteriza uma forma
de vida em que os preceitos éticos � religiosamente postos para dar
sentido metafísico à vida �perdem validade, pode-se dizer que a
�morte de Deus� corresponde ao �desencanto� da ética, uma espécie
de �deseticização�. Mas, assim, curiosamente, vemos uma possível
aproximação com a noção weberiana de desencantamento, não obvi-
amente na sua expressão original de �desmagificação� via racionali-
zação religiosa, mas na sua forma mais tardia: a da consolidação de
�esferas culturais� como estruturas societárias de ações orientadas
por regras e regulamentos impessoais. O desencantamento tardio,
impetrado pelos processos seculares de intelectualização do pensa-
mento e de instrumentalização das ações, constitui a versão webe-
riana sócio-histórica de um mundo sem Deus. Vimos o quanto contri-
buiu para tal, e paradoxalmente, o ascetismo intramundano, sobre-
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maneira pela desistência de se conferir um sentido ao mundo e pela
disposição para constituição de institucionalidades e de práticas so-
ciais fora do âmbito das considerações pessoais.

A ascese intramundana substitui uma noção de compromisso
com o �povo de Deus� (judaico) ou com os �pobres e infelizes� (ca-
tólico) pelo mote de uma atenção rigorosa e vigilante com a salvação
individual, que, em não podendo ser conquistada, deve ser sinaliza-
da permanentemente, em todo tempo e lugar, via domínio metódico
de toda a vida. O deus absconditus dos puritanos � para a glória do
qual eles quiseram ser profissionais � veio a ser substituído pelos
deuses impessoais, cujo domínio nos obriga a sermos profissionais
(Weber, 1969, p.188 [2004, p. 165]).

A hipótese que me parece a mais adequada, portanto, é a de
que o puritanismo representa, ao juízo de Weber, algo como uma
efetiva transição entre o sentido original do desencantamento como
�desmagificação� e o sentido tardio do desencantamento como �de-
seticização� do mundo, tarefa que só será completada com a consoli-
dação de ordens mundanas seculares e autônomas em relação a quais-
quer imagens religiosas do mundo, inclusive a puritana. É justamen-
te ao processo de �deseticização�, para além da �desmagicização�,
que se refere à idéia da �morte de Deus�. Talvez a interpretação we-
beriana não nos autorize dizer que o puritano assassinou Deus, pelo
menos não de modo consciente, mas, em certo sentido, a orientação
mundana da sua conduta religiosa preparou o terreno para que isso
se desse de forma sistemática, rotineira e sem culpa, e o fez, de ma-
neira mais conseqüente, ao lançar a �vontade divina� para o reino do
imperscrutável e ao lançar a sua própria vontade para os domínios da
razão desperta e eficaz.

Assim, o que há de oposição entre as duas idéias aqui coteja-
das � de um lado, o Deus vivo e operante das éticas religiosas, do
outro, o Deus morto e impotente da condução secular da vida � está
muito longe de cobrir toda a riqueza de detalhes e, conseqüentemen-
te, as várias possibilidades de diálogo que se pode estabelecer entre
as mesmas. O principal ponto a se destacar é o quanto os autores
estão sintonizados na compreensão crítica da experiência religiosa
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do Ocidente. No caso de Nietzsche, ele corroborou  o princípio da
formação de consciências morais, de base religiosa (e não mágica),
como fundamento da cultura Ocidental, destacando, tal como We-
ber, a importância do agente sacerdotal (ver Genealogia da moral e
o Anticristo) e, anteriormente ao sociólogo, realçou o caráter  secula-
rizador do protestantismo.

Antes de mostrar como se dá em Weber a aceitação da idéia
da �morte de Deus�, recuperarei alguns insights �weberianos� de
Nietzsche a respeito do protestantismo. Dos grandes filósofos mo-
dernos, Nietzsche foi quem maior centralidade deu à tradição do cris-
tianismo para a compreensão da história e do destino do Ocidente.
Quem conhece minimamente o seu pensamento, sabe que ele o fez
com um propósito pessoal decisivo: superar em si mesmo a herança
cristã. Assim ele se autodefiniu em um dos seus últimos escritos: �� Fui
compreendido?: � Dionísio contra o Crucificado...� (Nietzsche, 1995,
p. 117). Mas, de forma mais ampla, em relação à cultura é que se dava
o processo fundamental de auto-supressão da moral cristã, e caberia
aos �espíritos livres� serem, a um só tempo, a mais clara afirmação e a
mais ousada superação de um processo histórico-cultural singular.

Especificamente quanto ao fenômeno cultural da Reforma Pro-
testante, Nietzsche o destacou como o acontecimento alemão mais
recente e mais típico, que se impôs contra a Renascença (Nietzsche,
2000b, p. 164,165; 1995, p. 103-105; 1988b, p. 41-43 [1998b, p. 43-
45]). E, em uma leitura que antecipa as famosas análises de Weber, o
filósofo compreendeu a tendência fortemente secular ou mundana
do protestantismo: ser uma religião que se espraiou entre comercian-
tes, e que apregoou a laboriosidade e que alimentou o ideal raciona-
lista na filosofia alemã (Nietzsche, 1988a, p. 64 [1996a, p. 65]; 2000a,
p. 246 [2001, p. 244]; 1996b, p. 32-33; 1995, p. 103-104). Sobre a
consciência alemã pesava �a espécie mais imunda, incurável e irre-
futável do cristianismo, o protestantismo�, que impediu uma efetiva
transvaloração renascentista dos valores.

Numa passagem alusiva ao tema, Nietzsche afirma que:

A trivialização do espírito europeu, sobretudo no Norte, sua edulcora-
ção, se preferirem um termo moral, deu um bom passo à frente com a
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Reforma de Lutero, não há dúvida; (...) é também co-responsável pela
degeneração do moderno erudito, por sua falta de reverência, pudor e
profundidade, por toda a ingênua candura e bonomia em coisas do co-
nhecimento, em suma, pelo plebeísmo do espírito (...) Também as idéias
modernas são parte dessa revolta camponesa do Norte contra o mais
frio, ambíguo e desconfiado espírito do Sul, que com a Igreja cristã
ergueu seu maior monumento (Nietzsche, 2000a, p. 262-365 [2001, p.
258-260]).

Embora as considerações sobre os impactos da Reforma se-
jam menos eruditas e mais restritas do que as de Weber, centrando-se
nas repercussões morais (e do luteranismo apenas), em especial so-
bre a alma alemã, e embora elas tenham um teor judicativo e estra-
nho aos propósitos científicos do sociólogo-historiador, há um ponto
central em que ele se aproxima sensivelmente de Weber: a Reforma
vista como um movimento religioso típico do norte Europeu, que se
aproxima dos assuntos mundanos na justa medida em que afasta
os homens dos sentimentos religiosos mais básicos e tradicionais
(Nietzsche, 1988a, p. 63-65 [1996a, p. 60-61]; 2000a, p. 262-265
[2001, p. 258-260]), lançando-os em direção aos interesses práticos,
o que Unamuno chamará de a �vocação terrestre� do protestantis-
mo, ao substituir a �religião� pela �moral� (Unamuno, s. d., p. 59-61).

Como Weber, Nietzsche realçou a importância do protestan-
tismo para a afirmação histórica de um tipo �ordinário� [Gewöhnlich]
de homem: �Ascetismo e puritanismo são meios de educação e
enobrecimento quase indispensáveis, quando uma raça pretende triun-
far de sua origem plebéia e ascender ao domínio futuro� (Nietzsche,
1988a, p. 67-68 [1996a, p. 64]). Acima de tudo, conforme Weber
depois observará, havia uma compreensão do �paradoxo� interno do
protestantismo como religião voltada para secularidade mundana, o
quanto Lutero �não sabia o que fazia� e seus motivos geraram efei-
tos contraditórios (Nietzsche, 2000a, p. 264 [2001, p. 259]). A Refor-
ma era um sintoma de �trivialização do espírito�, expressão de uma
�sede de independência�, aspiração ao �domínio futuro� e promotora
da �ciência moderna� (id.), interpretação afim às considerações de
Weber sobre a influência do puritanismo (mesmo que não intencio-
nal) na formação do �homem médio� e para o desenvolvimento do
racionalismo moderno em termos gerais. No essencial, o que os dois
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pensadores destacam é o significado  secularizador da Reforma para
o destino Ocidente.

De forma ainda mais direta que o reconhecimento dos efeitos
secularizadores da Reforma, há uma afinidade na aceitação, por par-
te de Weber, da �crítica devastadora� de Nietzsche aos �últimos ho-
mens� [letzten Menchen]. Uma alusão ao termo aparece no final do
seu famoso estudo sobre protestantismo e capitalismo, quando os
�últimos homens� são retratados como rebentos finais do desenvol-
vimento técnico-cultural, como �especialistas sem espírito, sensua-
listas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de
civilização nunca antes alcançado� (Weber, 1969, p. 189 [2004, p.
166]). Noutra alusão, eles são relembrados como aqueles que �in-
ventaram a felicidade� (id., 1991b, p. 255 [1982, p. 69]), ao procura-
rem confeccionar um sentido moral (secular) à vida. São os espíritos
práticos e superficiais, órfãos da transcendência, mas incapazes de
levar a condição mundana às últimas conseqüências.

No entanto, a despeito da aceitação weberiana da crítica aos
�últimos homens� e do sentimento comum de banalização da vida
sob domínio dos interesses mundanos, uma tese central deste texto é
a de que, para o sociólogo, destoando-se do filósofo, a racionaliza-
ção e seus efeitos desencantadores são inexoráveis, os quais, embora
envolvam uma clareza espiritual, remetem a razões �externas�, obje-
tivas, relacionadas às mudanças societárias estruturadas (Weber, 1995,
p. 405 [1992, p. 560]). É dessa discordância e dos seus fundamentos
que tratarei daqui por diante.

Weber e Nietzsche diante da cultura da técnica e da conduta
consciente

I

Ao verificar os níveis de coerência e de superioridade técnica
apresentados pelas racionalizações no Ocidente, Weber tomou o cui-
dado de não postular um destino racional para a cultura, não somente
porque é inconseqüente supor um mundo desprovido de irracionali-
dades, mas também e fundamentalmente porque os valores subja-
centes às racionalizações mais expressivas são irredutíveis a uma
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justificação plenamente racional. Diferentes áreas da cultura foram
racionalizadas conforme pressupostos, que não são de modo algum
necessários, que constituem motivos irracionais, mesmo que estes se
apresentem intelectual ou tecnicamente realizados. Tais pressupos-
tos � como a busca da verdade na ciência e do lucro no capitalismo
� fazem com que o desenvolvimento e o uso das técnicas de gover-
no, de aquisição monetária e de conhecimento não possam receber
uma justificativa racional última. Objetivamente há o desenvolvi-
mento e a consolidação de orientações racionais que substanciam o
caráter sociológico e permitem a compreensão do modo (típico) de
funcionamento das esferas citadas, mas os sentidos objetivados en-
contram-se como que sombreados pelo �sem-sentido�, e isso por ra-
zões intrínsecas: é exatamente a dedicação tão racional a um fim o
que carece de sentido. Weber demonstra isso através de um estrito
perspectivismo: ao significar o apego a um fim, evidenciado de modo
racional, uma esfera mostra-se incompatível com as demais, nas quais
se perseguem fins distintos:

(...) Há, por exemplo, as racionalizações da contemplação mística, ou
seja, num contexto que, considerado sob outras perspectivas, é especifi-
camente irracional, da mesma forma que há racionalizações da econo-
mia, da técnica, do trabalho científico, da educação, da guerra, do direi-
to, da administração. Cada um desses campos pode, além disso, ser �ra-
cionalizado� segundo pontos de vista e fins últimos muito diferentes, e,
o que de uma perspectiva é racional, observado de uma outra poderá ser
irracional (Weber, 1995a, p. 327 [1997, p. 11]).

O interessante é que as esferas só se mostram objetivamente
inconciliáveis quanto aos seus fins últimos, em nome dos quais se
racionalizam modos de ação e de pensamento. Não as �técnicas�, em
si, mas os fins, contingentes e arbitrários é que são injustificáveis.
Tem-se o paradoxo das grandes racionalizações sem a plena razão.
De um lado, há a consolidação de sentidos objetivamente racionali-
zados, como fins conscientes, com a fixação de regras e procedimen-
tos que regulam a obtenção dos mesmos; do outro lado, há a consoli-
dação do sem-sentido da vida através da divisão inconciliável entre
os fins perseguidos. Embora distintos, exigindo diferentes tratamen-
tos e consolidando a separação entre juízo de fato (conhecimento) e
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juízo de valor (escolha), os planos guardam uma relação elementar,
pois é justamente a confluência de processos (históricos) de consoli-
dação de formações (sociais) autonomizadas conforme um determi-
nado modo de racionalização o que explicita o destino trágico da
experiência cultural no moderno Ocidente como a luta dos �deuses
cultivados� ou �titãs desencantados�, diante dos quais somos cha-
mados a nos posicionar.

Deve-se lembrar que Weber, com menor dedicação, também
tratou do tema das racionalizações que se processam nas áreas da
vida tipicamente irracionais, notadamente a arte e o erotismo. Elas
não participam do chamado �racionalismo de domínio do mundo�,
porque não são tipicamente racionais. Ao contrário, encontram-se
muito mais em tensão com as ordens racionais, em relação às quais
podem vir a representar uma espécie de �salvação intramundana�,
com o que, de quebra, concorrem com as religiões. São racionaliza-
ções substantivas, fortemente baseadas na cultivação simbólica de
valores,  como os princípios moderno da �arte pela arte� e a temati-
zação da sexualidade.  Não se deve  concluir que não há racionaliza-
ção especificamente técnica associada a condutas irracionais, como
atesta o estudo de Weber sobre a racionalização da música (1995b).
E, no geral, as �racionalizações� do irracional vêm compor o cosmos
mundano dos deuses cultivados, mas apenas o fazem num sentido
extracotidiano.

Os valores cultivados � notadamente os que se rotinizam con-
forme o cálculo racional de meios e fins � são �superados� como �con-
vicções� e em suas derivações éticas absolutas Mas,  é importante
observar, remetem a �imagens� ou �sentidos últimos�, pois o fundo
arbitrário dos valores permanece vivo, subjacente às mais fecundas
técnicas racionais e à clarificação dos fins. Por isso,  o caráter obje-
tivado das técnicas racionais não implica em um extraperspectivis-
mo ou num universalismo absoluto, como também os modos racio-
nais de conhecimento e condução de vida não implicam no monopó-
lio cultural da razão. São os �fins últimos�, técnica e intelectualmen-
te postos, os derradeiros guardiões do �politeísmo dos valores�, me-
táfora com a qual Weber designou a condição da modernidade oci-
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dental recortada por esferas culturais autônomas. Toda racionaliza-
ção das ações significativas remete sempre a um ponto de vista e,
inevitavelmente, cerca-se de pontos de vistas contrários, configuran-
do um cosmos cultural mais trágico do que sistêmico. Os sentidos,
embora possam ser compreendidos, não podem ser justificados racio-
nalmente. Se a ciência contribui para que se possa �saber� dos �fins
últimos� inscritos no âmbito das ações, é somente pela construção
�formal� de significações e pelo cálculo racional das conseqüências.
Mas, Weber alertou que o pluralismo dos valores coloca a ciência
abaixo do �destino�, este sim, impossível de ser devidamente racio-
nalizado e calculado (Weber, 1991b, p. 262 [1982, p. 175]).

A faceta mais marcante com que a modernidade se apresenta a
Weber envolve, então, as exigências de uma intensa racionalização
da vida, em termos práticos e abstratos: todo um conjunto de regras e
condicionamentos associados às diferentes esferas de valor, das quais
os homens não podem escapar, podendo, contudo, tomar consciência
a fim de experimentarem, de modo mais íntegro, as realidades mun-
danas. Weber sustentou a tese de que a objetivação dos valores cultu-
rais avançou a ponto de edificar socializações fortemente técnicas,
as quais, se não estão acima do �destino�, são autônomas o suficien-
te para se distinguirem do mundo das idéias, das crenças, das emo-
ções impondo-se, em boa medida, como comandos impessoais. Com
isso, a subjetividade dos posicionamentos valorativos � a que �deus�
cultivado se quer servir � contrastava-se cada vez mais com a objeti-
vidade dos procedimentos técnicos.

Comparativamente a Nietzsche, mesmo que Weber tenha
apontado para um fundo arbitrário e sem sentido para o composto
das racionalizações modernas, todo o seu reconhecimento da auto-
nomia e do poder efetivo das estruturas de ações sociais organiza-
das como técnicas de vida reflete um contraste direto com a pers-
pectiva do filósofo. É bem verdade que Nietzsche não deixou de
reconhecer um forte traço de tecnicismo na vida moderna, como os
métodos de conhecimento e a atividade maquinal, ao mesmo tempo
em que, de modo mais amplo, caracterizou o processo civilizatório
como um longo aprendizado do cálculo e da previsão (Nietzsche,
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1988b, p. 135-137 [1998b, p. 123-125]; 1983, p. 391). Além disso,
foi enfático ao reconhecer que �o homem livre é não-ético�, con-
quanto se encontra liberto das obrigações da tradição (Nietzsche,
2004, p. 15). Mas em momento algum deixou de enxergar o domí-
nio dos �impulsos� e das �crenças� ou de realçar a força operacio-
nal dos �instintos� e das �imagens� por detrás das técnicas e do
utilitarismo modernos, o que faz da idéia de autonomia mais uma
máscara do que uma realidade. A ciência e toda a cultura seculari-
zada continuariam reféns dos ideais ascéticos e, portanto, de dispo-
sições instintuais milenares.

O contraste é forte porque, o que é �sociológico� no pensa-
mento de Nietzsche � no sentido do comum, do regular, do normati-
vo �, é interpretado como inscrições psíquica, corpórea e cosmológi-
ca das espiritualidades. Para a compreensão das atividades técnicas,
Nietzsche insistiu nos traços da interpretação, do posicionamento,
da valoração. Não fazia sentido pensar a técnica pelo atributo do
�objetivamente posto�, mas tão somente como significação para o
espírito humano. Nesse sentido é que a propalada dessacralização
política e intelectual das relações sociais pode ser vista como um
grosso revestimento simbólico que oculta a mística cristã que lhe
pulsa ao fundo, como se percebe nos ideais de igualdade formal e de
verdade objetiva, os quais remetem à crença milenar num Deus da
�verdade� e do �amor universal�.

Weber, por seu turno, compreendeu que a ciência, o mercado,
o Estado e o direito modernos, ao se apresentarem como técnicas de
ação e de pensamento, representam uma ruptura objetiva com a me-
tafísica e os ideais ascéticos. Ao juízo weberiano, talvez um dos gran-
des equívocos de Nietzsche, que o afastou do conhecimento objetivo
e o manteve preso ao ideal romântico do �espírito livre�, foi não
compreender a autonomia das orientações racionais, concebendo-as
como transfigurações ou sublimações de impulsos e afetos; não acei-
tar as determinações da cultura como destino ou a inexorabilidade e,
particularmente, os custos das objetivações históricas para todos.
Weber chegou à conclusão de que os �pressupostos econômicos e
técnicos� do capitalismo determina o �estilo de vida� de todos os
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indivíduos,�não só dos que se dedicam diretamente à atividade eco-
nômica� (Weber, 1969, p. 188 [2004, p. 165]).

Em se tratando de �estruturas� tipicamente racionais, o senti-
do consciente denota que mercado, ciência e administração burocrá-
tica só existem porque os agentes são capazes de agir conforme a
adequação de meios a fins específicos, o que se faz através de regras
objetivas impessoais e específicas � o cálculo monetário, as técnicas
de investigação, as normas administrativas -, e tais estruturas podem
e devem ser compreendidas em sua autonomia objetiva, sem o recur-
so às transfigurações instintuais ou às sublimações afetivas. A buro-
cratização representa um paroxismo como síntese da necessidade de
uma �vida administrada� e conscientemente processada.

Ao inverso, contra o status da autonomia das racionalizações
e dos efeitos inexoráveis da administração, Nietzsche interpretará a
tecnificação da cultura como uma inclinação moral, afetiva, daí a
crítica à valoração religiosa da atividade maquinal via �benção ao
trabalho�, invertendo-se o sentido negativo que as culturas superio-
res tradicionalmente conferiram às rotinas técnicas. Vimos o quanto
Weber também ressaltou o peso do ascetismo religioso �intramunda-
no� na origem das orientações racionais modernas, contudo, ao con-
trário de Nietzsche, viu essa base objetivamente se desfazer pela con-
solidação de sentidos próprios a cada esfera, numa conformação téc-
nica para além de valorativa. O filósofo, por sua vez, ao entender que
a moderna atividade maquinal tinha características peculiares, como
�regularidade�, �pontualidade�, �estabilidade�, �preenchimento do
tempo� e �permissão e educação para impessoalidade� (Nietzsche,
1988b, p. 135-137 [1998b, p. 123-125]), continuou a tratá-las sobre-
maneira como disposições psíquicas de  tipo gregário, por conse-
guinte, �moral�. No geral, Nietzsche interpreta o antitradicionalismo
como recolocação disfarçada, até mesmo inocente, dos velhos funda-
mentos da moral cristã, ao ponto dele declarar: �Que não haja engano
quanto a isso: o que constitui a marca mais característica das almas
modernas, dos livros modernos, não é a mentira mas a arraigada ino-
cência de sua mendacidade moralista� (Nietzsche, 1988b, p. 138 [1998b,
p. 126]), o que se torna motivo de risada com a morte do velho Deus.
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Não que a �objetividade� cultural seja uma farsa, mas ela é a
perspectiva psicológica de vida da maioria, o campo limitado das
disposições gregárias, típico dos seres faltosos e acomodados. Ela é
a sintomatologia da condição escrava, com tudo que os sintomas têm
de efetividade, vale ressaltar. Daí a advertência às nações: �Serão
vocês cúmplices da atual loucura das nações, que querem, sobretu-
do, produzir o máximo possível e tornar-se mais ricas possível? De-
veriam, isto sim, apresentar-lhe a contrapartida: as enormes somas
de valor interior que são lançadas fora por um objetivo exterior!�
(Nietzsche, 2004, p. 151). Para o homem ou a nação que tem efetivo
senhorio de si, o exterior é cultivado apenas, sabidamente, como uma
invenção e apenas na medida em que serve para dar maior plasticida-
de às experiências de vida: �Para mim � como haveria algo exterior a
mim? Não existe o exterior [Aussen]! Mas esquecemos isto a cada
som [a linguagem]; como é agradável que o esqueçamos� (Nietzs-
che, 1994, p. 227 [1998a, p. 224]).

Por não reconhecer no domínio técnico uma quebra geral e
uma desvitalização irrecuperável das inclinações afetivas e das pers-
pectivas de vida mais valorativas é que Nietzsche pôde continuar a
crer na liberdade do espírito diante do social, na abertura para a ex-
pressão pessoal, não na forma de uma cônscia pertinência histórica
ou uma dedicação vocacionada a uma dada área da cultura, mas como
postura soberana e extemporânea de fundação de novas e vigorosas
perspectivas de vida. Não se trata de negação das formações societá-
rias racionais e das técnicas; da perspectiva dos �senhores� poderia
ser útil, e talvez necessário, que as massas obedecessem a rotinas
técnicas. Trata-se de priorizar as perspectivas espirituais que esta-
vam muito além da �cultura da técnica�, a grande política, a arte
trágica, o espírito livre, o além-do-homem, o distanciamento do coti-
diano. Nietzsche interessou-se mais pelas técnicas �subjetivas� ins-
critas na carne dos espíritos afetivamente motivados, perspectiva da
qual a sua autobiografia Ecce Homo dá preciso testemunho. Ele não
pretendeu negar a �cultura da técnica�, mas tão pouco a ela resignar-
se; o que quis foi se distanciar ou se distinguir, na melhor tradição da
kultur alemã e sua luta contra a Zivilisation (Elias, 1994, p. 23-50).
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Que houvesse �especialistas� para as demandas gregárias, era acei-
tável; o problema estava em um grande espírito encontrar no profis-
sionalismo a sua virtude e o sentido da sua vida. Era-lhe inaceitável
o quanto �o sábio moderno resignou-se ao papel de simples operário
de laboratório, um técnico do trabalho científico� (Spenlé, 1963, p.
172-173).

Quanto a Weber, ele viu as orientações valorativas e éticas
definitivamente expulsas de muitas das rotinas da vida societária.
Dessa compreensão decorria não a pretensão de novas hierarquias de
valores e de uma nova dominação senhorial (pessoal), mas a necessi-
dade de refazer internamente o compromisso ético, conferindo senti-
do à pertinência sócio-histórica. Ilustra bem isso as palavras finais
do ensaio Ciência como Vocação: �[Procuremos] executar nosso tra-
balho e atender às �exigências do dia�, humana e profissionalmente.
Isto, porém, é claro e simples, se cada um encontrar e obedecer ao
demônio que controla os cordões de sua vida� (Weber, 1995, p. 272
[1982, p. 183]). Pode-se sugerir que Nietzsche, por conceber os fe-
nômenos culturais como transfigurações instintuais e afetivas, pre-
servou uma quota de �naturalidade� no espírito e na própria cultura,
o que parece certa ingenuidade ao juízo de um pensamento como o
weberiano, que concebe o �cultural� como antitético ao �natural� e
como a ambiência suficiente do espírito �responsável�. Antitético
não como sinônimo de impermeabilidade � a cultura continua a rece-
ber influências da psicologia ou mesmo da biologia ou mesmo do
clima � mas como sinônimo de exclusividade � os sentidos culturais
ganham autonomia como significação própria. E somente nesta cha-
ve é que podem ser objetos de efetiva �compreensão�. Weber conce-
beu a cultura como uma problemática autocentrada e fundada sob
ações essencialmente antinaturais, que tem na �ação dotada de senti-
do consciente� a sua base de constituição e de interpretação. Na
modernidade cultural, o que se verifica é a objetivação de parcela da
subjetividade que se encontra tragada por relações de sentido impes-
soal. As conseqüências inevitáveis, para todos, em maior ou menor
grau, são a �fragmentação da alma� e a efetiva insignificância diante
da totalidade da cultura em progresso incessante.
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Para Nietzsche, saberes e procedimentos conscientes possu-
em registro e comando afetivos. A consciência é um órgão tardio e
secundário, por mais valorizado e convincente que se apresentem os
seus �domínios�. A cultura impessoal e objetiva, juntamente com a
instrumentalidade das relações, remetem aos fundamentos fisiológi-
cos e espirituais � a natureza e o estilo de um tipo fraco e mediano de
homens que necessitam do �outro� para se autojustificarem. Por seu
turno, Weber viu a objetivação das relações principalmente como
decorrência da racionalização de práticas e relações sociais, na for-
ma de ordens formalmente constituídas e instrumentalmente efica-
zes. A rigor, Nietzsche se atém ao domínio afetivo sobre os modos e
os processos de vida, daí sua maior inclinação à psicologia como ra-
inha das �ciências não-naturais� e também sua aposta na força criado-
ra e livre do espírito diante do destino histórico, ao passo que Weber
destacou precisamente a objetivação de modos de vida a ponto de o
abismo entre �interior� (posicionamentos) e �exterior� (procedimen-
tos) se apresentar como inexorável e o espírito experimentar a sua
contemporaneidade de modo fragmentado e sob o signo da renúncia.
A distância que separa o �pensador da vida�, que aposta na irredutibi-
lidade do espírito à história coletiva, e o �pensador da cultura�, que
acomoda a subjetividade à história, faz com que o estranhamento últi-
mo entre eles defina-se como uma questão de visão de mundo [Wel-
tanschauung], refletindo a separação mais radical entre quem quis ser
psicólogo e quem quis ser sociólogo da cultura.

Se se der um passo mais à frente nessa diafonia, pode-se preci-
sar melhor o tratamento do tema da consciência. Para Weber, sendo o
moderno Ocidente o palco de grandes processos racionalizadores da
condução da vida, exige-se condutas conscientes, informadas, por
parte dos agentes. E a consciência é o atributo ímpar do agir racio-
nal, o que o faz, a rigor, o único agir �dotado de sentido� (Weber,
1991a, p. 15). Sendo o ponto de vista último de Weber uma Weltans-
chauung intelectual, historicamente referida, a consciência é a con-
dutora das interpretações, uma dimensão que, se não pura, apresen-
ta-se autonomizada. É uma concepção que se choca radicalmente
com a visão nietzschiana dos fenômenos da consciência como trans-
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figuração de impulsos naturais, notadamente fisiológicos. Como pen-
sador agarrado à �vida�, Nietzsche realiza uma crítica radical da cons-
ciência e suas produções � sem negar a sua importância e sem abrir
mão do seu uso �, ao passo que Weber, como pensador agarrado à
�cultura�, procurou exercer uma interpretação que não ultrapassasse
os limites da consciência � sem, contudo, concebê-la como sentido
da vida ou dela derivar uma ontologia. Ou, doutra forma, tem-se pos-
ta a distinção entre o filósofo que, mesmo perscrutando a história
dos sentidos, irmanou-se com o sem sentido da vida � o princípio
dionisíaco �, e o cientista, que mesmo reconhecendo o sem sentido
último das configurações significativas, aliançou-se com os sentidos
historicamente consolidados � o princípio apolíneo ou, ainda me-
lhor, socrático-racional. Duas �consciências� extremadas, em senti-
do oposto: uma referida à inspiração e ao vivido, outra referida à
reflexão e ao cultivado, sem o traço de exclusividade em qualquer
um dos pólos.2

Em relação ao perspectivismo último de Weber, sua Weltans-
chauung intelectual, vale um esclarecimento sobre a associação en-
tre pensamento e historicidade. A premissa para os estudos culturais
de serem os homens agentes significadores da existência referencia-
se na modernidade ocidental hegemonizada por esferas de ação sig-
nificativamente definidas. A experiência moderna tem como singu-
laridade a consciência histórica das suas cultivações, com a conse-
qüência de os homens modernos considerarem a si mesmos e a histó-
ria, no geral, como passíveis de compreensão. O que está em questão
não é a história da consciência, mas a história vivida como domínio
consciente e como possível consciência de si. A consciência não faz
a história, a história é que é processada como consciência.

Conhecimento e história se encontram no pensamento de We-
ber mostrando o quanto o autor era herdeiro do �seu tempo�. O pers-
pectivismo sugerido na premissa transcendental sobre a cultura, to-
mada como campo de múltiplas significações, é validado historica-

2 Daí a distinção que estabeleci entre o que chamei da �transracionalidade vital�, em
Nietzsche, e da �racionalidade teórica�, em Weber (Nobre, 2004b, p. 15-41).
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mente pelo politeísmo dos �deuses cultivados�, o que se faz compre-
ensível via racionalizações. E mesmo a questão ética estará inclusa,
caso se entenda, como faz Kontos (1994, p. 237ss), que a �responsa-
bilidade� para com os fins últimos e as decorrências dos atos ligados
à posição no mundo dos valores, ao mesmo tempo que é facultada
pelo processo moderno de intelectualização e clarificação dos fins, é
um convite a que o homem afirme a sua �essência cultural�, a saber,
a capacidade de fazer escolhas conscientes. No cenário de um mun-
do delimitado pelo perspectivismo das racionalizações e por um �ra-
cionalismo do domínio do mundo�, foi que Weber se referenciou
para firmar o conjunto de todas as suas pressuposições intelectuais e
posicionamentos valorativos.

A partir de Weber, talvez pudéssemos afirmar que Nietzsche,
obcecado pela imagem da cultura como transposição de impulsos
naturais e pela interpretação psicológica da moral, não teria se dado
conta do avanço de um modo de vida efetivamente extramoral; não
percebeu a inexorabilidade de condutas e métodos desprovidos de
valor ou de qualquer fundamento natural, o que se deu, não por conta
apenas do esvaziamento dos sentidos tradicionais, mas também e
principalmente por conta da objetivação dos sentidos racionaliza-
dos, e, com isso, não atentou para os intransponíveis condiciona-
mentos que um destino histórico fortemente racionalizado impunha
à conformação das personalidades, mesmo as mais exemplares. Os
novos tempos eram objetivamente � para além de psicologicamente
� não valorativos. Weber procurou mostrar como as técnicas de vida
e a referência aos recursos mediáticos tornaram-se condições de sub-
jetivação, o quanto a �espiritualidade�  encontrava-se cultivada e his-
toricizada, com uma inevitável limitação das potencialidades valora-
tivas, daí a referência às personalidades e atividades modernas como
condenadas à fragmentação e à cotidianeidade � ou, para aqueles
que quisessem fazer oposição ao destino histórico e se cultivarem
como personalidades plenas ou além do histórico, o inevitável cami-
nho de um extremado irracionalismo (religioso, místico, artístico,
erótico), com tudo que isso comporta de inocência, de romantismo
ou de fuga.
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Uma decorrência das coações objetivas da cultura é a percepção
da impossibilidade da �plenitude da vida�. Ao juízo do sociólogo, idéias
como as de �espírito livre�, de �personalidade global� e de �vida como
obra de arte� eram um mito por demais romântico. Weber ponderou que
o homem, alheio de Deus, não apenas sofreu uma depreciação valora-
tiva e, quiçá, um déficit espiritual, mas também um descentramento e
uma fragmentação social de tipo objetivo, o que lhe impôs a marca defi-
nitiva da cultura, a identidade inesquecível da história, a necessidade de
dedicação aos sentidos mundanos. A vida, a terra, o corpo, o espírito, os
sentidos do mundo, tudo tornou-se, como nunca, um intransponível �cul-
tural demasiado histórico�, não só por razões interpretativas, mas, em
maior medida, por razões procedimentais. A filosofia fez-se reflexão
crítica sobre a razão e o conhecimento, ou seja, sobre produções e temá-
ticas rigorosamente ligadas à finitude humana; a arte tornou-se arte do
cotidiano, íntima ao invés de monumental; a ciência subdividiu-se em
especialidades técnicas; o capitalismo aquisitivo espraiou-se varrendo
as resistências tradicionais; as relações de mercado e a pertinência a uma
institucionalidade racional-legal tornaram-se referências primárias e
impessoais de conduta; por fim, a vida societária viu-se ressignificada
na forma de rotinas mundanas e as personalidades perderam a áurea de
plenitude, acompanhando a especialização das atividades. O ideal de
extemporaneidade nietzschiano soa estranho à Weltanschauung de We-
ber, porquanto remetia aos registros mais vitais ou preconiza uma supe-
ração do historicamente dado.

Os sentidos nietzschianas de �extemporaneidade� e de vida
como �obra de arte� eram incompatíveis com a opção mais realista e
intelectual de Weber. Certamente este não concebeu o esgotamento
do potencial de criação nem viu o espírito subserviente à técnica �
veja as suas esperanças depositadas no líder político vocacionado3  e

3 Weber creu no autêntico líder político vocacionado, o �herói sóbrio�, ainda capaz de
carisma em tempos de desencanto. Não seria um senhor da estirpe dos profetas, patriarcas
e reis, por razões puramente objetivas; mas seria forte o suficiente para imprimir uma
marca pessoal ao destino de uma nação. Nessa dimensão heróica, o político seria o
equivalente weberiano mais próximo ao grande criador �nietzschiano� de valores, só
que mais cônscio das forças objetivas que o cercam e cumpridor �responsável� da sua
vocação mundana.
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a virilidade [männlich] da �integridade intelectual� �, menos ainda
acreditou no estabelecimento do reino do previsível � o automatismo
e a inexorabilidade do progresso técnico é a chancela da imprevisibi-
lidade última. Ele apenas reconheceu a fixação de sólidas barreiras à
fúria criativa e à inevitabilidade do domínio das ações �calculadas�
de curto e médio prazo. Ao seu ver, o homem ocidental moderno
estava condenado a um modo de vida racional, com tudo que isso
comporta de indefinido ou mesmo de trágico.

Palavras finais

Ao remeter o valor da verdade e da igualdade ao ideal ascético,
Nietzsche identificou a ciência, a democracia e a cultura da técnica em
geral com a moralidade e, esta, com o desejo de um �outro mundo�,
ou, mais amplamente, com o impulso de conservação. Certamente não
se trata de um moralismo tradicional, mas mais propriamente de uma
moralidade disfarçada e decadente. De todo modo, para o filósofo, são
os ascetas modernos que praticam uma �fuga�: �Vós todos, que amam
o trabalho árduo e também o que é rápido, novo, alheio, � vós supor-
tais mal a si mesmos, vossa aplicação é fuga e vontade de auto-esque-
cimento� (Nietzsche, 1994, p. 46 [1998a, p.62]); eles praticam uma
fuga de si, que é a mais danosa para Nietzsche. Da ótica weberiana,
porém, foi o filósofo quem se manteve apegado ao �outro mundo�,
com suas proposições extracotidianas de liberdade espiritual, com seu
ideal de comunhão eterna com a vida e renovação permanente dos
valores, a despeito das extensões objetivas, das cristalizações técnicas
e das rotinas extramorais dos tempos modernos. Havia a consolidação
de ordens sociais delimitadoras do �possível� e limitadoras do �que-
rer�, que tornam as profecias caducas e ressignificam a experiência
artística ou a erótica como uma espécie de �salvação intramundana�.
A vitória do racionalismo � ou, se se quiser, a derrota do dionisíaco �
tinha sido mais contundente e definitiva do que imaginava o filósofo.

Weber lançou o desafio de se estar à altura das �exigências do
dia�, algo que, ao seu ver, os religiosos, místicos, idealistas, nostál-
gicos ou românticos não eram, de todo, capazes. Esse foi o seu juízo
ético-intelectual, o seu mais �viril� compromisso de valor. Tanto
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quanto Nietzsche, ele reconhecia no mundo desencantado as perdas,
angústias, massificação, �falta de estilo� e certa banalização. Antiga-
mente as pessoas tinham posições e distinções sociais bem codifica-
das; podia-se experimentar a vida em sua �plenitude� e a relação
com a mesma era mais �natural�. Na modernidade, as marcas de dis-
tinção são questionadas, os apetites mundanos cultivados e as satis-
fações imediatizadas, ao preço de uma enorme perda de significa-
ção, de uma forte impessoalidade e, pelo menos para a maioria, de
uma superficialização das vivências. Quanto a esses efeitos, estavam
de acordo os dois pensadores, sendo as suas éticas, no essencial, re-
ações ao rebaixamento espiritual e um esforço de ressignificação da
existência em busca da dignidade de si. Acontece que a conceberam
sob condições e com estilos bem diferenciados.

A singularidade da interpretação weberiana esteve em acres-
cer à avaliação negativa da modernidade uma caraterística que ele
reputava �real� e totalmente �além do bem e do mal�: a inexorabili-
dade das racionalizações, em especial as rotinas e os procedimentos
técnicos, que faz das causas fortemente irracionais uma inevitável e
específica �fuga do mundo�. Onde quer que haja domínios sociais
estruturados, os homens têm que se conformar a alguma forma de
legitimidade, e, na modernidade, �a forma de legitimidade mais cor-
rente é a crença na legalidade: a submissão face ao formalmente cor-
reto e aos estatutos estabelecidos de forma habitual� (Weber, 1947,
p. 19 [1991a, p. 23]). Mas há, também, de modo mais extenso e inte-
riorizado, a �fé� [Glauben] na natureza racional e a confiança [Zu-
versicht] no funcionamento racional das condições da vida cotidia-
na, em boa medida entregues ao automatismo do progresso técnico
(Weber, 1995a, p. 135, 403, 404 [2005, p. 347, 348; 1992, p. 558,
559]). Isso não impedia a Weber � na esteira dos que, como Nietzs-
che, pensam o homem com espírito no mundo � entender que os
problemas últimos não são técnicos.

Formalmente estabelecido, os �sentidos racionais� de �domí-
nio do mundo� indicam que este não �encerra infinitas interpreta-
ções�, como queria Nietzsche (Nietzsche, 2000a, p. 287) [2001, p.
278]), a não ser que se opte pelo alheamento, não só de Deus, mas
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também do mundo e, quiçá, da própria razão. Pode-se afirmar que, se
Nietzsche pleiteou a inesgotabilidade pulsional da vida e a �eterni-
dade� da experiência em referência cosmológica, Weber se firmou
na historicidade da experiência humana, conforme o esclarecimento
e o desencanto cultural a que os processos de racionalização nos con-
duziram. E, se é certo que a cultura está entregue ao progresso inces-
sante, e que esse tem destinação indefinida, isso só aumenta a sua
importância na contraface da insignificância relativa das experiências
pessoais diante do todo cultivado.

A luta contra o idealismo, na forma de uma experiência radi-
cal do pessimismo do espírito capaz de refletir sobre a história e
sobre si mesmo, é um traço que perpassa os pensamentos dos dois
pensadores. Ambos são expoentes de um tempo que não mais admite
nostalgia nem esperanças escatológicas. São, por assim dizer, des-
crentes nos valores universais e nas proposições humanistas para o
destino da cultura. As expressões �morte de Deus� e �desencanta-
mento do mundo� atestam, de modo inequívoco, o quanto os nossos
pensadores �ousaram a verdade� sobre o seu tempo. A diferença, nada
desprezível, é que Nietzsche, sentindo-se �extemporâneo�, procurou
superar o criticismo consciente e o ascetismo intelectual em favor do
dionisíaco e do riso, ao passo que Weber, sentindo-se um contempo-
râneo �filho do Ocidente�, pessoalmente resignou-se ao �demônio�
do intelectualismo e à seriedade da tarefa mundana. Weber, talvez
tentando resgatar em plano secular o sentido religioso da �vocação�,
apregoou um compromisso consciente com determinadas configura-
ções de valor solidamente cultivadas, enquanto Nietzsche não quis
firmar um compromisso último com seu tempo e, sim, com a vida, o
mundo cosmológico das forças. Por isso, se o pathos nietzschiano
fala do espírito livre como �imanência de� forças, o pathos weberiano
fala do espírito responsável como �aderência a� forças. A distinção
ética entre eles não é tanto de �valor� � ambos querem estar à altura de
seus atos, inclusas as conseqüências deles advindas �; é mais de �refe-
rencial� e de �estilo� � Weber se viu na história e quis ser uma consci-
ência responsável diante do seu tempo, Nietzsche se viu na vida e quis
ser uma consciência histriônica do destino histórico.
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As idéias e a dinâmica social na sociologia
das religiões de Max Weber

Eurico A. Gonzalez Cursino dos Santos

�E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro
da vida, foi lançado no tanque de fogo�

(Apocalipse, 20, 15.).

Neste escrito procurarei expor, de modo amplo, a teoria de-
senvolvida por Max Weber sobre o papel das idéias na dinâmica (de
transformação ou de reprodução) social. Acredito que, entre nós,
muito há ainda que percorrer em direção a uma teoria histórica da
ação social; e tal teoria, como se sabe, não pode prescindir de um
adequado controle das condições da ideação em nossa sociedade.
Procurarei demonstrar, ao expor o pensamento do autor sobre as cren-
ças religiosas, como as idéias são extremamente importantes para os
processos de mudança ou de conservação da sociedade, ao �forma-
rem� o agente, definindo quais fins, ao serem perseguidos, expres-
sarão os seus �próprios� interesses (no sentido daquilo que lhe vem
�do fundo da alma�); o mesmo se pode dizer acerca dos meios. Que
as pessoas agem segundo as possibilidades circunstanciais, isso é
certo; mas também é certo, embora pouco notado, que aquele que
explora as possibilidades circunstanciais não é um mero reflexo das
mesmas, mas sim um agente no qual o processo de socialização pro-
curou introjetar, com grau variado de sucesso, uma série de idéias
morais, sob a forma de valores. Conforme a lição de Durkheim, que
vem sendo atualizada e aprofundada por Charles Taylor, é a introje-
ção de ideais morais que gera o �tônus existencial� necessário para
o convívio social satisfatório. Em outras palavras: o ser humano, e,
por extensão, a sua sociedade, só são produzidos a partir da referên-
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cia a modelos (que, por seu turno, dependem da ideação social): de
instituições, de práticas e, sobretudo, de indivíduos. É como se, pe-
rante cada novo homo sapiens, a sociedade fizesse de novo a per-
gunta: o que desejamos que ele seja? O que faremos dele? A respos-
ta, que orienta os agentes da socialização, está nas idéias. Será o
concurso dessas idéias com as circunstâncias e os acidentes da bio-
grafia que terminarão por definir o agente.

Destarte, pode-se compreender a importância do desenvolvi-
mento de instrumentos analíticos sensíveis o suficiente para a apre-
ensão dos processos de ideação social em sua significação plena, a
saber, enquanto �códigos� que, à maneira dos genes básicos, deter-
minam e organizam o desenvolvimento do ser. É nesse sentido que
se deve compreender a sociologia das religiões de Max Weber, sen-
tido muito semelhante ao que Karl Marx tinha em mente quando
afirmou que �a crítica da religião é a premissa de toda crítica�. Exa-
minemos, portanto, a teoria weberiana da ideação social, tal como
ela aparece na sociologia das religiões do autor.1

1 O famoso texto �A ética protestante e o espírito do capitalismo� foi composto em
1903-1904. Apenas 14 anos depois, em 1918, o autor deu a público a totalidade de sua
obra de sociologia da religião, sob o título �Ensaios reunidos de Sociologia da Religião�.
Tais ensaios são abertos com a �Ética Protestante�, de 1903-1904, mas, agora, esse
texto é apenas parte do conjunto. Na Introdução, que agora é da �Ética� e,
simultaneamente, dos �Ensaios�, o autor coloca seu problema de fundo: o surgimento
das formas culturais e institucionais de característica �universal� (isto é,
normativamente válidas para todos os seres humanos, concretos ou abstratos, passados,
presentes ou futuros, próximos ou distantes, pobres ou ricos, homens ou mulheres,
jovens ou velhos, etc.) que tanto singularizariam o Ocidente Moderno. A seguir, no
contexto dessa problemática ampla, o autor define seu explicandum (o desenvolvimento
do capitalismo moderno � baseado, antes, no cálculo racional do que na política e na
aventura) e aventa uma hipótese causal (o tipo das relações entre vida religiosa e ação
econômica). Como contra-prova dessa singularidade do Ocidente, com seu tipo
específico de religiões ético-transcendentes, Weber examina as religiões da China e
da Índia em busca de suas semelhanças e diferenças para com o Protestantismo, de
modo a evidenciar melhor a importância do fator religioso para o tipo de
desenvolvimento econômico experimentado pelas sociedades. Na China e na Índia, o
autor procura pelas múltiplas formas de relação e de subordinação entre elementos
mágicos e elementos ético-transcendentes. A apreciação comparativa de China e Índia,
seguidas pela análise do Judaísmo Antigo (nesse caso, não mais para comparar, mas
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A sociologia das religiões de Max Weber e o materialismo histórico

Até meados dos anos 1970, a interpretação dominante do
conjunto da obra sociológica de Max Weber apontava a teoria da
dominação, com seus componentes de legitimidade (os tipos de
dominação legítima), de teoria do Estado e de teoria do Direito,
como o seu eixo, na qual poder-se-iam encontrar as principais
metas e meios eleitos pelo autor. As metas ligar-se-iam às dimen-
sões política e econômica da vida social, e os meios escolhidos,
por seu turno, compreenderiam uma teoria das instituições (�or-
dens de ação�) articulada a uma teoria do sentido empírico (i. e.,
das motivações psicológicas e pragmáticas para a ação que en-
contram seus fundamentos nos interesses) (Weber, 1988, p. 238),
a ser buscada por meio da análise das relações de dominação
entre indivíduos e grupos sociais. O importante, aqui, é notar-se
que a �teoria do sentido� era vista como apoiada sobre a teoria de
dominação legítima; por extensão, à teoria da ação cabia também
a tarefa de encontrar, nos processos de legitimação da domina-
ção, os fundamentos do sentido da ação humana, concebida his-
toricamente.

A partir dos anos 1980 consolida-se, na Alemanha, uma nova
interpretação do mesmo conjunto de obra. Agora surge, como fun-
damento da teoria da ação, a sociologia da religião, forma concreta
da sociologia weberiana da ideação social. Esta passa a não mais
estar subordinada, teórica, metodológica e epistemologicamente à
sociologia da dominação, mas, ao contrário, passa a rivalizar com

antes para identificar as raízes da religiosidade ocidental), ganha o título amplo de
�Ética Econômica das Religiões Mundiais� (isto é, o tipo de influência que, da esfera
estritamente religiosa, transborda para a ação econômica). Na �Introdução� a essa
�Ética Econômica das Religiões Mundiais�, Weber expõe os instrumentos teóricos
metodológicos centrais para a investigação do papel das crenças e práticas religiosas
na conduta mundana (especialmente econômica, mas também política). Segue-se então
o texto sobre a Religião da China, tida por Weber como predominantemente mágica.
Após este, surge o célebre texto �Considerações intermediárias: rejeições religiosas
do mundo e suas direções�, que funciona como uma introdução específica às religiões
ético-transcendentes que o autor examina nos dois ensaios cuja seqüência encerra o
conjunto: �A Religião da Índia� e �O Judaísmo Antigo�.
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ela: a investigação do sentido da ação deixa de estar centrada ex-
clusivamente no interesse de dominação para tornar-se mais com-
plexa, evoluindo para uma sociologia em dois níveis: um, explica-
tivo, que lança mão do interesse como produtor do sentido que
move causalmente a conduta, e outro, interpretativo, que lança mão
das �idéias� como fenômenos que, sob determinadas condições
históricas, condicionam os interesses de modo decisivo (Weber,
1988, p. 252).2  A rigor, Weber procura ligar as duas dimensões em
uma teoria histórico-evolutiva do Ocidente (e que é acompanhada,
conforme veremos, por teorias histórico-evolutivas da China e da
Índia, que funcionam como contra-provas), concebendo o surgi-
mento das religiões ético-transcendentes como o salto qualitativo
a partir do qual a religiosidade humana não mais foi apenas refle-
xo dos interesses da vida cotidiana, podendo mesmo tornar-se por-
tadora de ensinamentos e motivações (�sentidos�, enfim) contrá-
rios aos interesses emanados da vida cotidiana (que as religiões
ético-transcendentes acoimarão de �mundanos�, por oposição a
�divinos�, oposição que inexiste no ambiente cultural conceituado
como �mágico� � sobre o qual veremos mais a seguir). A essa nova
classe histórica de religiões chama o autor de �religiões de rejei-
ção do mundo�, cujo surgimento deve-se a uma complexa série de
fatores históricos e contingentes (que incluem os fenômenos de
urbanização, intelectualização, invenção da escrita, de formas de
cálculo numérico, de novos meios de transporte e de comunica-
ções, de novos meios de administração e de guerra etc.). Weber
não associa a existência de tais religiões a qualquer espécie de
normatividade, etapismo ou prospecção evolutiva: isto é, não há
�garantia�, ou �tendência� histórica transcendente, que desembo-
que na implantação das religiosidades de rejeição do mundo como
fundamento cultural ou psicológico da agência humana.
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2 �Interesses (materiais e ideais), e não idéias, condicionam imediatamente a ação dos
seres humanos. Mas as �imagens de mundo�, que são geradas por meio de �idéias�,
determinaram, freqüentemente, qual aguilhões ferroviários, os trilhos pelos quais a
dinâmica dos interesses impulsionou a ação� (tradução minha).
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Max Weber sub-intitulou os �Ensaios reunidos sobre sociolo-
gia das religiões� de �Para uma crítica positiva ao materialismo
histórico�. Se levarmos tal título a sério, ele não significa uma ne-
gação absoluta daquele materialismo, mas, antes, uma tentativa de
transcendê-lo, superando suas deficiências, ao mesmo tempo em
que incorpora seus principais ganhos teóricos. Estes, conforme se
depreende de uma leitura atenta, apontam para o papel das condi-
ções de produção da vida material como um condicionante impres-
cindível para a compreensão dos interesses religiosos. E a necessi-
dade de correção também se refere ao mesmo ponto: a base mate-
rial condiciona, sim, as crenças religiosas, mas não em regime de
causalidade direta. A base material não �fala�, no sentido de que
não tem capacidade para �ditar� os termos das crenças que são
favoráveis à sua reprodução. A relação entre ideário e práticas reli-
giosas, de um lado, e base material de vida, de outro, deve ser
concebida, segundo Weber, em termos de �afinidades eletivas� e
não de causalidade direta. Isso significa uma relação de seletivida-
de entre os influxos provenientes da base material e os diversos
construtos espirituais que constantemente emanam da vida religio-
sa. O cerne da ideação religiosa, que é de natureza carismática,
seria capaz, em circunstâncias históricas favoráveis, de não se dei-
xar determinar pelos interesses econômicos imediatos, muito em-
bora o peso do fator econômico vá fazer-se sentir sempre, seja pela
relação de aceitação ou de negação do conteúdo da revelação ca-
rismática original, por incompatibilidade com seus interesses, seja
ainda pelas pressões que adaptam a revelação carismática originá-
ria, radical, às necessidades econômicas da vida cotidiana. Esta
adaptação é realizada, costumeiramente, pelo sacerdócio profissi-
onal, que substitui a radicalidade das demandas comportamentais
da ideação religiosa pura por sua �teologia pastoral�, que adapta
aquelas demandas às disposições comportamentais até então por-
tadas pelos fiéis. Assim formula Weber:

Não importa quão profundas, em um caso determinado, sejam as influ-
ências sociais, econômicas e políticas, sobre a ética religiosa � esta
recebe seus traços característicos, primariamente, de fontes propria-
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mente religiosas (...). Nós iremos nos convencer de que, se, em ver-
dade, para cada religião, a mudança das camadas sociais dominan-
tes pode portar grande significação, também é verdade o fato de
que, por seu turno, o tipo de uma religião, uma vez estabelecido, vê
sua influência estender-se amplamente também sobre a orientação
de vida de camadas muito heterogêneas (Weber, 1988, p. 240-241).

Ao pensamento �metafísico-dialético� de Marx, Weber con-
trapõe um positivismo historicista, no qual o devir histórico não pos-
sui sentido transcendente às contingências históricas. Assim, Weber
rejeita o evolucionismo de Marx (normativo, etapista, prospectivo)
e o substitui por um �neo-evolucionismo� (não normativo, não eta-
pista e apenas retrospectivo).

Com tais mudanças, Weber incorpora o que lhe interessa do
pensamento de Marx (a tese, enfim, de que há certa relação constitu-
tiva entre as formas e os conteúdos da consciência e a produção da
vida material), descartando o que lhe parecia errôneo (a saber, uma
teoria simplista da ideação social, incapaz de lidar com as nuances e
contradições da realidade simbólica e de seus criadores, os sujeitos
individuais).

O importante é perceber que, com o aprofundamento teórico
e metodológico do interesse pela realidade subjetiva, relegado pelo
marxismo à dignidade de interesse por uma sombra, Weber desco-
bre que há religiões que criam um tipo peculiar de interioridade no
sujeito, a saber, uma interioridade que avalia e rejeita a vida �dada�
no cotidiano espontâneo das relações econômicas, políticas e mo-
rais. Tal avaliação e rejeição podem mesmo ser amplas e de conjun-
to, conforme for desenvolvida a concepção teológica acerca do mundo
não-físico: a ideação fornecerá a régua com a qual o mundo cotidia-
no será medido. No caso das religiões éticas, a unidade básica de
medida, que aflora à consciência teológica,3  é a tomada em consi-
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3 Essa idéia é importante. Nos sistemas de pensamento mágico, que, normalmente, não
sofrem processos de racionalização teórica (os quais buscam eliminar contradições e
abranger, discursivamente, parcelas cada vez maiores da realidade), a consideração
pelo �Outro�, obviamente presente, não aflora à consciência, naturalizada, do agente
socializador. Este reproduz, de forma irrefletida, padrões de consideração surgidos
espontaneamente � e que certamente tiveram parte decisiva na formação do grupo
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deração, no sentido psicológico, do �Outro�, como, em alguma me-
dida, um �fim-em-si�. Ao revestirem, com formas universais, a ca-
pacidade humana de considerar o �Outro� (ou com traços impor-
tantes de universalidade), as religiões ético-transcendentes insta-
lam a possibilidade do surgimento (que ocorrerá, de fato, em diver-
sas situações históricas) de um sujeito que �considera�, de modo
diferente daquele com o qual ele �olha� o mundo objetal, a todos os
seres humanos. Os efeitos disso, associados à disponibilidade de
uma sintaxe valorativa com a qual se pode examinar o mundo social
como um todo, são marcantes na constituição de um tipo peculiar
de ego, ao qual Freud associou os predicados de �forte e responsá-
vel� (Freud, 1974), e que os sociólogos chamam de �sujeito autô-
nomo� (cf. Bellah, 1991).

Afirmando a realidade (causal) da vida simbólica (e não a vendo
como reflexo ilusório da supostamente única realidade sociológica
relevante, a econômica), ao mesmo tempo em que afirma que tal
realidade tampouco pode pairar no ar, flutuando sobre as condições
materiais de vida daqueles a quem tais símbolos se dirigem, Weber
pode estabelecer uma premissa metodológica central em sociologia
da religião: as idéias que interessam à sociologia são aquelas porta-
das por um ou mais grupos sociais reais, são as idéias que, das mais
diversas maneiras, atendem a interesses daqueles grupos sociais. A
regra metodológica então é: a interpretação do significado sociológi-
co das idéias (religiosas ou não) faz-se mediante o entendimento da
dinâmica dos interesses presentes nos grupos sociais que as portam,
ao mesmo tempo em que tais idéias, sob dadas circunstâncias, pas-

social em questão. Mas é exatamente o caráter espontâneo, avesso à racionalização
teórica, do pensamento mágico, que lhe delimita o alcance da intencionalidade ética
a alguns seres humanos em particular, figuras concretas na existência do indivíduo, e
que lhe dificulta as elaborações de caráter universal. É nesse sentido que Wolfgang
Schluchter postula que o conceito de �ética mágica� não é correto: porque a noção de
ética, em sentido estrito, define-se justamente pela capacidade de a cultura assim
caracterizada abranger, ainda que diferencialmente, a todo e qualquer ser humano, o
que não é possível sem processos de racionalização teórica. É por isso que é possível,
por exemplo, o canibalismo em sociedades tribais.
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sam a retroincidir sobre os agentes, ajudando a configurar-lhe os
interesses.4

Essa é uma premissa de grande importância para o sociólogo,
na medida em que previne contra uma ingenuidade muito freqüente:
a crença de que idéias podem ser �transplantadas� de um contexto
sócio-histórico para outro (crença, por exemplo, que impregna quase
todas as premissas do pensamento social brasileiro quando ele busca
pelos �fundamentos ideacionais� de nossa cultura, encontrando, nor-
malmente, a moralidade cristã e o catolicismo: a cultura lusa, em
última palavra, tal como ela funcionava em Portugal), sem que os
grupos sociais, cujo estilo de vida e conjunto de interesses susten-
tam-nas, venham junto.

O sociólogo assim treinado aprende a fazer da �adaptação�
das idéias de alhures a uma nova constelação de interesses o eixo
principal de sua análise, pensando as idéias a partir de sua ancora-
gem nas constelações de interesses e dos grupos componentes da
realidade que ele efetivamente estuda. Ou seja, é no resultado con-
creto da adaptação, determinado pelo jogo de interesses e de domi-
nação entre os grupos, e não na matéria-prima que foi adaptada, que
se devem buscar os elementos ideacionais que terão força de causas
ou condicionantes do comportamento. São esses resultados que in-
teressam a uma sociologia empírica que busque explicações causais
que incorporem a verdadeira dimensão ideacional vigente � e não
apenas iludir-se com a �matéria-prima� da mesma.5
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4 Ver, para o entendimento mais preciso da idéia, a exposição desenvolvida por Berger
e Luckmann (2003) sobre o fenômeno do surgimento e desenvolvimento da cultura
e das instituições sociais como processo de �objetivação da subjetividade�.

5 No caso da história brasileira, este é um erro de graves conseqüências. A moralidade
dualista cristã transcendente, para cá �trazida�, não encontrou um único grupo social
para o qual seus princípios fundamentais de tipo ético, que implicavam a fraternidade
universal, mostrassem alguma capacidade de satisfazer interesses. Como defender a
fraternidade universal e escravizar, ou ser escravo? Assim, a moralidade cristã tornou-
se matéria-prima para a geração de idéias monistas-mágicas, que fundaram uma mo-
ralidade particularista que teve, esta sim, vigência efetiva na origem da sociedade
brasileira. Nosso pensamento social até hoje não se deu conta de que supõe o trans-
plante perfeito do catolicismo para cá, furtando-se a pensar os fundamentos históri-
cos reais de nossa moralidade, que são imanentes, mágicos, particularistas.
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A antropologia filosófica subjacente à sociologia das religiões de
Max Weber

O lugar teórico das crenças mágicas e religiosas na teoria
weberiana da ação é determinado por considerações de natureza an-
tropológico-filosófica. Procurarei, a seguir, reconstruir, ideal-tipica-
mente, o modelo de situação existencial humana do qual exsurge a
importância precisa das crenças mágicas e religiosas.

Weber parece ver o animal homo sapiens como tendo trilhado
uma trilha evolucionária que privilegiou, como vantagem evolutiva,
a perda do caráter imperativo das determinações instintivas pelo
comportamento. A tal �perda� (à qual se referirá Freud, em outro
contexto, ao definir a pulsão humana como sendo intrinsecamente
desviável de suas finalidades instintivas, abrindo espaço para finali-
dades determinadas pela cultura, diferentemente dos outros animais)
corresponde o ganho evolucionário da linguagem e, a partir daí, da
vida simbólica como fonte de meios e de fins para a conduta huma-
na. Assim, �substituindo� instinto por cultura, o macaco sem couro,
de pele fina, transforma-se no sujeito humano.

Mas tal �substituição� está longe de ser simples, e, menos
ainda, de poder ser completa. As �certezas absolutas�, consideradas
como estado psicológico que o instinto transmite a seus portadores,
também são perdidas na transição mencionada no parágrafo anterior.
Em seu lugar (ideal-tipicamente) instala-se uma crônica instabilidade
psicológica, derivada da dificuldade em antecipar o comportamento
dos seres em relação com os quais o homem vive. Aqui está o ponto
crucial: as crenças mágicas, inicialmente, e as religioso-transcen-
dentes, bem depois, surgem para gerar aquela estabilidade psicológi-
ca derivada da �certeza� de que os seres, orgânicos ou inorgânicos,
comportar-se-ão de modo previsível. As crenças mágicas e religio-
sas são, destarte, concebidas por Weber como sendo, antes de tudo,
estabilizadores e organizadores da percepção da realidade pelos se-
res humanos. O mundo não-físico foi concebido, com a engenhosi-
dade dos primeiros �produtores� humanos de sentido, como o deter-
minante do modo de ser mundo físico, de modo que, portando tais
crenças, o homem substitui a instabilidade psicológica do �sentir-se
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em situação desconhecida� pela estabilidade gerada pela crença em
que o mundo físico é como é por causa das determinações do mundo
não-físico. Uma vez que se conheçam tais �determinações�, o hu-
mano readquire, ainda que de modo parcial e necessariamente tran-
sitório, a �certeza� necessária à motivação para a ação.6

As crenças e práticas mágicas são concebidas por Weber como
um conjunto simbólico estabilizador �espontâneo�, i. e., como re-
sultante do revestimento com símbolos das relações causais naturais
mais imediatas e evidentes (por exemplo, a relação entre clima e
cultivo de vegetais e caça de animais, a necessidade de motivações
não-cotidianas para o enfrentamento do perigo físico � guerra, caça
� os mecanismos de procriação, de saúde e de doenças etc.), mas
que perderam o caráter de certezas instintivas. Daí o caráter intrin-
secamente �adaptativo� às circunstâncias que a cultura mágica tem
no pensamento weberiano. O sujeito que lê o mundo magicamente,
não forma sequer idéia de que o mundo poderia ser de outra forma,
porque não vê (não pode ver, sob pena de colapso do conjunto de
crenças como um todo) nele, mundo, obra de escolhas e de constru-
ções humanas; antes, vê o mundo (inclusive a própria subjetividade)
como sempre �dado�, e a cognição humana, na medida em que raci-
onal, consistiria em perceber o lugar do homem em meio às múlti-
plas relações causais entre o mundo físico e o não-físico, ocupar tal
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6 Weber observa as religiões como quem contempla espaços simbólicos em que a fantasia
da imaginação humana pode reconstruir, humanizando-o, um mundo que, no mais das
vezes, não se comporta conforme nossos impulsos narcísicos sugeririam. Se estes nos
levariam a esperar um mundo �útero�, no qual todas as necessidades ver-se-iam
satisfeitas antes mesmo de serem formuladas, o fato é que o �mundo real� se posta de
modo absolutamente indiferente aos nossos impulsos narcisicamente orientados. É a
reação a tal indiferença que governa a imaginação religiosa, a qual busca desacreditar
a indiferença e substituí-la por uma complicada teia de símbolos e práticas, que, em
última análise, desalojam a experiência da indiferença e do desamparo ante as forças
do mundo real, e colocam em seu lugar �idéias de sentido�, mais ou menos cósmicas,
mais ou menos racionalizadas nesta ou naquela direção, e que regeneram no indivíduo
a expectativa narcísica de existir em um mundo �criado para ele�. Nesse estado
emocional encontra-se o padrão de equilíbrio bio-psicológico que, em média, têm
sido o fundamento empírico mais freqüente da ação humana, ao menos até onde nos
pode fazer ver a história comparada. Pode-se pensar também na afirmação de José
Ortega y Gasset: �A crença é o que nos têm e nos sustenta� (apud Bornheim, 1979).
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lugar e desempenhar o papel a ele correspondente. A cognição má-
gica surge, no pensamento de Weber, como uma pedagogia da afir-
mação do mundo como realidade exclusivamente natural ou como
uma interdição, nos planos intelectual e psicológico, ao surgimento
de desejos de conformação do mundo ao humano. A cognição mági-
ca, se confrontada com a religiosa, revela-se muito mais �colada� à
vida instintiva, no sentido de interditar, no pensamento do sujeito, a
valorização da crença em que a realidade (objetiva e subjetiva) deve
ser transformada por escolhas livres, segundo um modelo cósmico, e
não circunstancial e passageiro, de �dever-ser�.

A essa altura, para que nos preparemos para o tema das religi-
ões ético-transcendentes, é necessário introduzir o tema da �ética�.
Definirei ética, na tradição kantiana, como aquela qualidade das cren-
ças que �ensinam� que o homem, à diferença de todos os demais
seres do mundo objetal, não pode ser pensado, nem utilizado, exclu-
sivamente como um meio para a consecução de finalidades do agen-
te. Ao contrário, o humano deve, em alguma medida, ser considera-
do com um �fim-em-si�, portando limites intrínsecos à sua �instru-
mentalização� pelos outros.

Digamos, portanto, que à volúpia instrumentalizadora do mun-
do objetal que se encontra em cada ser humano (a tendência ao ego-
ísmo, de que fala Durkheim em �O dualismo da natureza humana e
suas conseqüências sociais� (1987)) parece corresponder também
uma tendência a aceitar a aposição de limites a tal volúpia (a tendên-
cia ao �altruísmo� de que fala Durkheim). �Eticidade� pode, assim,
ser definida como a quantidade e a qualidade das restrições à instru-
mentalização do outro, restrições objetivadas na cultura e introjeta-
das (com grande variação empírica) por meio do processo de socia-
lização.

Observe-se que Weber está trabalhando com uma teoria que
postula que a qualidade da subjetividade individual depende, em
alto grau, da qualidade das crenças (desde as mais abstratas até as
mais comezinhas) introjetadas. Isto porque, conforme vimos, �acre-
ditar� na antropologia filosófica weberiana significa aceitar que a
subjetividade �vazia� do quase ex-animal que é o humano vem a ser
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como que reformada e organizada pelas crenças (afirmações onto-
lógicas) fundamentais, sobre as quais poderão, em um passo lógico
posterior, repousar as crenças respeitantes às necessidades do dia-a-
dia. Haveria, assim, diversos tipos possíveis de organização funda-
mental da subjetividade. Weber identificou ao menos cinco, que cha-
mou de grandes religiões mundiais (o cristianismo, o islamismo, o
hinduísmo, o budismo e o confucionismo). Tais religiões mundiais
lograram, nas palavras do autor, �trazer consigo grandes massas de
fiéis� (Weber, 1988, p. 237). Tal fato sugere que se as veja como
conjuntos simbólicos altamente complexos, cujas afirmações onto-
lógicas, inter-relacionadas, mostraram-se capazes de resistir às ex-
cessivas incongruências entre suas afirmações e a realidade, ao ex-
plicá-las e justificá-las.

Assim, podemos entender o significado histórico do surgimen-
to das religiões de rejeição do mundo (expressão empregada por
Weber), ou religiões ético-transcendentes: são pedagogias do reco-
nhecimento do Outro como um fim em si mesmo, ainda que em
medida muito variável. Para algumas delas, o Outro digno de reco-
nhecimento é aquele ao qual está-se ligado de modo concreto e palpá-
vel (pelo sangue, vizinhança, pela etnia, pela nacionalidade etc.),
configurando as éticas particularistas; para outras, o Outro digno de
reconhecimento é concebido de modo universal: basta a condição
humana para que se mereça o reconhecimento como um fim em si
mesmo. São as éticas �universalistas�.

É importante assinalar que, empiricamente, traços particula-
ristas e universalistas entrecruzam-se, formando as realidades histó-
ricas concretas. Deve-se sempre ter em mente que as religiões ético-
transcendentes significam uma alteração mais profunda, operada pela
socialização, da economia psicológica individual. Se a ação e a cog-
nição magicamente orientadas são �espontâneas�, no sentido de se-
rem o resultado da primeira onda histórico-evolutiva de objetivação
da subjetividade sob a forma de geração de símbolos e de significa-
dos (no sentido definido por Berger e Luckmann, 2004), a ação e a
cognição orientadas pelas religiões ético-transcendentes são �artifí-
cios�, no sentido de que buscam �arrancar� o sujeito de sua imersão
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em um egoísmo primário, dado pelo simples fato de a existência hu-
mana ocorrer através do corpo individual e da satisfação das neces-
sidades do mesmo.

As religiões de rejeição do mundo, ou religiões
ético-transcendentes

Esta capacidade de distinguir o Outro humano dos demais ha-
bitantes do mundo objetal é o grande significado da cultura �éti-
ca� na história comparada da humanidade. É por meio dela que as
relações intersubjetivas vão-se tornando, progressivamente, mais
complexas e densas, e as sociedades, por seu turno, vão acumulando
cada vez mais recursos de poder (no sentido de Hannah Arendt: ca-
pacidade de ação coletiva causada pelo fato da geração de consen-
sos), na medida em que, de seus consensos, toma parte um número
cada vez maior de indivíduos socializados com a introjeção da ten-
são entre ser e �dever-ser� e, nessa medida, transformados em sujei-
tos autônomos. Tem sido a partir dos complexos motivacionais éti-
cos que, ao longo dos séculos e em ritmo mui lento, e com diversos
retrocessos, parcelas de gente (mulheres, velhos, crianças, escravos,
outras raças e etnias etc.) têm sido �escritas no livro da vida�.7

A tese weberiana postula que a principal fonte histórica dos
complexos motivacionais �éticos� têm sido as religiões ético-trans-
cendentes. Para compreendermos bem o seu conceito, é necessária,
antes, uma discussão sobre a idéia de racionalização religiosa.

Com este conceito, Weber quer modelar, ideal-tipicamente,
um processo comum à boa parte das religiões da história comparada
da humanidade. Devemos iniciar a sua abordagem retomando a de-
finição de cultura religiosa mágica.

Para esta, o mundo é concebido como composto por duas di-
mensões, a física e a não-física, e as relações entre as duas são es-
treitas e causalmente recíprocas, embora a não-física tenha, em últi-

7 Ver epígrafe deste texto.
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ma análise, prevalência. Assim, resta sensato e racional acreditar-
se que cada ato ou fato do mundo físico tenha um �patrono causal�,
e, logo, não há sentido crer na �liberdade� ou na �responsabilidade�
como caracterizadores últimos do agir humano.

Na cultura mágica, os deuses, os santos, os anjos etc., bem
como idéias mais impessoais e com afinidades simbólicas com a
vida em sociedades secularizadas, tais como as de força, energia,
�espiritualidade� (no sentido das religiões �New Age�), sorte, azar
etc., convivem com os humanos no seu dia-a-dia: foi a isto que We-
ber chamou de vida no �jardim encantado� (1988, p. 169, 192 e 205
e 1994, p. 707). Por causa de muitos fatores de difícil apreciação
aqui, a história comparada registra um processo apurado pela elabo-
ração dos intelectuais portadores do interesse pela coerência e pela
erradicação das incongruências entre crenças e práticas e desenca-
deado e sustentado por uma miríade de fatos históricos contingen-
tes, pelo qual os habitantes do mundo não-físico vão-se diferencian-
do, progressivamente, dos seres do mundo físico.

Se o mundo humano é imperfeito, feio, limitado, mortal, ego-
ísta etc., assim também são os seres não-físicos da cultura mágica,
concebidos por projeções simples das características humanas. A
atividade dos intelectuais tem efeito particularmente importante na
medida em que se dedica a �corrigir� as imperfeições do mundo
não-físico, gerando assim, tendencialmente, seres perfeitos, belos,
ilimitados, imortais, generosos, etc. � em uma palavra: um mundo e
seres nos quais nos reconhecemos cada vez menos.

A racionalização religiosa é isso: a interdição progressiva de
possibilidades de nos reconhecermos nos deuses (tal processo cul-
mina com a própria substituição dos deuses, poderosos mas falíveis
e parciais, pelo Deus onipotente do monoteísmo), e o avanço simul-
tâneo da crença na distinção qualitativa entre os nossos interesses e
os de Deus. Isso faz com que, tendencialmente, passemos a acreditar
que não haverá um deus, ou Deus, a nos guiar e auxiliar em cada
passo e instante da vida; que o ser humano deve agir, na maior parte
de sua existência, contando antes com a sua própria capacidade de
causar os efeitos desejados, e não com a capacidade de um deus, ou
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Deus, que age por ele (nesse caso, o agente vê-se a si mesmo como
mero intermediário de verdadeira Vontade, a saber, a do habitante
do mundo não-físico).

As mudanças culturais operadas pela racionalização religiosa
podem ser descritas como o ponto de partida da constituição, na
história das sociedades, da realidade subjetiva que é o �ego forte e
responsável� (Bellah, 1991) de um ser humano que seja compelido a
conceber-se como estando �por sua própria conta� na vida, ao mes-
mo tempo em que, em razão da introjeção de conteúdos éticos em
sua economia psíquica, este �estar por conta própria� não significa,
necessariamente, isolamento, mas antes, impulso para associações
com os outros sobre novas bases, mais �éticas� e menos �mágicas�.
Esta seria a formulação weberiana do conteúdo das grandes civiliza-
ções, nas quais as religiões ético-transcendentes, ao mesmo tempo,
cumprem a função de �estabilização ontológica� da realidade física
e constituem sujeitos autônomos.

Isso porque o mundo não-físico, nas religiões ético-transcen-
dentes, fica separado deste mundo por um fosso virtualmente in-
transponível (ao menos nesta vida); ele transcende o mundo físico,
não podendo ser (bem) entendido a partir do que se sabe a respeito
deste mundo � em termos ideal-típicos, as religiões ético-transcen-
dentes postulam a incognoscibilidade do mundo não-físico (para
Weber, o protestantismo concretiza tal tendência); toda cognoscibi-
lidade do divino que implique, ainda que apenas secundariamente,
sua manipulabilidade, significa, ideal-tipicamente, um resíduo de
cultura religiosa mágica.

Essa coleção de interdições, ao intelecto e às emoções, ao
convívio �interesseiro� com o divino, termina por redirecionar o
interesse de salvação para as relações com os outros seres huma-
nos. O meio de salvação principal nas religiões ético-transcendentes
é deslocado da mera externalidade ritual para o âmago das intenções
que nutrimos para com os outros. A salvação passa a ser, antes de
tudo, questão de coerência, perseverança e gosto na contenção da
�volúpia instrumentalizadora� de que já falamos. O interesse salví-
fico, portanto, unifica internamente a conduta, à diferença do agir
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magicamente orientado, que unifica externamente, pontuando o coti-
diano com obrigações rituais.

Religiões ético-transcendentes, heteronomia
e autonomia intelectual e moral

É central, na obra weberiana, a tese de que as formas e con-
teúdos culturais fundantes, geradores da �estabilização ontológica�
do mundo, têm origem nas culturas mágicas e religiosas. E a esta
tese segue-se outra, seu complemento indispensável: a racionaliza-
ção religiosa, ao mudar a qualidade da simbologia e da ritualidade
religiosas, freqüentemente implica a desmagificação e a eticização
da religião, inicialmente; e, posteriormente, implica a queda em des-
crédito dos próprios conteúdos religiosos das crenças, delas restan-
do apenas as formas.

Isso é claro no Ocidente europeu: na medida em que a imagem
de Deus vai se tornando mais esmaecida na cultura, decai a possibili-
dade de ela ser erigida em objeto do desejo. Empiricamente, isso cos-
tuma significar não o ateísmo explícito (embora, em algumas regiões
da Europa ocidental o número de ateus possa chegar a até 40% da
população, não passando de 10% nos EUA e de 1% no Brasil), mas a
perda de importância da religião enquanto tal, ao mesmo tempo em
que as formas originalmente religiosas são reaproveitadas em outras
esferas de valor humanas. Por exemplo: a descrença progressiva na
possibilidade de controlar-se o divino, mesmo que apenas cognitiva-
mente, é, em sua face positiva, a crença em que só há um mundo, este,
a ser conhecido; que a respeito dele não há mistérios insolúveis por
princípio, mas apenas ignorância (ainda que sem solução à vista); que
só fatos desta vida podem causar outros fatos desta vida, com Deus
mantendo-se a uma majestática e deliberada distância dos afazeres
humanos, como que sugerindo às suas criaturas o repto kantiano: sa-
pere aude! (Ousa saber!). Em suma: as religiões ético-transcendentes
vêm-nos legar, com o ressecamento de seus conteúdos (deuses, mitos,
ritos, locais etc.), as regras básicas dos jogos da ciência e da moralida-
de laica. No mesmo sentido, se os conteúdos religiosos da ética vão-se
tornando inverossímeis, suas formas ajudam a revestir praticamente
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tudo o que foi tido por �humanismo� nos últimos três séculos: direitos
individuais, direitos humanos, ecologia etc.

O essencial a ser destacado, na teoria weberiana das relações
entre ideação e sociedade, é o caráter qualitativo da relação entre
estruturas ideais e personalidade: conforme variar a qualidade da
estrutura ideacional introjetada pela socialização, deverá variar a
estrutura da personalidade do agente, i. e., sua economia psíquica,
ou, dito ainda de outra maneira, a constelação de interesses e os
complexos motivacionais a eles adequados.

As duas variações fundamentais descritas por Weber são a
ideação mágica e a religiosa.

A ideação mágica engendra a cognição mágica, caracterizada
pelo seu postulado inconsciente de que a dinâmica da realidade, na-
tural e social, não é determinada pelos seres que a habitam, mas sim
pelos seres do mundo não-físico. Qualquer participação dos huma-
nos na caracterização deste mundo é fortuita e secundária. Sendo
assim, os seres do mundo não físico é que são os verdadeiros �sujei-
tos� da verdadeira �ação�. A heteronomia moral surge, assim, como
postura natural e sensata: bem e mal não são escolhas do agente,
mas sim dos deuses (ou de Deus, quando o monoteísmo é ressignifi-
cado magicamente, o que é freqüente em sociedades colonizadas
por culturas monoteístas, como é o caso da cultura brasileira), que,
por sua vez, escolheram os agentes para concretizar tais opções.

Por seu turno, a heteronomia intelectual é corolário natural da
crença na contigüidade e na interpenetração recíprocas de físico e
não-físico: como lidar com a diferença qualitativa entre os fatores
da explicação causal? Como produzir conhecimentos que levem a
ganhos confiáveis no controle da realidade se o �entendimento� de
uma realidade heterogênea e descontínua, movida pelos �caprichos�
dos deuses, não pode ser senão o entendimento do lugar a ser ade-
quadamente ocupado por um agente que se sabe em meio a forças
caprichosas e, logo, irregulares? Como pretender �controlar� isso?
Enfim, quando o mundo não-físico é povoado por seres caprichosos
e relativamente imprevisíveis, que se interessam vivamente e inter-
vêm diretamente neste mundo físico, o próprio sentido da idéia de
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cognição é o de adequação e adaptação ao imediatamente dado,
e não o de controle do dado e sua reconstrução segundo um projeto
determinado pelo sujeito.

Por sua vez, a ideação religiosa ético-transcendente engen-
drará a cognição religiosa propriamente dita, tão importante para o
pensamento científico. Conforme vimos, com a racionalização reli-
giosa, a estabilização ontológica da realidade subjetiva ganha novos
procedimentos. À medida que a presença dos deuses (e, principal-
mente, de Deus) na realidade física vai-se tornando cada vez mais
indireta e extra-cotidiana, cresce em verossimilhança a crença na
regularidade e na estabilidade da realidade deste mundo. Estabiliza-
dos e sujeitos a leis que transcendem os caprichos dos deuses (e de
Deus), os habitantes deste mundo podem ser erigidos em objetos de
desejos de controle: o sentido da cognição pode deixar, então, de ser
o de adaptação e aceitação, para fazer mira no controle da realidade
não mais imprevisível, em última instância. Ainda que, na prática, a
realidade mostre-se intratável, a nós interessa apenas o efeito da cren-
ça na estrutura subjetiva de interesses do agente: interesses por pla-
nejar e construir a realidade a partir de um �si-mesmo� que, agora, é
uma realidade subjetiva claramente delineada. Este �si-mesmo� ní-
tido implica também um delineamento mais claro da realidade obje-
tiva, que não mais será confundida com os movimentos da subjeti-
vidade. A apartação objetivo-subjetiva operada pela introjeção das
religiões ético-transcendentes, tem, enfim, por conseqüência, um
redimensionamento (�descentramento�, como sugeriram Durkheim
e Habermas) do sujeito perante a realidade objetiva (nem pequeno
demais, no sentido de à mercê dos deuses, nem grande demais, no
sentido de poder �mandar nos deuses� com o uso da ritualística cor-
reta, o que deslancha o pensamento científico e aumenta muito o
grau de controle sobre a realidade propiciado pela ciência, na medi-
da em que predispõe o sujeito a �aprender com os fatos� (que, está-
veis, podem realmente �ensinar� a um sujeito que não se representa
a si mesmo quanto à capacidade cognitiva, nem como pequeno de-
mais, nem como grande demais). Essa é a estrutura da �autonomia
intelectual� preparada pelas religiões ético-transcendentes.
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Quanto ao aspecto moral, as religiões ético-transcendentes,
como vimos, geram a crença no sujeito como realidade última (ou
via ateísmo ou, com mais freqüência, via ausência majestática de
Deus), ancorando e humanizando o sentido das crenças na liberda-
de, na vontade e na responsabilidade do sujeito. A ação no mundo
ganha novo contexto de sentido: o sujeito representa-se como capaz
de sediar projetos de ascendência, conservadora ou transformadora,
sobre as realidades objetiva e subjetiva. Aliás, ou ele faz isso, ou a
vida correrá à �sua revelia�, realidade subjetiva carente de sentido
na cognição mágica.

Neste escrito, procurei destacar, dentre os instrumentos da
sociologia weberiana da ideação social, aqueles que interessam de
perto à explicação e à descrição do problema social da moralidade e
do conhecimento entre nós. Foram eles: a relação entre religião e
vida material, os fundamentos antropológicos da religiosidade, a
distinção entre religião e magia e a regra metodológica segundo a
qual uma idéia só é sociologicamente relevante quando é portada
por um grupo social cujos interesses passam pela idéia em questão.
Esses elementos me parecem compor o núcleo teórico da sociologia
das religiões de Max Weber. Procurei, ademais, indicar o sentido em
que tal sociologia das religiões aporta elementos decisivos para a
construção de uma sociologia da ideação social (que foi, igualmen-
te, meta da sociologia de Émile Durkheim). A grade conceitual ex-
posta ainda não foi aplicada, de modo amplo e conseqüente, ao en-
tendimento de nossa história religiosa e ideacional. Isso torna bem
razoável a suspeita de que novas surpresas ainda resultarão do uso
do instrumental teórico-metodológico weberiano.

Referências

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realida-
de � Tratado de sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2003.

BELLAH, Robert. Religious evolution. In: ______. Beyond Belief � Es-
sayson Religion in a post-traditionalist world. Berkeley: University of Ca-
lifornia Press, 1991.



186 SANTOS, Eurico A. G. C. dos � As idéias e a dinâmica social na sociologia das religiões de Max Weber

BORNHEIM, Gerd. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em
bases existenciais. Porto Alegre: Globo, 1979.

DURKHEIM, Émile. Le dualisme de la nature humaine et ses conditions
sociales. In: La science sociale et la action. Paris: PUF, 1987.

FREUD, Sigmund. Das Unbehagen in der Kultur (O mal-estar na civiliza-
ção). Sigmund Freud Studienausgabe, Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, 1974

WEBER, Max. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen:
Mohr, 1988.

________. Hinduismus und Buddhismus. Tübigen: Mohr, 1988.

________. Konfuzianismus und Taoismus. Tübingen: Mohr, 1988.

________. Das Antike Judentum. Tübingen: Mohr, 1988.

________. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr, 1994.



187A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

Georg Lukács

O espectro da teoria da reificação no
pensamento crítico alemão do século 20

George Gomes Coutinho

Considerações iniciais

O entendimento do fenômeno moderno que guiará este ensaio
envolve a compreensão de que este é somente passível de apreensão
em sua totalidade mediante a alegoria dos �dois lados da lua�. Um
primeiro lado que se apresenta iluminado pujante e resplandecente, e
de outro, que se esconde; obscuro, oculto e amedrontador. Desse modo,
se assistimos e participamos do decisivo progresso material da socie-
dade no desenvolvimento da modernidade em sua face ocidental, atre-
lado à �invenção� do indivíduo em sua gênese e à própria complexifi-
cação das relações societárias em um cenário cada vez mais globaliza-
do no atual estágio, também presenciamos contemporaneamente a
emersão do individualismo anômico, o esgarçamento em múltiplos
planos da sociedade global, o desemprego efetivamente estrutural e
massivo em várias áreas do globo, a crise sistêmica de caráter ambien-
tal, etc. Muitas das propaladas e festejadas conquistas da modernidade
foram derrubadas uma a uma no último quartel do século 20, como em
um efeito dominó, restando poucos alicerces objetivos sobre os quais
as gerações vindouras poderão vislumbrar um novo projeto.

Dentre as múltiplas formas de apreendermos a modernidade, como
conjunto de fenômenos cognoscíveis que a diferem de outros períodos,1

1 Leia-se aqui a diferenciação proposta entre feudalismo versus capitalismo, tradição
versus modernidade, etc., ou seja, a busca pela caracterização comparativa com outras
épocas que visa reforçar as peculiaridades do tempo presente, dotando-o de uma lógica
organizacional própria.
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seja amparado pelo predomínio da dominação racional-legal proposto
por Max Weber, ou pela divisão do trabalho social em Émile
Durkheim, ou mesmo a sociedade da extração da mais valia e da
sobreposição do trabalho abstrato sobre o trabalho concreto em Karl
Marx, incluso outros pontos não menos fundamentais em cada um destes
clássicos, iremos nos ater àquilo que chamaremos, provisoriamente,
de pressuposto peculiar de interpretação do fenômeno moderno: a
temática da reificação. A peculiaridade deste pressuposto, que embora
subjacente seja um demarcador qualitativo das análises em que
participa, é, nesta reflexão, assimilada pelo fato de envolver
necessariamente uma crítica radical aos vínculos de sociabilidade
inerentes à modernidade podendo ser mobilizada, em um momento de
sínteses teóricas como o nosso, por vários agrupamentos de autores
situados no escopo da teoria crítica em seu sentido mais amplo do
termo.2 Tom Bottomore (1988, p. 314) em seu renomado dicionário do
pensamento marxista assim definiu reificação:

É o ato (ou resultado do ato) de transformação das propriedades, rela-
ções e ações humanas em propriedades, relações e ações de coisas pro-
duzidas pelo homem, que se tornaram independentes (...) do homem e
governam sua vida. Significa igualmente a transformação dos seres hu-
manos em seres semelhantes a coisas, que não se comportam de forma
humana, mas de acordo com as leis do mundo das coisas. A reificação é
um caso �especial� de alienação, sua forma mais radical e generalizada,
característica da moderna sociedade capitalista.

Neste sentido, buscarei neste trabalho a discussão do tema da
reificação, como pressuposto analítico peculiar ou alternativo do
fenômeno moderno, conforme explicitado no parágrafo anterior, em
três etapas. Em um primeiro momento, trarei o que considero os an-
tecedentes históricos e teóricos do debate que ora apresento ancora-
do nas propostas marxiana (perspectiva hegelo-marxiana) e simme-

2 Concordando com Santos (1999) e Nobre (2004), o termo �teoria crítica�, em um sentido
abrangente, é aquele que não se delimita a reiterar o real trazendo em sua composição
epistemológica um forte elemento contrafático. Todavia ressaltamos em concordância
com Nobre (ibid.) para evitarmos um confuso ecletismo em que �tudo seja teoria crítica�,
que são partícipes dessa tradição aqueles que de alguma forma são descendentes, diretos
ou indiretos, da obra de Karl Marx.
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liana (perspectiva neokantiana). E, em um segundo momento, apre-
sentarei o debate sobre a reificação a partir da mirada de Georg Lukács
que, em seu vanguardismo, trabalhou a temática da reificação como
um dos fenômenos centrais da modernidade, no que tange a produ-
ção e reprodução da vida material inclusive transcendo-a e, conse-
qüentemente, indicando a(s) protoforma(s) do pensamento crítico
originário do Institut fuer Sozialforschung, com o qual buscaremos
aproximações e diálogos ainda que em caráter provisório na terceira
parte deste ensaio. Minha proposta aqui é a de que devemos buscar
no pensamento de Lukács os fundamentos para uma compreensão
mais adequada do tema da reificação, busca esta que se revela de
extrema importância também no entendimento da forma como o pen-
samento crítico alemão do século 20 veio a se desenvolver.

O modelo hegelo-marxiano e o neokantismo: abordagens possí-
veis da teoria da reificação

O fenômeno do fetichismo da mercadoria apresenta-se como
estruturante da sociedade burguesa enquanto produto da sobreposi-
ção do valor de troca sobre o valor de uso, atingindo esferas que irão
além da produção. Em suas análises, Marx (2002), especialmente em
O fetichismo da mercadoria, apresenta a mercadoria sob o signo da
sociabilidade, contrariando as premissas dos economistas burgueses
de que a mercadoria guardaria um valor nela mesma, ou mais preci-
samente, negando que o valor da mercadoria poderia ser explicado
pelo seu valor de uso, enquanto encarnação material do próprio tra-
balho segundo os pressupostos inerentes à economia política bur-
guesa. Todavia, segundo a exposição e a crítica marxiana, o valor da
mercadoria é obtido pela supremacia do valor de troca sobre o valor
de uso, quando no momento da troca estabelecem-se relações que as
tornam comparáveis entre si. Contudo, a �mágica� misteriosa não
apreensível pelo pensamento ou pelo instrumental burguês é a de
que no momento em que as mercadorias encontram-se disponíveis
para troca, no mercado, ela se apresente enquanto dotada de �pode-
res� próprios, por justamente ocultar sua origem, o trabalho ou �as
relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos
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seus trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtos
do trabalho� (ibid., p. 94).

O produto, que antes era heterogêneo, situado na esfera do
produtor, torna-se passível de homogeneização, obtendo o valor de
troca preponderância sobre o valor de uso. É um hieróglifo, dada a
opacidade destas relações produzidas por estas na sociedade moder-
na, ao qual majoritariamente os economistas burgueses contemporâ-
neos de Marx tentaram inutilmente decifrar: �(...) a condição de ter
valor só se fixa nos produtos do trabalho quando eles se determinam
como quantidades de valor (...). Para estes, a própria atividade social
possui a forma de uma atividade das coisas, sob cujo controle se
encontram, ao invés de as controlarem� (ibid., p. 96). Justamente o
caráter fetichista da mercadoria encontra seu reforço no encontro
com outra mercadoria: a mercadoria dinheiro. Segundo Marx, este
ocultamento se dá de maneira privilegiada pela forma dinheiro: �essa
forma acabada do mundo das mercadorias, a forma dinheiro, que
realmente dissimula o caráter social dos trabalhos privados e, em
conseqüência, as relações sociais entre produtores particulares, ao
invés de pô-las em evidência� (ibid., p. 97).

Karl Marx não expõe, em sua fase comumente adjetivada de
madura, na qual se dedica à crítica da economia política burguesa, uma
teoria sistemática do tema da reificação, visto que seu objeto neste
momento não ultrapassava os limites da explicitação do processo de
desumanização iniciado pelo capitalismo tendo por referência a aliena-
ção proveniente do movimento de expropriação da mercadoria funda-
mental, o trabalho. Marx, também por outro lado, dedica-se à exuma-
ção do moderno sistema produtor de mercadorias. A teoria da socieda-
de humana coisificada, como poderemos perceber adiante, receberá
o tratamento mais atento em Georg Lukács, enquanto produto resul-
tante de sínteses de diferentes corpus teóricos e círculos intelectuais.

Em Georg Simmel a temática da modernidade nos surge sob
dois prismas: um primeiro positivo, no qual vivemos o fenômeno
dos múltiplos círculos sociais os quais os indivíduos podem percor-
rer. O indivíduo tem diante de si uma possibilidade antes inimaginá-
vel, distanciado, agora, das antigas relações encontradas em tempos
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pretéritos, alcançando um grau de liberdade maior comparativamen-
te e, também, crescente complexidade nos processos de individua-
ção. Justamente por conta do dinheiro, que é uma via de mediação
privilegiada, propiciar relações impessoais.
O segundo prisma que nos interessa neste momento é o do caráter
trágico da modernidade ou, mais precisamente, da cultura: �A tragé-
dia da cultura instaura-se, para Simmel, com a autonomização das
objetivações humanas, ou seja, das produções culturais em sentido
amplo, as quais, embora produzidas por seres humanos para servi-
los, assumem a partir da objetivação uma lógica independente da
intenção original que as constituiu� (Souza e Oelze, 1998, p. 9).

Sob o signo do dinheiro a liberdade possível3 é propiciada aos
indivíduos sem, no entanto, deixar de haver aí o empobrecimento da
subjetividade. O dinheiro, enquanto mediador das relações sociais
modernas, adquire contornos totalizantes aos quais subjugam estas
mesmas relações em vários aspectos, apresentando assim a domi-
nância da esfera econômica sobre todas as outras tal qual um Deus
não transcendental, secularizado, onipresente na modernidade. Ain-
da, no processo de construção da identidade individual moderna, Sim-
mel apresenta como exemplo a moda, sendo esta um dos sintomas da
objetivação em que o indivíduo diferencia a sua busca por fuga, sem-
pre incompleta, ante a homogeneização proporcionada pela �cultura
monetária� presente na modernidade.4

3 Segundo Souza e Oelze (op. cit.), esta liberdade possível refere-se à liberdade de
movimento, ou de relativa independência do indivíduo na modernidade.

4 �Supõe-se que, em Florença, por volta de 1390, não havia nenhuma moda dominante do
vestuário masculino, pelo fato de que cada qual procurava vestir-se de forma particular�
(Simmel, 1998b, p. 164). Assim sendo, na modernidade, há a circulação constante da
�moda� na medida em que esta não mais ocupa o espaço de vanguarda, sendo o termo
démodé utilizado em larga medida na sociedade moderna de mercadorias dada a
celeridade do processo. Mas, ainda assim, o estilo de vida de recusa ou aceitação dos
ditames da moda é resultante, para mais ou para menos, de aceitação da homogeneização
reificadora, resultando na adesão que pode ser mais ou menos acelerada, dependendo
da capacidade de imersão na moda realizada por indivíduos ou grupos. Cabe questionar,
no que tange a dinâmica impulsionada pela moda, até que ponto esta recusa, quando
ocorre, é suficiente para romper com os limites da sociedade reificada, ou, se a aceleração
do processo de substituição dessas mercadorias em particular, na verdade, não poderia
ser reflexo da �síndrome de obsolescência programada�, como diria Mészáros (2002),
que atinge todas as mercadorias no capitalismo?
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Ainda há outro ponto a ser ressaltado, a saber, a individualida-
de nos tempos modernos cede passagem ao individualismo. Se por
um lado, em sociedades tradicionais a individualidade era permeada
por relações de dependência �impermutáveis�, as relações sociais na
modernidade diante da permutabilidade possível, podem ser �des-
cartáveis� ou anômicas, portanto individualistas. É o revés da multi-
plicação dos círculos sociais na crítica simmeliana à sociedade mo-
derna. Note-se que Simmel era não menos crítico ao processo de
complexificação da divisão do trabalho na sociedade industrial, fe-
nômeno este visto ainda sob os auspícios da tragicidade da cultura
em um período considerado decadente e objetificado. Cabe notar que
o mesmo fenômeno permeia e domina nossas relações com os obje-
tos: �O lado qualitativo dos objetos perde a sua importância psicoló-
gica por causa da economia monetária. O cálculo necessariamente
contínuo do valor em dinheiro faz com que este apareça, finalmente,
como o único valor vigente� (Simmel, 1998a, p. 31).

Desta maneira, as relações sociais tornam-se aprisionadas pela
circulação das coisas, sendo relações redutíveis às mesmas: �Aí, os
produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figu-
ras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres huma-
nos� (Simmel, 1998b, p. 161). Aqui a imagem de objetos animados,
como em um espetáculo de ilusionismo, não é um recurso metafóri-
co utilizado ao acaso ou gratuitamente. Basta lembrar da descrição
clássica de Karl Marx no Capital, a qual se refere a um aspecto fan-
tasmagórico no processo de produção de mercadorias. Veremos sob
qual topos podemos situar a análise simmeliana deste fenômeno.

Michael Löwy (1998) ressalta que a abordagem simmeliana
poderia ser inscrita em duas perspectivas analíticas: a primeira, que
se confunde com a proposta de Simmel em um sentido ortodoxo, a
qual se inscreve no âmbito da explicitação da tragédia da cultura,
mostrando relações genealógicas com o pensamento romântico e neo-
romântico alemão ante o empobrecimento subjetivo do fator huma-
no inerente ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. A
outra, além da persistência da epistemologia neokantiana (o dualis-
mo entre formas sociais e conteúdos que atravessam a obra simmeli-
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ana), é a de que esta proposta é passível de ser compreendida como
a perspectiva burguesa da apreensão do fetichismo da mercadoria,
uma versão �metafísica do problema da alienação, da reificação e do
fetichismo da mercadoria� (ibid., p. 83). Löwy e Marcos Nobre
(2001) ainda ressaltam que esta leitura, apresentada por Simmel, re-
sulta de um esforço do autor alemão em desenvolver uma crítica ao
arcabouço teórico marxiano, em que o problema do fetichismo da
mercadoria enquadra-se enquanto um fenômeno particular ou �um
caso� da tragédia da cultura:

O �fetichismo� que Marx atribui aos objetos econômicos na época da
produção de mercadorias é apenas um caso particular modificado deste
que é o destino geral de nossos conteúdos culturais. Esses conteúdos
encontram-se na situação paradoxal � que se agudiza com o aumento da
�cultura� � de que são produzidos por sujeitos e destinados a sujeitos,
mas que, na forma intermediária de objetividade (in der Zwischenform
der Objektität) que assumem além ou aquém dessas instâncias, seguem
uma lógica de desenvolvimento imanente e, com isso, se alienam (en-
tfremden) de sua origem e de seu fim (Zweck) (Simmel apud Nobre,
2001, p. 47 � os parênteses são do autor).

Diante desta tomada de posição em Simmel nos voltaremos
para aqueles que retomaram o tema do fetichismo da mercadoria como
totalizante, que é um dos objetivos de nosso ensaio em que se busca
explicitar uma das raízes teóricas e políticas da teoria crítica que irá
se desenvolver no século 20. Caberá, deste ponto em diante, identifi-
carmos o tema da reificação no encontro desses dois �mundos� di-
versos na abordagem original lukácsiana sobre a conceituação e a
evolução do fenômeno da reificação enquanto problemática central
na análise da modernidade. Note-se que iremos ressaltar e interpre-
tação do tema sob a égide da síntese de ambos os autores contempla-
dos nesta seção.5

5 Autores como Habermas (1984), Souza (1997) e Nobre (2001) identificam ainda a
presença de um terceiro autor clássico nos estudos iniciais de Lukács em sua fase
marxista: a influência de Max Weber em suas investigações sobre o movimento totalizante
da racionalização ocidental. É notório que Lukács refere-se a Max Weber, não sem
crítica, com ares de uma estranha admiração. Tratava-se, nas palavras de Lukács, de um
�ideólogo dotado de grandes qualidades�. É importante observar que esta reverência
não era estendida a Simmel, embora tenha sido este último que apresentou Lukács à
sociedade acadêmica alemã ainda tendo influenciado, a despeito do reconhecimento de
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A reificação como fenômeno central na problemática filosófica
de Georg Lukács

�Minha vida forma uma seqüência lógica.
 Acho que no meu desenvolvimento

não há elementos inorgânicos.�

Georg Lukács (1999)

Georg Lukács (1885-1971), filósofo nascido na Hungria, em
sua �primeira fase�,6 ingressa na Universidade de Budapeste, douto-
rando-se no ano de 1906 em Ciências Jurídicas e, em 1909, em Filo-
sofia. Pertence a esta primeira fase o início de seus estudos na Ale-
manha, vindo a participar do círculo de Max Weber em Heidelberg e
do círculo de estudos de Georg Simmel em Berlim. Neste último
círculo alicerçará amizade e parceria intelectual com Ernest Bloch,
orientando de Simmel e outro filósofo proeminente do período, com
quem os laços foram cindidos ainda no decorrer da passagem para a
segunda fase de Lukács, esta marcadamente marxista. Neste momento
inicial de formação intelectual publica A alma e as formas de 1910 e
a Teoria do romance7 sob forte influência do neokantismo e do neo-
romantismo alemão.

No período inicial de aproximação com a perspectiva hegelo-
marxiana, segundo o autor englobando o período de 1918 a 1930,

Lukács, parte de sua obra produzida na �primeira fase� como o texto A teoria da romance
em que o pano de fundo da tragédia da cultura está particularmente presente. Mas a
ausência de Weber aqui neste ensaio se dá pela sua �presença� em outros ensaios sobre
Lukács e teoria crítica por outros estudiosos como os anteriormente supracitados.

6 Em nossa perspectiva, os estudos lukácsianos e o desenvolvimento intelectual do autor
podem ser compreendidos a partir da distinção de múltiplas fases que longe de figurarem
enquanto momentos estanques refletem a ��unidade dialética de continuidade e
descontinuidade� no desenvolvimento de suas idéias centrais�, conforme Maria Orlanda
Pinassi (2002), concordando com Guido Oldrini presente na mesma obra, assevera.
Contudo, aqui designaremos essa primeira fase como a pertencente até o ano de 1918
em que Lukács, em seu célebre prefácio de 1967 para História e consciência de classe,
associa a sua mudança epistemológica e metodológica em direção ao marxismo.

7 �Este estudo foi esboçado no verão de 1914 e redigido no inverno de 1914-1915. Apareceu
primeiro na Zeitschirfit für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft [Revista de
estética e de história geral da arte] de Max Dessoir, no ano de 1916, e, em forma de
livro, na editora de P. Cassirer (Berlim, 1920).� (Lukács, 2003, p. 7).
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Lukács irá publicar dentre outros textos, ainda no que compreende
pertencente à sua perspectiva juvenil, História e consciência de classe
datado de 1923. Este texto, lendário em sua gênese e permanecendo
enquanto clássico pela riqueza conceitual e arrojo intelectual em sua
época, irá efetivamente apontar para o desdobramento da reflexão
lukácsiana aos temas de totalidade, reificação e da consciência, pre-
valecendo a problemática da explicitação da última categoria no de-
senvolvimento do capitalismo. Visamos justamente neste ensaio a
aproximação com a segunda construção conceitual: o fenômeno da
reificação, da coisificação, enquanto fenômeno estruturante da vida
moderna, a qual é tema de História e consciência de classe8 em que
recebe um tratamento sistemático.

Em História e consciência de classe, Lukács emprega suas
energias em um duplo front teórico, compreendendo-se aqui que esta
subdivisão apenas nos é útil didaticamente, dado que ambas as �li-
nhas� jamais poderiam ser apreendidas em separado. Primeiro ele
estabelece as bases últimas da formação da sociedade capitalista,
para em seguida explicitar a formação/conformação da estrutura do
conhecimento9 ante a esta mesma sociedade, incluso aí o esforço
lukácsiano de explicitação do que assevera ser a �essência do mar-
xismo�.

Acerca da primeira linha de argumentação nosso autor é abso-
lutamente preciso no trecho a seguir:

(...) a questão do fetichismo da mercadoria é específica da nossa época,
do capitalismo moderno. Como se sabe, a troca de mercadorias e as
relações mercantis subjetivas e objetivas correspondentes já existiam
em etapas muito primitivas do desenvolvimento da sociedade. (...) A
diferença entre uma sociedade em que a forma mercantil é a dominante
que influencia decisivamente todas as manifestações da vida e uma so-
ciedade em que ela aparece apenas episodicamente é, antes, uma dife-

8 Aqui iremos nos utilizar da tradução de Rodnei Nascimento (Lukács, 2003).
9 No entanto, Lukács afirma, corroborando com Marx, não se tratar de um debate

meramente epistemológico dado ser o real imposto ante a epistemologia, conformando-a:
�(...) consideramos a partir do exterior, e não do ponto de vista da consciência reificada,
a atividade da ciência moderna, cujo método é, tanto sociológica quanto imanentemente,
necessário e, portanto, �compreensível.� (ibid., p. 229).
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rença qualitativa. Pois o conjunto dos fenômenos, subjetivos e obje-
tivos, das sociedades em questão adquire, de acordo com essa dife-
rença, formas de objetividade qualitativamente diferentes. (...) A cons-
tatação da ação desagregadora da troca de mercadorias voltada para
o interior aponta claramente para a mudança qualitativa que nasce da
dominação da mercadoria. Contudo, essa ação exercida no interior da
estrutura social também não basta para fazer da forma mercantil a
forma constitutiva de uma sociedade. Para tanto, ela tem de penetrar
(...) no conjunto das manifestações vitais da sociedade e remodelar
tais manifestações à sua própria imagem, e não simplesmente ligar-se
exteriormente a processos voltados para a produção de valores de
uso e em si mesmos independentes dela (Lukács, 2003, p. 195-196).

Lukács busca a própria essência, aqui entendida como totali-
dade, da sociedade capitalista a partir da generalização e totalização
da forma mercadoria sobre todas as outras formas de sociabilidade.
É esta racionalização da sociedade que leva Lukács ainda nos anos
20 do século passado a interpretar o taylorismo, enquanto objetivi-
dade pronta, como uma das manifestações deste fenômeno total que
é a reificação. Evidentemente a racionalização é um fenômeno im-
portante, mas não o fundamental, conseqüência das modificações
objetivas presentes na sociedade capitalista e não o marco determi-
nante da modernidade como provavelmente explicitaria o sociólogo
alemão Max Weber. Daí a busca dos fundamentos da consciência na
sociedade reificada, sendo esta fragmentada no processo da sobrepo-
sição do valor de troca sobre o valor de uso, funcionando como exem-
plo maior da internalização de todo este processo10 gerado pela fran-
ca prevalência das coisas ante o ser social também o coisificando.

Prosseguindo, a dimensão da perda da consciência da totali-
dade refletir-se-ia para além do mundo da produção encontrando eco
na posição científico-formal, gerando a incapacidade intrínseca do

10 �Não é de modo algum casual que as duas grandes obras de maturidade de Marx, que
expõem o conjunto da sociedade capitalista e revelam seu caráter fundamental, comecem
com a análise da mercadoria. Pois não há problema nessa etapa de desenvolvimento da
humanidade que, em última análise, não se reporte a essa questão e cuja solução não
tenha de ser buscada na solução do enigma da estrutura da mercadoria. (...) Pois somente
nesse caso pode-se descobrir na estrutura da relação mercantil o protótipo de todas as
formas de objetividade e de todas as suas formas correspondentes de subjetividade na
sociedade burguesa� (Lukács, ibid., p. 193)
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pensamento burguês de apreensão das tarefas as quais ele mesmo se
impõe: o conhecimento da realidade que o cerca. Sobre esta questão
Lukács é objetivo ao apontar a especialização, mesmo no fazer cientí-
fico, enquanto partícipe da divisão social do trabalho total da socieda-
de, o que fará com que futuramente ele não reconheça a sociologia
como ciência,11 sendo na verdade, um mero reflexo do espírito maior
da decadência da sociedade burguesa:

Com a especialização do trabalho, perdeu-se toda imagem da totalida-
de. E como a necessidade de apreender a totalidade � ao menos cogniti-
vamente � não pode desaparecer, tem-se a impressão (e formula-se essa
reprovação) de que a ciência, que trabalha igualmente dessa maneira,
isto é, que permanece igualmente nesse imediatismo, teria despedaçado
a totalidade da realidade, teria perdido o sentido da totalidade por força
da especialização (ibid., p. 228-229).

A produção do conhecimento científico formal é também rei-
ficada, fragmentada e parcializada na sociedade burguesa. Nesse sen-
tido que se deve compreender a busca do que chama �essência do
marxismo�. A essência do marxismo deve ser compreendida como a
reabilitação da ciência da história, tendo na filosofia hegeliana sua
gênese, para, em um segundo momento, explicitar a superação da re-
flexão hegeliana pela empresa marxiana em busca dos fundamentos
da totalidade em que se privilegia o delicado e complexo movimento
objetivo e subjetivo de apreensão da realidade social. A problemática
epistemológica visava polemizar tanto com o positivismo, presente
nas correntes hegemônicas do debate marxista, notadamente a II Inter-
nacional, quanto a uma espécie de caráter meramente contemplativo
do pensamento ocidental: nota-se aqui a preocupação lukácsiana em
fornecer elementos também para uma discussão da práxis revolucio-
nária no primeiro quartel do século XX, nessa última sendo influenci-
ado pelos ventos da revolução russa de 1917 em sua obra juvenil.

11 Refiro-me aqui ao texto de 1938 intitulado Marx e o problema da decadência ideológica,
publicado no Brasil na coletânea de textos Marxismo e teoria de literatura, pela editora
Civilização Brasileira no ano de 1968. Neste período Carlos Nelson Coutinho e Leandro
Konder mantinham contato, em forma de correspondência, com Georg Lukács e, também
neste período, realizaram o esforço de publicação de alguns textos selecionados do
autor em solo brasileiro.
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Cabe ressaltar que a busca destes fundamentos, visando à crí-
tica da sociedade burguesa e da produção de conhecimento, irá pas-
sar por uma profunda revisão por Lukács no decorrer de sua trajetó-
ria pós década de 1930. Autores situados no campo do marxismo
contemporâneo, como José Paulo Netto (2004), irão definir essa re-
orientação teórica enquanto impostação ontológica, termo utilizado
por Netto12, sendo que este movimento, o da impostação, foi repetido
insistentemente e reconhecido pelo próprio Lukács (1999) em suas
autocríticas no decorrer de sua vida, rendendo-lhe o apelido de �San-
to Agostinho do marxismo� por Berman (2001). Porém, em nossa
leitura a declarada impostação, construção desmesurada, a qual
Lukács procura edificar no final de sua vida, não desvaloriza o argu-
mento deste trabalho: a centralidade incontornável da temática da
reificação. Boa parte das autocríticas realizadas pelo autor de Histó-
ria e consciência de classe não podem ser compreendidas se não
forem realizados os paralelos com a sua militância, a qual lhe rendeu
a possibilidade de caminhar perigosamente no Partido Comunista,
sendo expulso ou acossado pelo stalinismo então vigente, e também
na sua obstinação em gerar, algo somente explicitado no final de sua
vida, um sopro de renovação e reinvenção no campo marxista.

Marcos Nobre (2001) elucida parcialmente esta obstinação pela
recusa de História e consciência de classe, a partir da persistência do
léxico weberiano presente na obra posteriormente refutada: �(...) fa-
lar em �semelhança�, �analogia estrutural� ou �afinidade� significa �
segundo me parece � ceder mais do que é permitido a um seguidor de
Marx� (op. cit., p. 56). Nobre ainda irá identificar, conforme objeti-
vamos apresentar também na primeira parte do ensaio, a presença de
influências simmelianas nesta obra �juvenil� de Lukács. Ambas as
heranças, percebidas como �heranças malditas� por Lukács em sua
busca determinada pela composição de um marxismo renovado apre-
sentam-se enquanto degenerescências, ou traços frágeis que se con-
trapunham a uma teoria necessariamente robusta que tivesse valor

12 Termo utilizado por Netto e originalmente publicado na coletânea organizada por Pinassi
e Lessa (2002).
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explicativo acerca dos fenômenos que circundam o ser social. Toda-
via, a fuga do fenômeno totalizante da reificação, não mais encon-
trando seu agente no partido comunista como propunha em História
e consciência de classe, desta vez, em sua última fase, encontra esta
numa ontologia mundana do mundo trabalho, potencialmente a-his-
tórica, que não rejeita a dialética da natureza engelsiana, a qual não
teremos espaço suficiente para explorar aqui neste pequeno ensaio,
mas que indicam alguns desdobramentos marcantes do �primeiro�
Lukács até o �último�.

O espectro da reificação e a teoria crítica alemã no século 20:
uma abordagem inicial

Nessa breve seção pretendo trazer à tona a perspectiva da rei-
ficação presente na proposta dos autores partícipes da assim chama-
da �primeira geração� (ou círculo interno como indicaria Honneth,
1999) de pesquisadores vinculados ao Instituto de Pesquisa Social
de Frankfurt, especificamente Theodor Adorno e Max Horkheimer,
e, logo em seguida, realizar algumas observações sobre a tematiza-
ção habermasiana acerca da mesma problemática. Evitarei aqui en-
trar nos meandros estritamente epistemológicos, examinados com
absoluta propriedade por inúmeros autores,13 sobre a recepção da
leitura da modernidade sob a égide da reificação a partir da proposta
lukácsiana realizada pelos autores do Instituto visando elucidar o
problema da construção/circulação do conhecimento e, sim, buscar a
apreensão desses autores no que tange a análise social dos efeitos da

13 Que dentre outros poderemos destacar: na coletânea organizada por Ricardo Antunes e
Walquiria Dominges Leão Rego: Lukács, um Galileu no século 20 (1996), lançada
pela Boitempo Editorial, especificamente as valiosas contribuições de Wolfgang Leo
Maar em A reificação como realidade social: práxis, trabalho e crítica imanente em
hcc; Marcos Nobre em Lukács e o materialismo interdisciplinar: uma leitura de teoria
tradicional e teoria crítica; Ricardo Musse Marxismo: ciência revolucionária ou teoria
crítica?. Marcos Nobre (2001) na publicação de sua dissertação de mestrado, também
fornece elementos que objetivam discutir a recepção da temática da reificação, mais
especificamente em suas considerações finais, tangenciando inclusive a apreensão
habermasiana do conceito de reificação contida na Teoria da Ação Comunicativa.
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reificação enquanto centrais no processo de estabelecimento da mo-
dernidade e do capitalismo avançado.14

Adorno e Horkheimer (1985) buscam tratar de outro momento
histórico, diferenciado daqueles observados por Marx e Simmel, o
qual apresenta, de certa maneira, as conseqüências do projeto da
modernidade: a sociedade massificada, castradora da própria indivi-
dualidade e geradora de uma experiência societária inautêntica do-
minada pela indústria cultural.

A esfera da cultura e da produção artística, como momento
nobre e reflexivo, fenece indefesa ante a potência industrial, totali-
zadora e homogeneizante das sociedades modernas tomada por um
ímpeto �irracional apesar de toda racionalização�. A especialização
presente na sociedade industrial, segundo os autores, avassala a ima-
ginação e a criatividade diante da esquematização de produtos pré-
formatados gerando o �pseudo-indivíduo�, negando o estilo, o pró-
prio sopro criador.

O estilo aqui é apresentado como dominação no plano estéti-
co, portanto, também homogeneizante. A arte, ou o fazer da arte,
deve se rebelar contra a tradição (o estilo). No entanto, �(...) a indús-
tria cultural acaba por colocar a imitação como estilo absoluto� (Ador-
no e Horkheimer, 1985, p. 123), sendo, a indústria cultural em si �o
mais inflexível dos estilos�.

Ainda, a indústria cultural, para Adorno e Horkheimer, apre-
senta-se como prolongamento das próprias relações de produção, visto
que o entretenimento é a extensão do trabalho, criando assim um
ciclo que se torna demasiado difícil de se romper, autoperpetuando-
se. O processo de dominação e automatismo, presente nas grandes
fábricas, encontra nos mecanismos de comunicação de massa uma
aliada em potencial ao negar o próprio peso pertinente à rotina do
trabalho, traduzindo-se em uma realidade reificante, o que nos leva a
compreender a abordagem dos autores no plano do fatalismo, uma

14 Embora aqui concordemos com a perspectiva proposta por Fredric Jameson (2005),
descartando suas posições em defesa do que compreende como um projeto �pós-
moderno�, de que �o único significado semântico satisfatório para a modernidade se
encontre na sua associação com o capitalismo (...)� (ibid., p. 22).
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postura pouco razoável no que tange a modificação substantiva do
estado de coisas no capitalismo:

É evidente que, no interior do marxismo ocidental, a Dialética do escla-
recimento, de Adorno e Horkheimer, e os diversos ensaios posteriores
de Horkheimer sobre a �razão instrumental� levaram à mudança fatal, de
análises sociopolíticas concretas às generalizações antropofilosóficas.
A transformação exige que, ao reificar a �razão instrumental�, ela mes-
ma deixe de se basear em relações capitalistas concretas, para tornar-se,
de maneira praticamente imperceptível, o �princípio� ou �fundação� quase-
transcendental. Junto com essa mudança, a tradição da Escola de Frank-
furt evita quase inteiramente a confrontação teórica direta com o stali-
nismo, o que contrasta claramente com sua obsessão com o anti-semi-
tismo fascista (Zizek, 2003, p. 165).

Algo diametralmente oposto, no campo político, foi praticado
por Lukács em suas proposições teóricas e políticas visto que boa
parte de sua produção englobava a discussão de uma praxiologia re-
volucionária objetivando o estudo das relações sociais também situ-
adas em um plano infra-estrutural, não havendo qualquer pretensão
que fosse �quase-transcendental�.

Circunscrevendo-me a Jürgen Habermas, a temática da reifi-
cação nos surge em dois momentos específicos em sua primeira fase
de construção conceitual: nos dilemas da produção científica e técni-
ca, fartamente utilizados em Técnica e Ciência como �Ideologia�
(1994) e, também, na grande antinomia de oposição entre sistema e
mundo vital. .

Em um primeiro momento instala-se uma crítica contundente
ao processo de racionalização no capitalismo avançado, indicando
as patologias da modernidade, decorrendo no ápice do processo de
sobreposição do sistema em relação ao mundo da vida15. O mundo
da vida, acoplado e fonte para o surgimento da esfera pública bur-
guesa e partícipe necessário da oxigenação da mesma em seu estabe-
lecimento, é também espaço da práxis (não dissociação entre teoria e
prática, portanto espaço de realização da totalidade) e da interação

15 Esta interpretação refere-se à Crise de legitimação no capitalismo tardio (1999) e à
Mudança estrutural na esfera pública (1984, p. 13-109), nos quais a oposição mundo
da vida (ou mundo vivido) e lógica sistêmica são cotejadas.
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simbolicamente mediada. Todavia Habermas argumenta que no de-
correr do desenvolvimento do sistema, cuja ação racional teleológi-
ca é fundante do espaço de estabelecimento do mercado, o mundo da
vida é tomado pelos princípios de funcionamento deste último A ra-
cionalidade instrumental, potencialmente reificada em sua constitui-
ção na qual Habermas concorda com os argumentos contidos na Di-
alética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, perde os víncu-
los com o mundo da vida, espaço de realização da práxis, gerando a
prevalência da primeira sobre a segunda.

Neste sentido, ante o predomínio da ação racional teleológica
a proposta habermasiana indica a reabilitação de uma razão substan-
tiva de mãos dadas com o processo de ação comunicativa: �Ela ori-
enta-se segundo normas de vigência obrigatória e que têm de ser
entendidas e conhecidas, pelo menos por dois agentes� (Habermas,
1994, p. 57). É no espaço da vida cotidiana que deve ser buscada a
�rebelião� dos agentes em um meio reificado/reificante, lembrando
que, em um quadro comparativo proposto por Habermas (ibid., p.
59), há a oposição das duas �razões�: a razão comunicativa sendo
interpretada sob o potencial de emancipação, e a segunda, a razão
teleológica (e instrumental), enquanto aquela relacionada à disposi-
ção técnica e das forças produtivas. Ressalta-se que em Habermas a
ciência é também força produtiva.

A �saída� do autor para a presença totalizante da reificação,
como forma social que se sobrepõe às outras, como indicado, está na
�reabilitação� da razão comunicativa, gerando novas sínteses em seu
exercício apontando sempre para a autocompreensão na comunica-
ção intersubjetivamente partilhada; algo diferente da leitura de Adorno
e Horkheimer, que apostam na reabilitação da razão enquanto �es-
clarecimento�, mas deixam os homens �ordinários� excluídos de sua
proposta de reabilitação da razão.

Considerações finais

Celso Frederico (1996) nos faz duas observações absolutamente
pertinentes, que servirão de guia para estas considerações finais. A
primeira delas é sobre a trajetória intelectual de Lukács: revisitando

COUTINHO, George Gomes � Georg Lukács: O espectro da teoria da reificação no pensamento...



203A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

Lucien Goldmann, Frederico nos lembra que Lukács �percorreu sozi-
nho todo o itinerário da filosofia clássica alemã: inicialmente influen-
ciado por Kant, depois por Hegel para, finalmente, encontrar-se com
Marx� (op. cit., p. 127). O autor húngaro, ainda na década de 1930,
relembra esta trajetória como um difícil e acidentado caminho para
se alcançar Marx. Entretanto, a hipótese que direcionou nossa refle-
xão implica que a sofisticação e inovação da empresa teórica lukác-
siana não pode prescindir do debate em torno de seus períodos preté-
ritos, nos quais é explícita a denúncia e a recusa de perecer ante um
mundo coisificado ainda que em um primeiro momento influenciado
pelo neokantismo ou pelo neo-romantismo alemão.

Lançando mão mais uma vez da assertiva de Guido Oldrini,
presente na análise de Pinassi (2002), Lukács pode e deve ser com-
preendido justamente em suas continuidades e descontinuidades, o
que implica buscar dar conta de suas interações em diferentes círcu-
los intelectuais na juventude, aos quais, em minha perspectiva, são
fundamentais para a compreensão do desenvolvimento, dentre ou-
tros temas, da centralidade da reificação. Este período, relembrado
por Lukács como o que ele realizava um mix de ética de esquerda e
epistemologia de direita em sua famosa avaliação de 1962 em A teo-
ria do romance, indica que os seus encontros na Alemanha não fo-
ram meramente acidentais em sua biografia vastíssima e intrigante.
A participação nos círculos de Heidelberg (Max Weber) e de Berlim
(Georg Simmel) explicaria parcela da influência destes, não apenas
em A teoria do romance, mas inclusive em História e consciência de
classe, obra fundada não somente sobre as bases do pensamento he-
gelo-marxiano, mas que também se utiliza de categorias como forma
presente na sociologia de Simmel e o tema da racionalização webe-
riana, à qual não nos dedicamos neste ensaio.

Há uma segunda observação, ainda tendo por referência a re-
flexão de Celso Frederico: a oposição entre Adorno e Lukács como
autores rivais ou antagonistas que aqui, neste ensaio, visamos extra-
polar ao trazer à tona Habermas, um continuador profundamente
heterodoxo e criativo do círculo interno de gênese frankfurtiana.

Frederico oportunamente recorda da apropriação do ensaísta
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Roberto Schwarz em sua análise da obra machadiana, a qual realiza
a síntese entre os dois �antagonistas� fazendo �convergir dois auto-
res, postos tradicional e erroneamente como antagônicos� (Frederi-
co, op. cit., p. 129). As farpas trocadas em profusão entre o frankfur-
tiano e o nosso autor húngaro não podem ser desconsideradas, tam-
pouco é meu objetivo �marxianizar� demasiadamente Adorno ou tra-
zer Lukács para habitar o que chamava de Grande Hotel do Abismo,
no qual punha como habitantes os autores que considerava professar
um conformismo escamoteado em não-conformismo, dentre eles Sar-
tre. Antes trata-se de compreender a permanência de uma problemá-
tica teórica, que apresenta vestígios em sua primeira fase e adquire
tônus na segunda, e, sobretudo, constatar a persistência desta em
outros autores em momentos históricos diferenciados. Nossa hipóte-
se, como indicamos, passa pela compreensão da temática da reifica-
ção como estruturante do pensamento crítico alemão no século 20.
Ou, conforme apresentamos no título de nossa proposta, o conceito é
um espectro que influencia, assumidamente ou não, boa parte da cons-
trução intelectual de uma tradição das humanidades no século 20
que ainda necessita de um exorcismo à altura.
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A escola de Frankfurt nos anos 1930

Sobre a teoria crítica de Max Horkheimer

Emil Albert Sobottka

Introdução

Uma pesquisa no banco de currículos do CNPq aponta a sig-
nificativa quantidade de 6.100 acertos para teoria crítica e 330 para
a Escola de Frankfurt; nos
grupos de pesquisa, os
acertos chegam a 90. Mes-
mo que a designação teo-
ria crítica não seja exclu-
siva e que algumas men-
ções à Escola de Frankfurt
possam ser fortuitas, estas
freqüências são expressão,
ainda hoje, de uma mar-
cante presença que aque-
le empreendimento inte-
lectual sui generis dos
anos 1930-1940 vem ten-
do ainda hoje no Brasil.

O Instituto de Pes-
quisa Social foi fundado
em 1924 sob o patrocínio
de Max Weil e foi filiado
à, então, ainda jovem Uni-
versidade de Frankfurt. O
diretor do Instituto era simultaneamente catedrático daquela univer-
sidade. Durante os primeiros anos, foi dirigido por Carl Grünberg,

 Instituto de Pesquisa Social (1924-1951)
1924 Fundação do Instituto e filiação à

Universidade de Frankfurt
1931 Max Horkheimer assume a direção

com discurso A situação atual da Fi-
losofia Social e as tarefas de um ins-
tituto para a pesquisa social

1932-1941 Publicação da revista Zeitschrift
für Sozialforschung, primeiro em
Leipzig, depois em Paris

1933 Ocupação do Instituto pelos nazistas
e transferência para Genebra

1937 Publicação de Teoria tradicional e te-
oria crítica

1934 Mudança para Nova Iorque, apoiado
pela Columbia University

1941 Mudança para Santa Monica,
Califórnia

1947 Publicação de Dialética do esclare-
cimento

1948 Retorno do Instituto a Frankfurt
1951 Inauguração da nova sede do Instituto
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um marxista acadêmico, e as pesquisas ali realizadas tinham como
ênfase a história do socialismo. Com o adoecimento de Grünberg,
Max Horkheimer foi designado novo diretor, iniciando suas ativida-
des em janeiro de 1931 (cf. Freitag, 1990; Wiggershaus, 1991; Türcke
e Bolte, 1994).

Pouco depois, em março de 1933 � portanto, no segundo mês
do governo de Hitler �, a polícia nazista ocupou e fechou o Instituto,
demitindo, em seguida, Horkheimer, também da cátedra na Univer-
sidade. No início da gestão de Horkheimer, foi aberto um escritório
em Genebra com o objetivo de facilitar o acesso dos pesquisadores
do Instituto à documentação sobre o mundo do trabalho em organi-
zações sediadas naquela cidade. Com isso, foi possível transferir
provisoriamente o Instituto para Genebra. Um ano mais tarde a Uni-
versidade de Columbia, em Nova Iorque, acolheu o Instituto e os
seus colaboradores.

Por força das circunstâncias históricas, foi ali que se desen-
volveu a maior parte dos trabalhos desse grupo de pesquisadores,
reunidos sob a liderança de Max Horkheimer, e que hoje conhece-
mos como sendo a Escola de Frankfurt. Nesse período � entre 1932
e 1941 � o Instituto editou a Revista de Pesquisa Social (Zeitschrift
für Sozialforschung), o principal veículo de divulgação de sua pro-
dução acadêmica. Essa revista era editada praticamente toda em ale-
mão, com a justificativa de que �nós éramos da convicção de que a
língua alemã estaria mais bem guardada no pequeno círculo do Ins-
tituto do que no Terceiro Reich� (Prefácio à reedição, 1968). Em
1941, Horkheimer decidiu transferir-se para Santa Monica, na Cali-
fórnia, levando consigo apenas seus dois mais íntimos colaborado-
res, Adorno e Pollok, e rompendo os vínculos de trabalho mantidos
até então em Nova Iorque. Com o fim do regime nazista e o gradati-
vo retorno à normalidade na Alemanha, em 1948 Horkheimer retor-
nou a Frankfurt e iniciou a reconstrução do Instituto em sua cidade
de origem. Três anos mais tarde, o Instituto recebeu sua sede nova.
Horkheimer reintegrou-se rápida e plenamente na vida acadêmica
local, tornando-se, inclusive, por um período, reitor da universida-
de. O Instituto ainda está em atividade e é atualmente dirigido por
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Axel Honneth. Mas o projeto de uma teoria crítica nunca mais vol-
tou às suas raízes.1 Desse não-retorno trata o presente texto.

As questões sobre a pertinência ou não de se falar de uma
escola e de uma teoria, de dividir o grupo em um círculo interno e
outro externo e sobre o grau de influência de Horkheimer e de Ador-
no na Escola de Frankfurt não serão aprofundadas aqui (Honneth,
1999). O objetivo do presente estudo é, antes, buscar realçar ques-
tões centrais da proposta original de Max Horkheimer para o Institu-
to. A ela seguiu-se um desencantamento, resultante da aproximação
de Horkheimer às concepções de Adorno nos anos 1940, que será
apenas esboçado em rápidos traços juntamente com as duas mais
abrangentes propostas de resgate do espírito da Escola de Frankfurt:
as teorias da ação comunicativa, de Jürgen Habermas, e do reconhe-
cimento, de Axel Honneth.

Por uma teoria crítica interdisciplinar

O discurso inaugural de Horkheimer, intitulado A situação
atual da Filosofia Social e as tarefas de um instituto para a pesqui-
sa social, proferido em janeiro de 1931, e o texto Teoria tradicional
e teoria crítica, igualmente de sua autoria e publicado em 1937, cons-
tituem a base programática do Instituto de Pesquisa Social durante
uma fase clássica. A mudança de Nova Iorque para a Califórnia, a
redução da equipe de pesquisadores a Horkheimer, Adorno e Pollok
e o fim da publicação da Revista, em 1941, marcam o fim da fase,
por assim dizer, social da Escola de Frankfurt, em que a pesquisa
multidisciplinar era posta a serviço do conhecimento engajado num
projeto de transformação emancipatória da sociedade. A partir de
1941 inicia-se uma época marcada pelo desencantamento com a ra-
zão e a renúncia a aspectos centrais da proposta original. A proposta
de Horkheimer para o Instituto nessa fase social contempla, entre
outras, as seguintes dimensões básicas: uma problemática a ser pes-

1 Nos últimos anos, Honneth tem retomado explicitamente um projeto de teoria que
seja capaz de refletir criticamente a sociedade atual. Está em preparação uma coletâ-
nea de seus textos que refletirá esta trajetória recente.
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quisada, uma metodologia, uma combinação entre pressupostos teó-
ricos sobre a contextualidade do conhecimento, uma postura ética
do intelectual e os portadores sociais do projeto de sociedade.

(1) Horkheimer abriu seu discurso inaugural com a questão
da delimitação da Filosofia Social. O objetivo maior seria �interpre-
tação do destino das pessoas na medida em que não são apenas indi-
víduos, mas membros de uma comunidade� (Horkheimer, 1988, p.
20, cit.: SF). Para tanto, a Filosofia Social deve ocupar-se com aque-
les fenômenos que estão diretamente relacionados com a convivên-
cia das pessoas, tais como estado, direito, economia e religião. No
limite, todo o conjunto da cultura material e imaterial acaba sendo
seu objeto. Entre suas tarefas está a de explicar a contradição entre a
convicção de um destino nobre do indivíduo, de um incessante pro-
gresso de sua felicidade, e a percepção cotidiana de sua existência
passageira, vivendo em condições sociais que freqüentemente con-
tradizem aquela convicção.

As respostas dadas até o momento não lhe parecem convin-
centes � embora haja um reconhecimento explícito da contribuição
de Hegel e de todo o idealismo. O que Horkheimer julga, sobretudo,
inaceitável é que a adesão a uma ou outra dessas escolas teóricas
seja baseada primordialmente num ato de fé e não na diferenciação
entre teorias verdadeiras e falsas ou, no mínimo, ainda questioná-
veis. A pluralidade de concepções de verdade, característica da mo-
dernidade, só lhe é aceitável quando referida a diferentes áreas da
ciência e esferas da vida, mas não ao mesmo objeto. Por isso precisa
ser superada com uma metodologia interdisciplinar de trabalho.

Assim, a própria questão central pode ser reformulada. As ati-
vidades de pesquisa deveriam determinar quais as relações que po-
dem ser comprovadas para determinados grupos sociais, em deter-
minados períodos e em determinados países, entre o papel desses
grupos no processo econômico, na mudança da estrutura psicológi-
ca de seus membros individuais e nos pensamentos e instituições
por eles produzidos e que os influenciam (cf. SF, p. 33). Começando
pelos trabalhadores qualificados da Alemanha, as pesquisas deveri-
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am ser estendidas a estes mesmos grupos em outros países europeus
desenvolvidos. Com esta circunscrição a determinada classe social,
fica realçada a vinculação do Instituto à tradição do marxismo, en-
gajando-se na renovação de suas bases teóricas.

(2) A proposição de Horkheimer para o Instituto foi a de uma
decidida colaboração interdisciplinar que levasse a �[...] uma per-
manente interpenetração e desenvolvimento dialéticos da teoria fi-
losófica e da práxis científica das demais disciplinas� (SF, p. 29).
Há, de sua parte, uma ênfase muito grande de que, nessa colabora-
ção, não cabe à Filosofia Social tratar dos problemas decisivos, for-
necer para as disciplinas empíricas �teorias inquestionáveis, concei-
tos próprios de verdade e sistemas abrangentes da totalidade� (ibi-
dem) enquanto essas se fragmentam e dispersam com morosas pes-
quisas empíricas. Ao contrário, Horkheimer imagina uma divisão de
tarefas de tal modo que a Filosofia colabore com as disciplinas em-
píricas com impulsos dirigidos para aspectos gerais e essenciais,
deixando-se, ao mesmo tempo, impregnar e modificar pelos resulta-
dos obtidos pela pesquisa concreta. Assim, as diversas disciplinas,
em conjunto, poderiam perseguir, com refinados métodos científi-
cos, as grandes questões filosóficas, reformular e precisá-las a partir
da realidade pesquisada e criar novos métodos, sem perder de vista
as questões gerais � entre as quais a superação dos impasses atuais
da sociedade capitalista. Em seu discurso inaugural são menciona-
dos como parceiros de trabalho filósofos, sociólogos, economistas,
historiadores e psicólogos.

Essa proposta metodológica de um reconhecimento das disci-
plinas especializadas como parceiras em igualdade de importância
foi a inovação que melhor caracteriza a teoria crítica da Escola de
Frankfurt. Como Honneth bem chamou a atenção, a economia polí-
tica com Friedrich Pollock, a psicologia freudiana com Erich Fromm
e uma ciência da cultura com Theodor W. Adorno foram as interlo-
cutoras centrais da Filosofia Social de Horkheimer nesse projeto
interdisciplinar (Honneth, 1999).

Embora tivesse estabelecido, desde logo, uma clara demarca-
ção de sua proposta teórica frente ao positivismo � uma das faces
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mais conhecidas da Teoria Crítica �, Horkheimer vê na pesquisa
empírica, inclusive através de questionários, uma importante contri-
buição. Ressalvado o risco de que conclusões indutivas tiradas ex-
clusivamente delas sejam precipitadas, essas pesquisas podem ins-
pirar a teoria e mantê-la vinculada à realidade, além de permitir a
validação de conhecimentos gerados por outros meios.

(3) Enquanto no seu discurso inaugural Horkheimer procurou
apontar para aquilo que ele entendia que fosse a tarefa do Instituto e
a forma interdisciplinar de trabalho, no texto Teoria tradicional e
teoria crítica (Horkheimer, 1988, cit.: TukT) ele estabelece a distin-
ção, anunciada no próprio título, entre uma forma de fazer teoria
que se pretende objetiva e neutra, designada de tradicional,2 e outra
que se reconhece contextual e engajada num projeto de sociedade
nova � a teoria crítica. Toda teoria, seja ela abrangente como o siste-
ma copernicano ou uma questão tópica do cotidiano da pesquisa,
para Horkheimer depende �da situação social correspondente� e dos
objetivos da própria pesquisa (TukT, p. 169), não podendo, pois,
reclamar para si uma validade universal.

Neste sentido, há duas dimensões da contextualização a res-
saltar. Primeiro, há uma imbricação entre a pesquisa e os processos
sociais. Não só que teoria e o material empírico se influenciem reci-
procamente,3 mas a pesquisa é, como tal, parte dos processos sociais
� toda pesquisa é parte da economia política. Numa expressão um
tanto inusitada, Horkheimer afirma que �a referência das hipóteses
aos fatos ao fim e ao cabo não se consuma na cabeça do pesquisador
(Gelehrte), mas na indústria� (TukT, p. 170). Positivistas e pragmá-
ticos, que valorizam a aplicabilidade do conhecimento, e com isso
levam em consideração uma relação entre o trabalho teórico e a so-
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2 O texto é alusivo ao jubileu do Discurso sobre o método, de Descartes, tido como o
protótipo da teoria tradicional � fato admitido pelo próprio autor num posfácio.

3 Há uma insistência de Horkheimer em criticar as categorias supostamente universais
dos neokantianos, que hipostasiam o logos como sendo a realidade e que colocam a
profissão do cientista, um momento subalterno da atividade das pessoas, como se
fosse a atividade por excelência.
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ciedade, segundo Horkheimer, deixam de perceber que eles e sua
ciência �estão integrados no aparelho social e seu produto é um
momento da autopreservação, da reprodução contínua daquilo que
está aqui, independentemente do que eles próprios pensem disto�
(ibidem). Nesse sentido, diferente da imagem liberal-burguesa de
acadêmicos livres e independentes, pesquisador e ciência são vistos
como parte do conjunto dos processos sociais. Quando este vínculo
é desconsiderado, a teoria se torna em ideologia.

Ademais, na concepção tradicional da atividade científica
ocorre, segundo Horkheimer, um equívoco profundo na relação en-
tre pesquisador e sociedade. O pesquisador se considera o sujeito
que tem diante de si a sociedade como �facticidades por excelência�
que estão dadas e precisam ser aceitas. O mesmo mundo, contudo,
que, para indivíduo, se apresenta como dado, é também produto da
práxis social. Horkheimer vai mais longe e afirma que o modo como
os seres humanos vêem e ouvem é socialmente constituído. Nesse
sentido, a sociedade é, também, um �sujeito ativo� do conhecimento
(cf. TukT, p. 174).

O conjunto das tradições teóricas que não levam essa contex-
tualidade do conhecimento em consideração é por Horkheimer de-
nominado teoria tradicional, à qual ele opõe uma outra concepção,
a teoria crítica. Essa concepção ele foi buscar em Mannheim, como
mostra a seguinte passagem:

Ninguém nega a possibilidade da pesquisa empírica, ninguém afirma
que os fatos não existem [...]. Também recorremos a �fatos� para nossa
comprovação, mas a questão da natureza dos fatos constitui em si mes-
ma um problema a ser considerado. Eles existem para a mente sempre
dentro de um contexto intelectual e social. O fato de poderem ser com-
preendidos e formulados já implica a existência de um aparato concep-
tual. E, se este aparato conceptual é o mesmo para todos os membros
de um grupo, as pressuposições (isto é, os possíveis valores intelectu-
ais e sociais) subjacentes aos conceitos individuais, jamais se tornam
perceptíveis. A certeza sonâmbula com referência ao problema da ver-
dade, durante os períodos de estabilidade da história, torna-se dessa
maneira inteligível (Mannheim, 1986, p. 128-129).

Mesmo que Horkheimer critique a radicalidade da contextua-
lização propugnada por Mannheim para o conhecimento (cf. TukT:
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196s), este texto mostra essa influência na concepção da teoria críti-
ca. Em boa medida, essa divergência se deve à estreita vinculação
de Horkheimer com teses do Materialismo Histórico nesta época, o
que o leva a sugerir que a postura de Mannheim seria muito próxima
do liberalismo. Interessante observar como, no mesmo texto, Man-
nheim também já antecipou em algumas décadas a própria tese de
Kuhn sobre as mudanças de paradigma, quando afirma:

Contudo, uma vez quebrada a unanimidade, as categorias fixas que
serviam para dar à experiência o seu caráter seguro e coerente sofrem
uma desintegração inevitável. Surgem modos de pensamento divergentes
e conflitantes que (sem o conhecimento do sujeito pensante) ordenam
os mesmos fatos da experiência em diferentes sistemas de pensamento,
fazendo-os serem percebidos através de diferentes categorias lógicas
(ibidem).

(4) Como alternativa à teoria tradicional, Horkheimer expõe
�um comportamento humano que tem a própria Sociedade como seu
objeto� e que é por ele adjetivado como �crítico�, seguidor da críti-
ca à economia política e parte da teoria dialética da sociedade (TukT,
p. 180). Ressalte-se que o autor fala em comportamento ou postura
(ein vorwissenschaftliches kritisches Verhalten � cf. Honneth, 2000,
p. 20) como o ponto de partida da teoria crítica. Com isso não ex-
pressa apenas sua vinculação com o marxismo, mas realça outra ca-
racterística muito marcante desta escola: fazer teoria crítica é tanto
fazer outra teoria como ter outra postura, outra prática social. O teó-
rico crítico, segundo Horkheimer, não consegue separar o indivíduo
da sociedade, o pensamento da práxis, por isso não consegue assu-
mir para si as diretrizes sociais disponibilizadas a ele pela tradição
vigente. Mais que isso, ele procura formas alternativas de pensar a
situação dada, e, ao explicitar isso, explicita também sua rejeição a
esse modo tradicional de pensar.

Numa alusão a algumas interpretações comuns no marxismo,
segundo as quais o sujeito da superação do capitalismo estaria dado
estruturalmente, Horkheimer defende que a determinação dos porta-
dores sociais desta postura crítica �não é circunscrita nem renovada
através de regularidades orgânicas ou sociológicas� e sua unidade
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�não é constituída nem mantida por herança biológica ou testamen-
tária� (TukT, p. 215). Ao contrário, as pessoas alcançam a consciên-
cia das contradições de sua sociedade, segundo o autor, em meio aos
processos históricos, através de um �conhecimento agregador (ver-
bindende Erkenntnis) que cada geração precisa aprender de novo.

Ao tangenciar a pergunta pela formação do sujeito histórico,
Horkheimer entra numa área do marxismo em que se encontram di-
versas questões agudas que não tinham ainda recebido uma resposta
satisfatória. A escolha da categoria �portador social� no lugar de
classe social certamente não é apenas uma influência de Mannheim
sobre seu ex-aluno, mas a tentativa de desvincular a adesão a uma
postura crítica da posição dos indivíduos na divisão do trabalho so-
cial. Mesmo convencido de que o proletariado seria o grupo social
de onde preponderantemente seriam recrutados os aprendizes da
postura crítica, a condição de proletário, por si só, não garantiria
nenhum acesso privilegiado a um papel histórico.4 Com essa con-
cepção sobre a formação de um grupo de portadores sociais do pro-
jeto de uma nova sociedade, Horkheimer abre espaço para discutir
as questões da geração de conhecimento válido e do papel dos inte-
lectuais.

(5) A condição de proletário, para Horkheimer, não oferece
garantia alguma de que se tenha um conhecimento correto desta con-
dição e das relações sociais de um modo geral. Embora o proletaria-
do experimente em si próprio a miséria e a injustiça do atual modo
de organização social, há fatores que impedem que a consciência
dessa situação se consolide e redefina a sua práxis, tais como a dife-
renciação da estrutura interna e a oposição entre interesses individu-
ais e de classe, fomentadas �a partir de cima�. Por isto o intelectual
acaba tendo a oportunidade de desempenhar um papel importante.
Para Horkheimer, é preciso ter a coragem inclusive de contrapor ao

4 Os movimentos sociais, em especial os novos movimentos, assim como a tradição
freireana da conscientização e os trabalhos de Bourdieu sobre os diferentes tipos de
capital social seguem enfrentando a questão da formação do sujeito portador da trans-
formação social que aqui já é descolada nitidamente da classe.
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próprio proletariado �seus verdadeiros interesses e, com isso, tam-
bém os da sociedade como um todo� (TukT, p. 187-188). Daí o desa-
fio ao trabalho do intelectual de não se contentar em sublimar o
papel do proletariado ou em sistematizar sua consciência de classe,
pois com isto estaria desviando-se de sua tarefa específica, de esfor-
çar-se na busca do conhecimento verdadeiro, e contribuindo para
perpetuar visões distorcidas da realidade e enfraquecer a causa na
qual se engaja. Ao contrário, sua atividade se desenvolve numa inte-
ração permanente com seu objeto de estudo.

Horkheimer vê a atividade do intelectual como uma luta, na
qual o pensador e o pensamento são inseparáveis. E quem assume a
postura de teórico crítico tem de desempenhar um papel que o autor
expressa assim:

Se o teórico e sua atividade específica com a classe dominada forem
vistos como uma unidade dinâmica, assim que sua exposição das con-
tradições sociais não apenas seja uma expressão da situação histórica
concreta, mas igualmente se revele como um fator de estímulo e trans-
formação nesta classe, então sua função se destaca. O desenrolar da
disputa entre as partes mais desenvolvidas da classe e os indivíduos
que revelam a verdade sobre elas, assim como a disputa entre estas
partes mais desenvolvidas e seus teóricos com o restante da classe pre-
cisa ser entendido como um processo de influência recíproca, no qual a
consciência se desenvolve com suas forças ao mesmo tempo libertado-
ras, estimuladoras, disciplinadoras e agressivas. Sua agudeza se mani-
festa na possibilidade sempre concreta da tensão entre o teórico e a
classe à qual dedica seu estudo [...]. Sua crítica não é apenas agressiva
em relação aos apologetas conscientes da realidade dada, mas igual-
mente em relação às tendências dispersivas, conformistas ou utopistas
nas próprias fileiras (TukT, p. 189-190).

Mas antes que se ensoberbeçam aqueles que quiserem assumir
para si esse papel de intelectual crítico a serviço de uma classe e sua
causa, convém destacar que Horkheimer não vê tanto no teórico en-
quanto teórico um garante de conhecimento mais adequado. Sua con-
fiança está na razão. É bem verdade que o teórico tem formação para
o uso intensivo dessa razão, mas isto por si só não lhe assegura melhor
acesso à verdade. O conhecimento verdadeiro é uma construção con-
junta, um processo interativo. Dos defensores da ordem dada, esse
conhecimento provavelmente receberá a pecha de partidarizado � des-
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conhecendo eles que sua ciência não é menos vinculada aos interesses
de um segmento social. Além disso, a luta em busca da �situação raci-
onal�, de uma sociedade que seja uma �associação de pessoas livres,
na qual cada um tem as mesmas possibilidades para se desenvolver�,
em que não haja �necessidade ou injustiça�, está sujeita a muitos per-
calços, expõe seus defensores ao desprezo e à desqualificação, e tal-
vez só seja decidida definitivamente quando ele já não puder assistir à
confirmação de seu engajamento. Palavras de quem amargava o exílio
e assistia, de longe, ao sucesso dos seus perseguidores.

(6) A concepção liberal de separação entre ciência e valor,
segundo a qual o acadêmico pode tratar a realidade social como um
objeto externo e, num outro plano, como cidadão defender seus va-
lores e interesses, é rejeitada como um dualismo. O pensamento crí-
tico está engajado na superação dessa contradição, partindo de uma
concepção de ser humano no qual o trabalho e as outras esferas da
vida possam seguir uma mesma lógica. Em sendo dialético, tanto o
modo de fazer teoria quanto a realidade social estão intimamente
imbricados e vão sendo alterados no curso do devir histórico.

Nisso Horkheimer se afasta explicitamente do idealismo car-
tesiano, que supõe ser possível um indivíduo pensante autônomo e
independente das suas circunstâncias. Ele rejeita a clássica separa-
ção idealista entre sujeito e objeto. O teórico crítico é visto como
parte da situação por ele pesquisada e, além disso, sua crítica é parte
da luta pela transformação da situação dada. A política perpassa o
fazer acadêmico em todas suas dimensões e momentos.

Ainda que tenha tido muita influência de Mannheim, Horkhei-
mer é reticente no uso do conceito �utopia� para designar a socieda-
de almejada. Além de descrevê-la como uma situação racional (ver-
nünftiger Zustand, TukT, p. 190) ou de tomar emprestada a expres-
são de Marx, de uma futura associação de pessoas livres, Horkhei-
mer prefere fazer alusão à nova sociedade com a expressão de cunho
ético, segundo a qual seria uma sociedade sem miséria e injustiça
(ohne Not und Ungerechtigkeit), sem exploração e opressão (ohne
Ausbeutung und Unterdrückung), na qual possa existir uma huma-
nidade consciente e a própria fragmentação da teoria seja superada.
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O desencanto com a razão e as novas propostas para uma teoria
crítica

Durante a década de 1930, os trabalhos de Horkheimer reve-
laram uma grande confiança na possibilidade de se implantar uma
sociedade que superaria a injustiça e exploração constitutivas do
capitalismo, no papel protagonista do proletariado, a despeito de duras
críticas ao reformismo social-democrata (cf. TukT, p. 193), e na ra-
zão como a faculdade que permite o avanço do processo de civiliza-
ção. Ele confiava que seria possível, mediante o engajamento críti-
co, desdobrar o potencial da razão, o que desembocaria finalmente
numa sociedade melhor e na emancipação dos seres humanos. Apos-
tava, como visto acima, num trabalho interdisciplinar como a me-
lhor forma de gerar conhecimentos válidos sobre a realidade presen-
te e como instrumental para a atuação em prol dessa transformação.
Embora a maioria dos textos, em especial Teoria tradicional e teo-
ria crítica, tivessem sido escritos e publicados quando seu autor já
estava no exílio, as atrocidades do regime nazista ainda estavam longe
de seu auge e as purgas internas do regime estalinista tampouco eram
conhecidas na sua abrangência. Os eventos históricos que se segui-
ram no rastro desses regimes contribuíram em muito para abalar essa
confiança na razão.

Wiggershaus também destaca que o projeto de trabalho inter-
disciplinar pouco foi implementado. As pesquisas empíricas e seus
autores, embora patrocinados, nunca puderam cumprir o papel de
parceiros aceitos como interlocutores competentes e desafiadores
capazes de provocarem correções na teoria, como havia sido pro-
posto. O individualismo de Horkheimer e de Adorno, segundo esse
autor, teria acompanhado toda a trajetória do Instituto. Os eventos
de 1941 � a mudança de Nova Iorque para Santa Monica e a cisão do
grupo � teriam sido apenas a coroação de uma situação há muito
cotidianizada (Wiggershaus, 1991).5
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5 Wiggershaus argumenta que a pesquisa A personalidade autoritária teria sido a única
que se aproximou razoavelmente do projeto interdisciplinar de Horkheimer.
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Mas havia também razões internas à teoria que contribuíram
nesse sentido. Uma primeira grande revisão na proposta da teoria
crítica teve em Horkheimer e Theodor Adorno, os seus autores prin-
cipais, e começou a ser formulada no início dos anos 1940. O texto
The end of reason, publicado em 1941, o último ano da Revista de
Pesquisa Social, pode ser considerado tão programático desse novo
período como o foi Teoria tradicional e teoria crítica poucos anos
antes. Em Fragmentos de Filosofia, publicado em 1944, e especial-
mente em Dialética do esclarecimento, publicada em 1947, o desen-
canto com o potencial da razão, com a possibilidade de o proletaria-
do protagonizar profundas transformações sociais e com o projeto
interdisciplinar de geração de conhecimento levaram a um afasta-
mento completo do projeto original da teoria crítica. No centro das
preocupações teórico-críticas deixou de estar o capitalismo, que foi
substituído pelo processo de civilização (cf. Rocha, Marcondes e
Mutzenberg, nesse volume). O trabalho, visto inicialmente como mola
propulsora do processo de civilização, passou a ser interpretado desde
então como uma racionalidade instrumental reificadora do homem,
das relações sociais e da natureza. Alguns anos mais tarde, todo o
curso da história é descrito por Adorno como o de uma dialética
negativa. Não só o processo de civilização é reduzido ao avanço da
racionalidade instrumental e o trabalho de dignificante passa a ser
visto como processo de reificação, mas o próprio projeto de pesqui-
sa interdisciplinar é abandonado em favor de um reencapsulamento
ao pequeno mundo da filosofia.

O abandono dessa proposta de interdisciplinaridade é visto
por Honneth como um dos motivos do impasse da teoria crítica. Se-
gundo ele, no círculo externo havia �percepções e sugestões teóri-
cas� capazes de evitar o beco sem saída em que a tese da retificação
levara os autores mais destacados da Escola (Honneth, 1999). Se-
cundando o que já fora referido por Habermas (1989, cap. 5), Hon-
neth enfatiza que o processo civilizatório não só amplia as forças
produtivas, mas amplia também liberdades, o que foi menosprezado
por Horkheimer. Honneth também afirma que na teoria crítica teria
havido a exclusão sistemática da discussão sobre aquelas formas de
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ação social em que as convicções morais e as ordens normativas se
constituem de forma independente do trabalho social.

Há duas propostas teóricas de sucessores de Horkheimer no
Instituto que buscam resgatar a teoria crítica da Escola de Frankfurt
em bases completamente novas:6 Jürgen Habermas com sua teoria
da ação comunicativa e Axel Honneth com o resgate do reconheci-
mento como conceito fundante de uma nova teoria social.

(1) Habermas desenvolveu sua teoria da ação comunicativa
tomando como pressuposto a diferenciação, feita ainda nos anos 1960,
entre trabalho e interação, entre sistemas que progridem tecnicamente
coordenando as ações de modo instrumental, e o marco institucional
do mundo social da vida, na qual prevalecem normas que coorde-
nam as interações mediadas lingüisticamente (cf. Gripp, 1984). En-
quanto o trabalho é típico da reprodução material da sociedade, a
interação o é para a reprodução cultural. Ao pressupor que a questão
da reprodução material em princípio estaria resolvida, o trabalho
que outrora fora tão central para o projeto histórico da teoria crítica
fica relegado à insignificância em sua teoria.

Em conformidade com esta distinção, a partir do seu debate
com Luhmann (Habermas e Luhmann, 1971), Habermas adota um
conceito dual de sociedade, segundo o qual as sociedades modernas,
depois de uma gradativa diferenciação, se dividiriam em dois âmbi-
tos completamente distintos no modo de coordenar as ações: um
denominado sistêmico, que envolve a economia e a administração
política, e outro denominado mundo da vida. No primeiro, os meios
dinheiro e poder se encarregam de coordenar as ações segundo a
racionalidade instrumental dos envolvidos � e que acaba não tendo
maior interesse para o projeto teórico de Habermas. Para o segundo,
o autor desenvolve todo um resgate dos diferentes tipos de raciona-
lidade para concluir, com apoio na teoria da virada lingüística da
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6 O projeto engajado, de recuperação da revolução, feito por Herbert Marcuse nos anos
1960, não poderá ser considerado aqui. Certamente mereceria, também no Brasil, um
estudo no contexto do impacto da teoria crítica sobre os movimentos sociais.
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filosofia (cf. Apel, 1988), que no mundo da vida deveria prevalecer
outra racionalidade, bem diferente da instrumental, que não estabe-
lece uma relação sujeito-objeto, mas desenvolve uma relação sujei-
to-sujeito.

A patologia maior da atualidade é que aquela racionalidade
que deveria ficar confinada aos subsistemas economia e administra-
ção política influencia � Habermas diz que coloniza � o mundo da
vida. Seu projeto teórico então é resgatar esse mundo da vida, em
especial aquela parte que se constitui em esfera pública, para resta-
belecer ali a plena validade da racionalidade comunicativa (Haber-
mas, 1988; 1989). O uso da racionalidade comunicativa como modo
de coordenação das ações na esfera pública é a base de sua defesa da
possibilidade e necessidade de resgate do projeto da modernidade, e
que tem na radicalização democrática uma via fundamental de efeti-
vação (Habermas, 1997).

A razão comunicativa é vista por Habermas como garante da
recuperação e do cumprimento do projeto emancipatório da moder-
nidade. Com isso, Habermas recupera uma confiança na razão que
os pais da Escola de Frankfurt tinham perdido. O preço que paga, no
entanto, é o de introduzir uma distinção nas ações humanas, na soci-
edade e na própria razão, atribuindo aos indivíduos a descomunal
tarefa de transitar em seus papéis entre as esferas. Cabe a eles simul-
taneamente serem dúcteis em face dos imperativos sistêmicos e su-
jeitos competentes agindo na esfera pública. A emancipação huma-
na confina-se ao mundo da vida, das interações no marco institucio-
nal da reprodução cultural, ao mesmo tempo em que liberta os impe-
rativos sistêmicos para orquestrarem todo o restante da vida que se
reproduz no âmbito dos dois subsistemas economia e administração
política, atestando-lhes plena legitimidade. O abismo que, de 1968
(Técnica e ciência como ideologia) pelo menos até 1981 (Teoria da
ação comunicativa), foi cavando entre a esfera da reprodução mate-
rial e da reprodução simbólica nunca mais conseguiu ser superado
consistentemente por Habermas � nem mesmo com o papel media-
dor do direito, tentado com sua mais recente grande obra teórica:
Facticidade e validade (1997).
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(2) O atual sucessor de Horkheimer na cátedra em Frankfurt,
Axel Honneth, vem há alguns anos construindo uma nova proposta
de recuperação da teoria crítica frankfurtiana. Na base desse projeto
está uma releitura do jovem Hegel para resgatar o conceito de reco-
nhecimento (Honneth, 2000). Na moderna sociedade capitalista, se-
gundo ele, tem havido uma diferenciação e a conseqüente formação
de três esferas de reconhecimento: o amor, o direito e o mérito, cada
qual com seu modo específico (Honneth, 2003).

O reconhecimento na forma do amor tem seu lugar social na
autonomização da infância como uma fase do processo individual
de vida que requer uma proteção especial, e na autonomização do
reconhecimento na forma de amor, libertando relacionamentos in-
terpessoais de seus condicionantes sociais e econômicos para a pre-
valência de sentimentos recíprocos com a conseqüente formação do
casamento burguês. A formação da ordem social liberal burguesa,
com a ampliação das relações de mercado, levou à institucionaliza-
ção de uma normatividade moral de igualdade jurídica, que assegu-
ra ao indivíduo um status que inclui um conjunto de direitos en-
quanto membro da sociedade. Por fim, a atribuição de prestígio so-
cial deixou de ser adscrita segundo a origem ou a membresia de
determinados grupos e passou a ocorrer segundo o mérito individu-
al, em especial mediante o trabalho. Para Honneth, o antigo concei-
to de honra foi subdividido em dois: de um lado, foi democratizado
e cada membro da sociedade como pessoa de direito tem reconheci-
da uma dignidade que lhe é inerente; por outro, há uma parte da
honra que é atribuída segundo o mérito, definido de forma unilateral
pela valorização desigual das atividades humanas.

Cada uma dessas esferas, com suas formas de reconhecimento,
tem, segundo Honneth, sua própria normatividade interna que define
como se deve dar o reconhecimento. Ele é intersubjetivo e recíproco e
estaria intimamente relacionado à formação da identidade do indivíduo.
Através dele o indivíduo experimenta que habilidades específicas de
sua pessoa são de importância duradoura para outros sujeitos sociais.

O projeto de sociedade que Honneth vislumbra é aquele em
que cada forma de reconhecimento intersubjetivo tenha sua plena
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validade. O reconhecimento é tido como a categoria moral superior
a partir da qual passam a ser definidos os demais objetivos da socieda-
de. No seu marco se define a concepção do que é justo, do que vem
a ser uma vida boa e como os bens sociais devem ser alocados. Por
conseguinte, o reconhecimento pode envolver conflitividade e tem,
também, a sua forma específica de negação (Honneth, 1996; Honne-
th, 2003). Com isso, Honneth submete a questão da distribuição dos
bens sociais à luta pelo reconhecimento, segmentado segundo as três
esferas.

Ainda que inicialmente ele tivesse assumido tacitamente a tese
habermasiana de que a reprodução material seja uma questão resol-
vida nas sociedades ocidentais e, com isso, estreitado ainda mais as
bases sociais para a busca da emancipação ao concentrá-la naquilo
que Fraser denominou �psicologia moral� (Fraser e Honneth, 2003;
cf. Mattos, 2004), Honneth nos últimos anos voltou sua atenção a
uma releitura das propostas clássicas da teoria crítica e a um resgate
do lugar central da razão. O texto Trabalho e reconhecimento (Hon-
neth, 2008) mostra a profundidade que o autor já alcançou nessa
retomada do projeto de uma teoria crítica abrangente e capaz de le-
gitimar exigências éticas válidas frente às patologias da sociedade
capitalista atual.

A teoria crítica da escola de Frankfurt tem seu lugar consagra-
do � e marcou indelevelmente também as ciências sociais brasilei-
ras. A associação preponderantemente feita entre nós hoje, contudo,
é com sua crítica à razão instrumental, à massificação da cultura,
num período que iniciou no exílio e se estendeu mesmo após o retor-
no a Frankfurt, e onde Adorno era o principal intelectual. O objetivo
do presente texto foi incentivar o resgate da proposta original na
medida em que já apontava para questões ainda atuais como desafi-
os teóricos. O resgate deste projeto de teoria crítica é um desafio
ainda por ser vencido.

A busca do conhecimento, do aprofundamento da teoria social
mediante a proposição de uma metodologia de trabalho interdisci-
plinar em que cada disciplina tenha a sua contribuição demandada e
aceita, consciente de sua contextualidade, foi, segundo percebo, uma
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contribuição permanente de Horkheimer. Ela não foi só uma renova-
ção do marxismo, superando a perspectiva economicista ainda pre-
valente em sua época. Hoje, com o retorno do positivismo a posi-
ções cada vez mais hegemônicas na academia, tanto o lado episte-
mológico como o político daquilo a que a teoria crítica se propunha
adquirem crescente relevância e atualidade.

Horkheimer se debateu também com outra questão que espera
ainda por respostas adequadas: como se define o que vem a ser a
sociedade que substituirá a atual. Inicialmente ele assumiu do mate-
rialismo histórico a utopia de uma sociedade sem injustiça e opres-
são e a convicção do papel destacado do proletariado, destacando
que a postura crítica é um aprendizado e uma opção pessoal. A busca
de critérios da vida boa e a contribuição que os outros agentes soci-
ais podem e devem dar na construção deste projeto se fizeram pre-
sentes desde logo. A questão do lugar do intelectual mostra essa pre-
ocupação. As propostas de Habermas e Honneth conduziram estas
preocupações em direção à busca de um conceito consistente de jus-
tiça. A forma tácita com que o primeiro a restringe à esfera da repro-
dução cultural, das interações, tornou sua teoria efêmera e pouco
adequada para elucidar questões candentes em esferas nevrálgicas
da vida, como a economia e a gestão pública, em sociedades em que
a falta de condições mínimas para a sobrevivência material de uns
contrasta com a superabundância de bens de outros. A reconstrução
iniciada pelo atual catedrático em Frankfurt ainda guarda uma rela-
tiva distância dos conflitos sociais cotidianos não só pela constru-
ção de um processo civilizatório, mas principalmente aquelas pela
apropriação da riqueza socialmente produzida e pela própria sobre-
vivência: duas condições sin qua non da emancipação. E, na pers-
pectiva da teoria crítica de Horkheimer, isso não é indiferente nem
para a teoria nem para o intelectual.
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Theodor W. Adorno

Pensar contra o pensamento é pensar
o que desagrada ser pensado

Maria Eduarda da Mota Rocha
Paulo Marcondes Ferreira Soares

Remo Mutzenberg1

Discutir a atualidade do pensamento de Adorno não é tarefa
fácil, sobretudo pelo caráter rigorosamente assistemático de seu tex-
to (Cohn, 1990, p. 6). Como são várias as portas de entrada possí-
veis, propomos aqui três caminhos diferentes, todos convergindo para
a afirmação da atualidade desse pensamento. O primeiro deles é a
reflexão sobre o modo de pensar adorniano, de recusa da fixidez do
conceito em prol de uma composição que tenta apreender os proces-
sos em seu movimento. Nesse âmbito, propomos uma aproximação
entre esse modo de pensar e certas correntes do pensamento pós-
estruturalista, especialmente a de Ernesto Laclau, para articular uma
chave de leitura em que a atualidade de Adorno se mostra evidente.
Em seguida, apresentamos uma discussão sobre a concepção adornia-
na da arte e de sua reificação numa sociedade administrada. Por fim,
discutimos a recepção do pensamento adorniano pela sociologia da
comunicação uspiana, consolidada na década de 70 sob a batuta de
Gabriel Cohn, para, em seguida, apontar o ocaso dessa perspectiva nos
estudos brasileiros de comunicação após os anos 80. Esperamos, com
isso, indicar algumas contribuições decisivas do pensamento adornia-
no para a crítica da razão, da arte e da indústria cultural, cuja reificação
denunciada por Adorno parece muito longe de ser superada.

1 Professores do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco.
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O ensaio como testemunho do não-idêntico

Os caminhos do pensamento, particularmente aqueles que apa-
rentam ser os mais fáceis, podem esconder as mais dissimuladas ar-
madilhas. Um desses caminhos é o da classificação que busca
(com)preender2 o pensamento e a perspectiva de um autor. Essa é
uma forma atraente, uma vez que a classificação e o enquadramento
produzem a ilusão de unidade, perdendo-se a dinâmica do pensa-
mento de um autor e encobrindo ou evitando o colóquio entre esse e
o intérprete em que se revela a posição do intérprete como sendo a
do próprio autor. O pensamento classificatório é cortar caminho, an-
tecipando o pensamento, cuja conclusão já está posta desde o início;
é proporcionar um sentido de segurança através da simplificação.
Abrimos uma porta em detrimento de outras, com o apagamento da-
quilo que lá existe e resiste ao pensamento classificatório.

Tentar fugir a esse percurso é pertinente ao tratarmos de qual-
quer objeto, e em se tratando da obra de Adorno, além do risco de
�reificar� o seu pensamento, seria como que abordá-lo de uma forma
contra a qual direcionou seus esforços excêntricos, como ele próprio
define o seu empenho intelectual (Adorno, 1948).

Frente a essas considerações do tema proposto, modernidade
como desafio teórico e pensamento alemão, e diante de um autor
reconhecidamente difícil pelo conteúdo articulado, não obscuro pela
forma que apresenta esse conteúdo, buscamos rastrear um modo de
pensar o pensamento que proporcione caminhos de diálogo com o
nosso tempo. Como afirma Jameson (1997), a perspectiva de Ador-
no �pode revelar-se exatamente como o que necessitamos em nossos
dias�, em particular diante de um desencantamento da modernidade,

2 Compreender [Do lat. comprehendere � (com)+pre+hendere= prender, fixar, atar, ligar,
unir] que corresponde ao termo da língua alemã begreifen (além de verstehen) que
deriva do verbo greifen (agarrar, agarrar, apanhar, pegar e, na música, tocar), a mesma
raiz de Begriff � conceito. Para Adorno, definir é o mesmo que capturar (Sobre sujeito
e objeto); em outros termos, conceito possibilita a existência do ente, porém essa
utilização para pensar é tomada como realidade em si, ou poderíamos dizer, reduz-se o
objeto ao conceito e ao pensamento negando a fluidez de seus conteúdos (Adorno, 1975,
p. 156s). Numa categorização ou classificação, incorre-se na redução do outro ao
pensamento.
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identificado como �pós-modernidade�, em que tudo se torna apelo
para imagens de anúncios.

Assumimos, nesse ensaio, um determinado olhar, pois, para
uma maior aproximação à perspectiva desse autor, teríamos que re-
correr a sua noção de constelação, buscar o processo da composição,
o que vai além de um texto tal qual aqui proposto. Rastrear seu modo
de pensar é assumir também que se trata, aqui, de uma leitura nossa,
a partir da nossa contemporaneidade, na perspectiva de trazê-lo como
interlocutor frente aos nossos desafios de uma realidade que acentua
uma mesmidade articulada pela lógica do mercado e que, ao mesmo
tempo, manifesta a sua descontinuidade, revelando e ocultando seus
antagonismos. Ao referirmo-nos ao mercado, estamos confinados a
uma lógica de mesma família ao postulado baconiano de una scien-
tia universalis, referida na Dialética do Esclarecimento, que, �apesar
do pluralismo das áreas de pesquisa, é tão avessa ao que não pode ser
juntado, quanto à mathesis universalis de Leibniz é avessa à descon-
tinuidade� (Adorno e Horkheimer, 1985, p. 22).

O presente ensaio se move num espaço benjaminiano da arti-
culação do passado: �Articular historicamente o passado não signifi-
ca conhecê-lo �como ele de fato foi�. Significa apropriar-se de uma
reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo�
(Benjamin, 1987, p. 226).

Articular o passado, aqui, é articular o pensar de Adorno, é
também levar em consideração que um �texto� não é autônomo em
relação ao seu objeto; pressupõe uma temporalidade e uma espacia-
lidade da relação sujeito/objeto. Temporalidade e espacialidade as-
sumida por Adorno como constitutivo do pensar.3 É nesse sentido
que interpretamos a afirmação de Gabriel Cohn de que o texto em

3 Temporalidade(s) e espacialidade(s) que lembram tanto o contexto do nazismo e o que
significou para o mundo, do stalinismo, da sociedade de massa do ocidente e, conforme
denomina Jameson (1997, p. 18), do atual �sistema total�, como sendo não independentes,
mas como uma conseqüência do programa do esclarecimento, como desencantamento e
processo de pretensão emancipatória que, diante da insegurança, da sobrevivência, da
autoconservação e do medo (Matos, 1987, p. 141) converteu-se em mito ou num �bezerro
de ouro�, neste caso utilizando-nos de uma linguagem não estranha aos autores da
Dialética do Esclarecimento, apesar de buscarem seus elementos na mitologia grega.
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Adorno envolve exigências difíceis: �deve amoldar-se ao seu objeto
e ao mesmo tempo apontar para o que é dele, mas nele não está dado
sem mais, pois o que se tem em vista não são entidades isoladas, mas
processos (Cohn, 1990, p. 5). A forma de pensar antecede ao pensa-
do, e identificar Adorno com uma das múltiplas temáticas presentes
em sua obra, por exemplo, a teoria da Indústria Cultural, se opõe ao
pensador e representa o não-reconhecimento do seu esforço excên-
trico e, conforme Gabriel Cohn, da sua rebeldia a qualquer forma de
categorização (Cohn, 1990, p. 6).

Esses esforços �excêntricos�, no contexto histórico, em parti-
cular da tradição filosófica, sobretudo alemã, situam-se como crítica
ao método filosófico estabelecido como sistema; é o abandono da
filosofia como sistema e a assunção do ensaio, designado por Walter
Benjamin como tratado conforme o caracteriza na �Origem do Dra-
ma Barroco Alemão� (Benjamin, 1984). O tratado se define por uma
estrutura interna que não tem validade obrigatória de um ensino como
doutrina, nem recorre a instrumentos coercitivos da demonstração
matemática e está mais voltada para a educação do que para o ensi-
no. O ensaio para Benjamin tem como método a representação (Dars-
tellung) como desvio do universal � caminho indireto � como movi-
mento incansável de recomeço, volta à própria coisa e esquivar-se a
qualquer tipo de projeção no reino do saber (p. 50). No dizer de Sér-
gio Paulo Rouanet, �o sistema se baseia na continuidade, na coerên-
cia ininterrupta dos seus vários elos, ao passo que a descontinuidade
é a lei do tratado� (Rouanet, 1984, p. 22).

Em sua tese, Walter Benjamin (1984, p. 50) considera que:

[à] medida que a filosofia é determinada por esse conceito de sistema,
ela corre o risco de acomodar-se num sincronismo que tenta capturar a
verdade numa rede estendida entre vários tipos de conhecimento, como
se a verdade voasse de fora para dentro. Mas o universalismo assim,
adquirido por essa filosofia não consegue alcançar a autoridade didática
da doutrina. Se a filosofia quiser permanecer fiel à lei de sua forma,
como representação da verdade e não como guia para o conhecimento,
deve-se atribuir importância ao exercício dessa forma (tratado-ensaio),
e não à sua antecipação como sistema. Esse exercício se impôs em todas
as épocas que tiveram consciência do Ser indefinível da verdade.
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Como sabemos, esse ensaio trata-se da tese de livre-docência
apresentada na Universidade de Frankfurt, submetida ao Departa-
mento de Literatura Alemã, onde foi recusada e encaminhada ao
Departamento de Estética. Ali terminou, antes de começar, a carreira
acadêmica de Benjamin.

A �Origem do Drama Barroco Alemão� está na base do proje-
to filosófico de Adorno, que recebeu sua primeira formulação no
discurso inaugural, A atualidade da filosofia, ao assumir o cargo de
professor assistente de filosofia na mesma Universidade, em 1931,
três anos após o pleito de Benjamin. O projeto significou a defesa de
uma posição filosófica e política em conformidade aos pressupostos
do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt e ao debate ali desenvol-
vido a partir dos textos de Marx, num retorno aos temas filosóficos4.
Essa volta à filosofia, como sabemos, foi um movimento amplo que
se tornou conhecido como Marxismo Ocidental5 que, no caso de
Adorno, significou a volta ao que fora abandonado pelo esclareci-
mento: a exigência clássica de pensar o pensamento e não o seu fun-
damento (Adorno e Horkheimer, 1985 p. 37). É o abandono de proje-
tos filosóficos que pretendiam apoderar-se da totalidade do real, pois

[a] filosofia que hoje se apresenta como tal, não serve para nada, a não
ser ocultar a realidade e perpetuar sua situação atual. Antes de qualquer
resposta, tal função já se encontra a pergunta, pergunta essa que hoje em
dia é tida como radical, e, no entanto, é a menos radical de todas: a
pergunta, pura e simples, pelo ser, tal como a formularam expressamen-
te os novos projetos ontológicos e tal como, a despeito de toda oposi-
ção, subjaz também aos sistemas idealistas, que se pretende superar
(Adorno, 1991).

No discurso acima, Adorno explicita seu modo de conceber o
pensar filosófico e assume as conseqüências, o de ter feito a �filoso-

4 Em relação ao contexto e ao debate interno do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt,
Wiggershaus (2002). Existe hoje uma ampla literatura sobre a Escola de Frankfurt ou
Teoria Crítica, seja sobre a sua história, significado e temáticas, a exemplo, ver Freitag
(2004), Nobre (2004), Matos (2006), Assoum (1991).

5 Conforme Perry Anderson (1976), paradoxalmente o marxismo ocidental inverteu a
trajetória de Marx, fazendo o caminho de retorno da economia à filosofia. O mesmo
autor salienta, ainda, o divórcio entre esses novos rumos do marxismo e a prática política.
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fia perder qualquer padrão de medida constante, ter considerado a
filosofia um jogo estético de imagens e ter transformado a prima phi-
losofia em ensaísmo filosófico. Isso pressupõe, por um lado, uma re-
núncia ao método da filosofia como sistema que pretende observar as
coisas no falso universal da média e, por outro, assumir o método do
tratado (ensaio) defendido no ensaio de Benjamin (1984, p. 62-64).

O ensaio pensa descontinuamente tal qual a realidade é des-
contínua e não aceita um sentido que já se encontra pronto e perma-
nente sob a pergunta num espaço fechado do conhecimento, mas te-
cido no campo da práxis; não busca o eterno no perecível, mas eter-
nizar o perecível como testemunho da não-identidade (Adorno, 1991;
1962). No ensaio, o pensamento se libera da idéia tradicional de ver-
dade e se apresenta como heresia, testemunho do não-idêntico, o
ocultado pela ortodoxia. Isso remete ao historicamente mutável e
compreensível ao contingente.

Adorno (1991) assume o paradoxo, talvez perpétuo, de que a
�(...) filosofia deva proceder interpretando cada vez mais com pre-
tensão da verdade, sem possuir nunca uma chave segura de interpre-
tação; que nas figuras-enigma do existente e em seus admiráveis en-
trelaçamentos não lhe sejam dados mais que fugazes indícios, que se
esfumam�.

Daí um rigor metódico, não sistemático, em que se conectam
flexibilidade e rigor na busca da diferença pela individuação dos sig-
nificados. É um modo de pensar que, como afirma Gabriel Cohn,
�pode assegurar a presença do pensamento adorniano� na atualidade
e, ao se colocar como tarefa, requer disposição para retomar esse fio
(Cohn, 1990, p. 7); fio que nos desafia a pensar o �não-idêntico�,
romper a imposição da identidade como forma originária da ideolo-
gia (Adorno, 1975, p. 151).

Isso não é pertinente apenas à filosofia, pois

[a] filosofia não se distingue da ciência (...) por força de um grau alto de
generalidade, nem pela abstração das categorias, nem pela natureza do
material (...) mais central é a ciência particular aceitar seus resultados
(...) como insolúveis e suspensos em si mesmos, enquanto a filosofia
considera o primado do achado (...) como um sinal que o desafia a deci-
frar (Adorno, 1991).
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É pensar o pensado, pensar contra o pensamento; pensar o que
é eliminado do pensamento, �o incomensurável�, iniciando por afir-
mar que �os objetos são mais que seu conceito, que contradizem a
norma da adaequatio�, como �índice do que há de falso na identida-
de, na adequação do concebido pelo conceito� (Adorno, 1975, p. 13).
No entanto, só pensamos por meio de conceitos. Se pensar quer dizer
identificar, como pensar para além da exigência da invariabilidade do
conceito que cria uma ordem frente à fluidez de seu conteúdo?

É nessa perspectiva que se coloca como resposta à dialética
negativa, como forma de perseguir a disparidade entre pensamento e
coisa, voltar o conceito para o que é diferente de si mesmo, em que
faz superar a aparência de realidade objetiva como uma unidade de
sentido (Adorno, 1975, p. 21).

O trabalho executado por Adorno e Horkheimer, apresentado
como �nossos fragmentos� e publicado sob o título Dialética do Es-
clarecimento: fragmentos Filosóficos, é concebido na forma de en-
saio, conforme caracterizado acima. Essa obra é, sem querer reduzi-la
a isto, uma interpretação do avesso do esclarecimento, a denúncia de
seu totalitarismo, cujo ideal é �o sistema do qual se pode deduzir toda
e cada coisa�, que só �reconhece como ser e acontecer o que se deixa
captar pela unidade� (Horkheimer e Adorno, 1985, p. 22). É a lógica a
partir da qual a sociedade burguesa está sob o domínio do equivalente.
�Ela torna o heterogêneo comparável, reduzindo-o a grandezas abstra-
tas� (p. 23). O que é diferente é igualado sob o signo da identidade,
eliminando o incomensurável (p. 27). É o esclarecimento como mito:
�O esclarecimento é a radicalização da angústia mítica. A pura ima-
nência do positivo, seu derradeiro produto, nada mais é do que um
tabu, por assim dizer, universal. Nada mais pode ficar de fora, porque
a simples idéia do �fora� é a verdadeira fonte de angústia...� (p. 29).

Não se trata, para os autores, do abandono do esclarecimento,
mas de uma crítica que se coloca como preparação para �um concei-
to positivo do esclarecimento, que o solte do emaranhado que o prende
a uma dominação cega� (p. 15).

Se a razão do esclarecimento levou ou se reduziu ao mito, que
iguala o distinto, o desafio é o de pensar o que a identidade exclui
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por meio do conceito, vez que esse é uma condição para pensá-lo.
Isso coloca a questão de como pensar por meio do conceito a não-
identidade, o que não é conceitual, sem cair no princípio da identida-
de. Ou colocada a questão de outra forma, conforme Jameson:

se o conceito é apreendido como �o mesmo�, como o que torna as coisas
iguais, assim como o que inscreve uma mesmidade � retorno de identi-
dades reconhecíveis � na psique, então a luta do pensado (...) tem de
minar essa lógica da recorrência da mesmidade a fim de abrir caminho
para tudo o que a mesmidade exclui� (Jameson, 1997, p. 33-34).

No entanto, se o abandono do conceito é impossibilitar o pen-
samento, Adorno busca um caminho para pensar o conceito contra si
mesmo na forma de composição que conecta os contrários em que os
enunciados deveriam situar-se na mesma distância do centro, algo
que está para além do texto e não se deixa reduzir por ele.

É nesse desafio que o ensaio se impõe, não é o conceito em si,
mas a conceptualização como garantia da segurança de sua operaci-
onalização que importa. O ensaio assume o impulso anti-sistemático
e introduz conceitos tal como vêm no pensamento. O conceito não
está limitado pela (pré)definição, mas pela relação recíproca que ele
estabelece com outros conceitos. O ensaio não aponta para uma cons-
trução fechada, indutiva ou dedutiva, mas volta-se para o como da
exposição, da composição enquanto consistência (Stimmigkeit) sem
entregar-se aos significados conceituais decretados para sempre.
Assim é que �o ensaio urge, mais que o procedimento definitório, a
interação de seus conceitos no processo da experiência espiritual
(Adorno, 1962, p. 23).

Não são os conceitos em si que importam, mas a sua compo-
sição. Daí que a exposição na forma de ensaio fundamenta-se na
noção de constelação, ou modelo6, como procedimento da lingua-

6 Segundo W. Benajmin (1984, p. 56), �as idéias se relacionam com as coisas como as
constelações com as estrelas (...) as idéias não são nem os conceitos dessas coisas, nem
as suas leis (...), são configurações. As idéias não estão no mundo empírico, nem no
conceito e nem no céu de Platão�. Para Rouanet, Benjamin responderia que estão na
linguagem. Adorno além de referir-se à constelação, usa, como termo alternativo, a
noção de modelo, entendida como exercício musical no sentido que Shoenberg usa tal
termo. Este concebe o modelo como a matéria-prima de uma composição específica,
ponto de partida temático da música dodecafônica (Jameson, 1996, p. 87-89).
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gem.7 A linguagem oferece um sistema de signos, cuja objetividade
se constrói na sua composição em torno de um objeto. Fora dessa
teia, os conceitos carecem de definição (Adorno, 1975, p. 165).

A não-priorização do conceito é expressa na escrita paratática,
em que o outro não se subordina ao único, mas como composição em
que o �um� e o outro se compõem em um movimento de correção
mútua a partir da consciência da impossibilidade do conceito reduzir
o concreto a si mesmo, implicando na perda da esperança da totali-
dade. Nesse último caso, a necessidade do conceito para pensar o
concreto não parte de um significado prévio, mas da composição.
Em Adorno a referência última é o objeto, mas como algo que é
impossível ser reduzido ao pensado, ao conceito. O não-idêntico em
Adorno, aquilo que o conceito não abarca, tem, por um lado, uma
correspondência à différance derridariana na medida em que ambos
se opõem à identidade, por outro, mantêm uma distância tendo em
vista que Adorno concebe um antagonismo entre o conceito e o obje-
to, enquanto Derrida, uma contraditoriedade no próprio texto que se
rasga a si mesmo (Durão, 2005; Dews, 1996, p. 91-92).

Essa forma de texto se aproxima da arte, assim como nos pare-
ce ser um ponto de conexão entre Adorno e a centralidade que o
discurso assumiu nas últimas décadas e, conseqüentemente, aos dis-
cursos sobre o discurso (Howarth, 2000). É nesse campo que se acu-
mularam confrontações e aproximações entre o pensamento que ca-
racteriza a Escola de Frankfurt, em particular as obras de Adorno, e o
pensamento genericamente denominado como pós-moderno. Entre
esses, colocam-se pontos de conexão como a crítica à modernidade,
a autonomia ilusória do sujeito burguês, a racionalidade e domina-
ção, entre outros, que criam nexos, seja de aproximação ou de dis-
tanciamento, para pensar uma Teoria Social Crítica8 (Gasché, 1994;

7 André Akcelrud Durão (2005) defende a hipótese de que, tanto para Adorno quanto
para Derrida, há um forte processo de construção textual. Enquanto Adorno usa o modelo
da constelação de elementos contraditórios, em Derrida poder-se-ia falar em tear, o que
não é estranho para Adorno, daí desfeitura, (des)construção.

8 Esta aproximação no campo da filosofia está referida particularmente à presença de Nietzsche,
em especial sua crítica à razão e a questão do poder. Conforme Habermas (2002), haveria
uma aproximação dos autores da Dialética do Esclarecimento a um irracionalismo.
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Dews, 1996; Benhabib, 1996; Camargo, 2006; Jameson, 1997; Du-
rão, 2005, Slater, 1978).

Como exemplo dessa aproximação, podemos traçar um para-
lelo com uma forma de pensamento presente em Laclau e Mouffe
por considerarem a sociedade como impossibilidade. A partir da Te-
oria do Discurso, esses autores negam uma totalidade estrutural como
objeto positivo possível de ser descrita e definida Essa impossibili-
dade de uma identidade, ou fixação de sentido último, implica num
jogo infinito. No entanto, tal impossibilidade impõe a necessidade
de limitar esse jogo, criar uma ordem, mesmo que precária. O social
resulta, assim, de uma articulação contingente e da exclusão de ou-
tras opções possíveis. Ideologia é, nessa acepção, o ocultamento des-
sa contingência e do antagonismo que impede a objetividade como
tal (Laclau, 1993, p. 34). Não há uma lógica do devir histórico, assim
como na Dialética Negativa Adorno nega uma lógica imanente (Dews,
1996, p. 85).

Nessa direção parece-nos existir um desafio em estabelecer
um diálogo entre a concepção que Adorno formula sobre identidade
como forma originária da ideologia, �algo que é postulado simples-
mente por sua utilidade para pensar, é tomado por uma realidade em
si, firme e constante� (Adorno, 1975, p. 157); o que se coloca como
universalidade como produto do interesse particular (p. 19) e o sen-
tido do universal em Laclau, como um particular que se tornou uni-
versal no campo da luta hegemônica, portanto como articulação no
campo político (Laclau, 1993; Mutzenberg, 2006).

A despeito dos distintos caminhos e pressupostos, há pontos
fundamentais entre o pensamento de Adorno e o pensamento pós-
estruturalista ou pós-marxista, particularmente em relação ao desve-
lamento dos processos de dominação ocultados por meio do princí-
pio da identidade que naturaliza o contingente e reduz o outro a si
mesmo. Talvez haja uma maior proximidade desses autores com o
pensamento de Adorno do que deste com o pensamento de Haber-
mas na medida em que este busca, na razão comunicativa, um con-
senso legitimado e validado num processo argumentativo que escon-
de as relações de poder.
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Esse parece ser um diálogo necessário num contexto distinto
daquele vivido por Adorno, mas que preserva os mecanismos da do-
minação agora como celebração de um pluralismo sob a representa-
ção fantasmática baseada, segundo Jameson (1997a), em três pseu-
doconceitos: democracia, mídia e mercado. Não seria essa uma pers-
pectiva por demais pessimista. A afirmação de Adorno feita na entre-
vista à revista Der Spiegel, em 1969, é provocativa e nos desafia a
pensar o que somos levados a esquecer:

O poeta Grabbe tem uma sentença: ��Pois nada senão o desespero pode
salvar-nos��. Isto é provocador, mas nada tem de tolo. Não vejo como
condenar que se seja desesperançado, pessimista, negativo no mundo
em que vivemos. Mais limitados serão aqueles que se aferram compul-
sivamente ao otimismo do oba-oba da ação direta, para obter alívio psi-
cológico (Adorno, 2003).

Estética: a arte não é o eterno

Como afirmado até este ponto, Adorno não segue um padrão
tradicional de escrita, de idéias acabadas e rigor formal, não-contra-
ditório, coerente, capaz de subjugar o próprio pensamento à sua ar-
madura estrutural. De modo distinto, sua forma ensaística assume
uma espécie de monadismo que lhe permite pensar a partir de um
modelo paratático e supostamente aporético, de modo a que cada
sentença tenha parataticamente a unidade de seu próprio valor, cujo
significado global resultará da combinação dialética e sem subordi-
nação hipostática dessas sentenças.

Reforçado por esse modelo paratático, Adorno teria proposi-
tadamente recorrido a um modo aporético de pensar, como que ca-
racterizando uma recusa a enunciar categórica e afirmativamente
proposições, capazes de apresentar resoluções a quaisquer tipos de
problemas. (Como todos sabem, aporia, num sentido que nos inte-
ressa aqui, deve ser entendida como uma proposição sem saída lógi-
ca, como uma dificuldade lógica insuperável � noutros termos, seria
o que se poderia denominar de antinomia ou paradoxo).

Ao longo do ensaio �Parataxis�, que compõe o seu livro Notas
de Literatura (1973), Adorno deixa claro que, em seu postulado, não
há nada entre conteúdo e forma que se lhe apresente como filosofica-
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mente superior. A rigor, o conceito de parataxis, tal como definido
pelo autor, nega-se em sua proposição à elaboração de sistemas argu-
mentativos calcados no que ele denomina de progressão habitual,
em que determinadas sentenças incidem sobre as demais de um modo
sucessivo e determinante.

Para ele, a composição do todo argumentativo deve advir de
complexos parciais, dados como uma constelação de coisas, mas, sem
que haja determinações hierárquicas dentre esses conjuntos, a fim de
que eles possam ter uma ordenação proporcional segundo uma moda-
lidade concêntrica. Em seu modo ensaístico, a escrita se apresenta,
assim, sob a forma de um movimento concêntrico, a partir do qual uma
constelação de sentenças equilibradas e parataticamente organizadas
compõem o núcleo de centralidade de toda a sua argumentação.

Em suas considerações sobre o estético, Adorno vê que a arte
não se mostra imune às influências externas, quer dizer, ao processo
de reificação insurgente ao próprio ato da criação artística, ao con-
trole administrativo pela indústria cultural e sua conseqüente fetichi-
zação na forma da mercadoria, que resulta em dominação pelo diri-
gismo ideológico. Por outro lado, Adorno procura pensar a arte a
partir de uma abordagem internalista à obra, que não faz distinção de
forma e conteúdo. Trata-se de analisá-la a partir da própria lingua-
gem, sua escritura e matéria, sua composição, da qual observa trans-
formações na relação arte-mundo.

Em todo caso, Adorno vê com desencantamento a situação de
quebra da autonomia da arte no contexto da sociedade administrada.
De um lado, a constatação de que a novidade, como princípio de
ruptura da práxis da vanguarda modernista com a tradição, no senti-
do de ultrapassar o postulado de objetivação artística própria à soci-
edade burguesa, sucumbiu ante o processo de sua recuperação pela
moda. De outro lado, ao perceber a sujeição da arte ao fetichismo da
mercadoria, dominação essa fundada na lógica comercial da indús-
tria cultural, regida por sua vez pelo uso instrumental da razão.

Sob essa condição a arte se apresenta de modo evidente e aces-
sível ao amador, que não mais a percebe como expressão de uma
vida superior à que vive. Para Adorno, a autonomia da arte deve ser
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apreendida por sua condição de liberação da função de culto, da
metafísica e da teologia. Segundo ele, essa �autonomia� foi favore-
cida pelo idealismo. Contudo, o idealismo liga-se ao caráter ambí-
guo da arte no mundo: �afirmação� e �positividade� são os conceitos
que denunciam o aspecto mantenedor do sistema ideológico e de
dominação. Daí sua formulação de uma crítica negativa.

Já em 1947, em parceria com Horkheimer (l985), Adorno vai
apontar para uma problemática que o acompanhará em toda a sua
produção subseqüente: a questão da relação da arte moderna com a
indústria cultural. Para ele, o conceito de indústria cultural, próprio a
uma sociedade de mercado de capitalismo monopolista, cuja base de
produção é industrial, transforma a arte e a cultura em mecanismo de
manipulação. Conseqüentemente, a produção estética passa a se pro-
cessar nesse circuito, como mercadoria fetichizada, ainda que goze
de autonomia.

Sua visão pessimista da racionalidade universalizante e misti-
ficadora da sociedade contemporânea e do �regressivo� processo fe-
tichizador, o leva a considerar que todo traço de manifestação cultu-
ral acaba por ser absorvido pela esfera do consumo, caindo assim no
esquema industrial � ainda que, no caso particular da arte, consiga-
se manter o caráter ambíguo que caracteriza a sua própria natureza.
Tal processo de absorção finda por apresentar os produtos culturais
como mercadorias que, pelo mecanismo da sedução/fetichização,
mostra-se de uma maneira altamente integrada pelo sistema da moda.

Nesse sentido, não apenas os elementos reificadores da ordem
estabelecida, mas, inclusive, as formas de contestação da ordem são,
para eles, rapidamente absorvidas, apaziguadas e transformadas em
mercadorias de circulação no mercado da indústria cultural. Ao afir-
marem uma dimensão ambivalente da cultura, os autores têm na arte
e nos processos estéticos, o que consideram as características mais
apropriadas dos mecanismos de transcendência do real, da realidade
apresentada pela unificação e padronização da vida social na socie-
dade industrial.

Para os autores de Dialética do esclarecimento, uma vez que a
racionalidade técnica operada no âmbito das sociedades contempo-
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râneas é a própria práxis que suprime a diversidade e a diferenciação
sociais, pode-se entender por que, tendo libertado os homens de seus
caracteres emocionais e místicos, o Iluminismo os escravizou a uma
outra forma de mistificação: a razão � que, no capitalismo, os subju-
ga à dominação econômica, privando-os de autonomia, de crítica e
de potência insurgente frente o establishment.

Por outro lado, a expressão da estética artística, na medida em
que opera um discurso de fuga e quebra daquela realidade unificado-
ra, é potencialmente revolucionária, por possibilitar utopias que reins-
tauram a dialética realidade-ilusão (ainda que Adorno insista na ques-
tão da fetichização recuperadora da indústria cultural) (Adorno, 1982).

O próprio conceito adorniano de arte segue a clássica distin-
ção da cultura em níveis. Para ele, um dos problemas centrais da
indústria cultural é que a padronização que ela promove integra do-
mínios há muito separados: a arte superior e a arte inferior � inclusi-
ve com prejuízo de ambas (Adorno, 1986, p. 92-3).

A autonomia da obra de arte, que nunca existiu de uma �forma
pura� e sempre sofreu �conexões causais�, vê-se suplantada pela in-
dústria cultural (p. 93). O que Adorno e Horkheimer procuram afir-
mar, substancialmente, é que as produções artístico-culturais e esté-
ticas, sob a forma tecnológica da indústria cultural, assumem o esta-
tuto de mercadorias. Para eles, �as produções do espírito no estilo da
indústria cultural não são mais também mercadorias, mas o são inte-
gralmente� (Adorno, 1986, p. 93-4).

O interessante na crítica que apresenta a cultura como merca-
doria paradoxal, comparando-a à publicidade, é o fato de os produ-
tos da indústria cultural não se encontrarem na imediaticidade de sua
venda e do seu lucro; visto que a indústria cultural, como o relações
públicas em que se transformou, não precisa manter relações com
�produtos ou objetos de vendas particulares�: ela é o espaço publici-
tário dos produtos e de si mesma (Adorno, 1986, p. 94).

A motivação do lucro parece ser o ponto fixo do próprio capi-
talismo e, portanto, da indústria cultural. Para o autor, toda a confi-
guração do novo que aí se induz, não passa de uma dimensão epidér-
mica ou de indumentária do sempre igual e da repetição. Adorno
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distingue o conceito de técnica na indústria cultural daquele usado
para as obras de arte. No primeiro caso, a técnica diz respeito a as-
pectos de produção e reprodução mecânica, como elementos extra-
artísticos; sem qualquer preocupação quanto às determinações que
�a objetividade dessas técnicas implica para a forma intra-artística,
mas também sem respeitar a lei formal da autonomia estética� (Ador-
no, 1986, p. 95).

A posição de Adorno o leva a identificar, na indústria cultural,
não apenas a ideologia do conformismo em substituição à consciên-
cia: que promete enganosamente as satisfações que não podem ser
satisfeitas, e resolve aparentemente os problemas que não podem ser
por ela resolvidos. Para o autor, o objetivo central da indústria cultu-
ral é o de submeter os homens à condição de dependência e servidão,
como massa passiva. Sendo o divertimento popular, manipulado pela
indústria cultural, a característica repressiva essencial da cultura po-
pular na modernidade (Adorno, 1986, p.99; Slater, 1978, p. 177).

Mas se a mencionada potencialidade revolucionária operada
num discurso de fuga e de quebra da realidade unificadora pode pos-
sibilitar utopias que reinstauram a dialética realidade-ilusão, isso só
pode ser imaginado, segundo Adorno, com base na consideração de
uma manifestação de arte crítica e do uso crítico não-manipulativo
dos meios de comunicação.

Partindo desta questão, Adorno atribuirá às manifestações da
vanguarda artística uma dimensão crítica potencialmente mais deter-
minante do que na arte engajada; uma vez que esta última, por tentar
uma crítica inteligível, finda por dissimular �uma coerência conceitual
formal�, que assimila e reconhece �tacitamente a penetrante e flores-
cente máquina de comunicação� (Adorno, apud Slater, 1978, p. 186).

O elogio feito por Adorno aos aspectos antidiscursivos da arte
moderna e de vanguarda como arte crítica encontra-se ligado à idéia
de que, só assim, a arte pode ser restituidora do que a �cognição
funcionalista exclui�, ou seja, do caráter �não-idêntico� da arte. A
visão crítica da obra de arte restituidora do �não-idêntico� se traduz
por sua falta de função enquanto oposição ao �nexo-função abstrato�
da �realidade empírica� requerido pela cognição funcionalista.
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Como diz Adorno (1982, p. 222):

No mundo administrado, a forma adequada em que são recebidas as
obras de arte é a da comunicação do incomunicável, a emergência da
consciência reificada. As obras em que a estrutura estética se transcende
sob a pressão do conteúdo de verdade ocupam o lugar que outrora indi-
cava o conceito de sublime. Nelas, o espírito e o material afastam-se um
do outro no esforço para a unidade. O seu espírito experimenta-se como
um não-representável sensível, e o seu material, aquilo a que elas estão
ligadas fora do seu confinium, como inconciliável com a unidade da
obra.

Adorno vai defender a idéia de autonomia da arte no sentido
radical tal como identificado pelo esteticismo, de um descolamento
completo da arte de qualquer função social. O que Adorno vê na repro-
dução técnica (particularmente por entender por reprodução técnica a
mera condição mecânica dos meios) é uma ameaça à autonomia da
arte por identificar que tal processo leva necessariamente ao fetichis-
mo da mercadoria. É a tese adorniana da manipulação. Adorno vê na
autonomia da arte moderna o último reduto da liberdade e da emanci-
pação humanas, justamente por encontrar aí o ponto de fuga de uma
realidade historicamente pautada pela racionalidade dos fins.

Em Adorno, a obra-de-arte é produto do trabalho social: ao
mesmo tempo em que se relaciona com a experiência empírica, em-
bora a renegando, a obra-de-arte se materializa na forma de lingua-
gem e de escritura estética, o que a leva a se alhear do mundo exteri-
or e se encerrar em um reino autônomo. Em todo caso, a força produ-
tiva estética é a mesma do trabalho utilitário e persegue os mesmos
fins, com a diferença que a arte exprime, sob uma forma estética, os
antagonismos que a realidade social não foi capaz de resolver.

Esses se reencontram na forma da obra e constituem, de certa
forma, �problemas imanentes�, independentemente de qualquer no-
ção de conteúdo. A obra-de-arte realizada é então um equilíbrio, na
sua forma, entre tensões contraditórias. É uma resposta provisória a
um problema, à condição, porém, de não cair no excesso formalista,
da arte pela arte, que a separa deliberadamente da realidade empíri-
ca. Nisso tudo, parece residir a situação aporética da arte. Daí o sen-
tido de que, em Adorno, o estético atua como correção do uso instru-
mental da razão.
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Num de seus aforismas, afirma Adorno (2001, p. 222):

A expressão tem em comum com a representação o facto de nela o im-
pulso se encontrar bloqueado pela realidade. Este impulso, com toda a
trama de experiências em que se inscreve, impede a comunicação direc-
ta com o objecto. Como expressão, o impulso converte-se em fenômeno
não falsificado de si mesmo e, assim, da oposição, por imitação sensí-
vel. É tão forte que a modificação em mera imagem, preço da sobrevi-
vência, lhe acontece sem ficar mutilado na sua exteriorização. No lugar
da meta da sua peculiar �resolução subjectivo-sensorial� põe a objecti-
va: a sua manifestação polêmica. Isto distingue-o da sublimação: toda a
expressão conseguida do sujeito, poderia dizer-se, é uma pequena vitó-
ria sob o jogo de forças da sua própria psicologia. O pathos da arte
assenta em que, graças à sua retirada para a imaginação dá à prepotência
da realidade o que é seu, mas sem se resignar à adaptação nem continuar
a violência do externo na deformação do interno. Os que tal levam a
cabo têm, sem excepção, de pagá-lo caro como indivíduos, ficar desva-
lidos por trás da sua própria expressão, que se subtrai à sua psicologia.
Mas despertam assim, não menos do que os seus produtos, a dúvida
sobre a inclusão das obras artísticas entre as produções culturais ex defi-
nitione. Nenhuma obra artística pode evitar, na organização social, a sua
pertença à cultura, mas também não há nenhum que seja mais do que
arte industrial, que não tenha feito à cultura um gesto de repúdio � pelo
que se tornou obra de arte. A arte é tão anti-artística como os artistas. Na
renúncia à meta do instinto preserva para este a fidelidade desmascara-
dora do socialmente desejado, que Freud com ingenuidade exalta como
a sublimação que, provavelmente, não existe.

Com relação à indústria cultural, a posição de Adorno o leva a
nela identificar não apenas a ideologia do conformismo em substi-
tuição à consciência: que promete enganosamente as satisfações que
não podem ser satisfeitas, e resolve aparentemente os problemas que
não podem ser por ela resolvidos. Para ele, o objetivo central da in-
dústria cultural é o de submeter os homens à condição de dependên-
cia e servidão, como massa passiva. Sendo o divertimento popular,
manipulado pela indústria cultural, a característica repressiva essen-
cial da cultura popular na modernidade.

Mas é preciso reconhecer, contudo, um importante aspecto na
teoria estética de Adorno. Se a mencionada potencialidade revoluci-
onária operada num discurso de fuga e de quebra da realidade unifi-
cadora pode possibilitar utopias que reinstauram a dialética realida-
de-ilusão, isso só pode ser imaginado, segundo ele, com base na con-
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sideração de uma manifestação de arte crítica e do uso crítico não-
manipulativo dos meios de comunicação.

Partindo desta questão, Adorno vai ter nas manifestações da
vanguarda artística uma dimensão crítica potencialmente mais deter-
minante do que na arte engajada; uma vez que esta última, por tentar
uma crítica inteligível, finda por dissimular �uma coerência concei-
tual formal�, que assimila e reconhece �tacitamente a penetrante e
florescente máquina de comunicação�.

Auge e declínio do conceito de indústria cultural no Brasil

Nos últimos tempos, a perspectiva frankfurtiana tem sido ob-
jeto de críticas severas e, geralmente, superficiais, no campo de estu-
dos da comunicação no Brasil, o que já foi admitido até por uma
importante referência da área (Lopes, 2001, p. 42). Isso se deveu
provavelmente a três ordens de fatores: a institucionalização de um
campo de estudos de comunicação centrado em escolas de comuni-
cação e nas entidades que as congregam, como Compós9 e Intercom10,
campo no qual é grande a popularidade dos estudos culturais; o esva-
ziamento da comunicação como objeto na sociologia uspiana, na qual
esse tema, depois de enorme interesse nos anos 70, ocupa hoje um
lugar menor no conjunto da produção daquela instituição e mesmo
da sociologia brasileira como um todo; finalmente, como contexto
mais geral para essas mudanças no âmbito acadêmico, vivemos no
Brasil desde a década de 80 a abertura do espaço público e uma cres-
cente mobilização social que, à primeira vista, parece invalidar inter-
pretações que reforcem a assimetria existente entre os grandes con-
glomerados de poder e o restante da sociedade, como é o caso da
Teoria Crítica.

Vamos então discutir brevemente algumas linhas da recepção
da Teoria Crítica pela sociologia da comunicação uspiana instituída
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9 Compós � Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
que congrega Programas de Pós-Graduação em Comunicação em nível de Mestrado e/
ou Doutorado de instituições de ensino superior, públicas e privadas no Brasil.

10 Intercom � Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação constitui-
se de sócios que se dedicam a estudos avançados da Comunicação.
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nos anos 70, sob a orientação de Gabriel Cohn, na tentativa de assi-
nalar a riqueza do conceito de indústria cultural como parte de uma
teoria social ampla em contraposição à sua redução a uma simples
teoria da comunicação que constitui, de fato, o alvo principal das
críticas mais corriqueiras que hoje se dirigem aos autores. Num se-
gundo momento, trataremos do esvaziamento dessa perspectiva quan-
do do abandono da indústria cultural como objeto por parte daqueles
pioneiros, que coincide com a consolidação das pós-graduações em
comunicação nas quais é forte a presença dos estudos culturais a
partir dos quais Adorno parece ser visto como uma herança maldita.

A recepção da Teoria Crítica pela sociologia da comunicação da
USP nos anos 70

A leitura da obra adorniana sobre a indústria cultural como
uma teoria da comunicação é muito empobrecedora, não apenas em
relação à riqueza da própria obra, mas também quando contrastada
com a proposta que marca a consolidação da Teoria Crítica na análi-
se da comunicação no Brasil, elaborada por Gabriel Cohn na década
de 70.11 Em sua tese de doutoramento que sistematiza aquela propos-
ta, Gabriel Cohn enuncia como problema central �a fundamentação
de uma estratégia de análise sociológica das relações entre sistemas
simbólicos e sistemas sociais, aplicável a uma modalidade historica-
mente específica da sua manifestação: qual seja, a sociedade con-
temporânea altamente complexa e industrializada, em que a produ-
ção e o consumo em grande escala se estendem até a sua dimensão

11 É conhecida a iniciativa anterior de Luiz Costa Lima (2002) para a divulgação no
Brasil de teóricos que abordaram a comunicação, inclusive Adorno e Horkheimer. Mas
ele próprio reconheceu o caráter quase acidental desse objeto em sua trajetória, em
contraste com a produção uspiana sobre o tema, bem mais ampla e longeva. Renato
Ortiz salienta o interesse tardio da temática da sociedade de massas no Brasil e menciona
como pioneiro um artigo de Ferreira Gullar de 1966 versando especificamente sobre os
problemas estéticos dessa sociedade a partir da perspectiva frankfurtiana. Na mesma
direção, ele registra também a organização, por Vamireh Chacon, de um número da
Tempo Brasileiro dedicado à comunicação e à cultura de massa. Até a década de 60,
segundo Ortiz (1988, p. 15), a temática da cultura de massas era ofuscada por aquelas
da cultura popular e da identidade nacional.
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cultural� (Cohn, 1973, p. 13). Se dúvidas ainda existissem, elas seriam
dirimidas quando o autor, considerando a centralidade da comunica-
ção em outras teorias sociológicas, como as de Mead e de Schutz,
reafirma: �não nos interessa a comunicação como dimensão genéri-
ca da sociedade, mas sim a análise de uma manifestação historica-
mente específica desse processo� (p. 14).

Nesse texto capital para a delimitação do campo da sociologia
da comunicação no Brasil, o autor propõe como objeto a relação
entre sistemas simbólicos e sistemas sociais no quadro do capitalis-
mo monopolista e sua manifestação no âmbito da cultura, a indústria
cultural, força-motriz da concentração técnica e econômica que pas-
sa a caracterizar aquele âmbito. Logo se vê a violência envolvida na
redução do conceito de indústria cultural a um modelo da interface
entre emissor e receptor, desconsiderando a relação entre os sistemas
simbólicos e os sistemas sociais que aquele conceito permite carac-
terizar. Vejamos, então, como esse conceito aparece na interpretação
que Gabriel Cohn faz de Adorno.

Gabriel Cohn estava especialmente preocupado em limpar o
terreno da sociologia da comunicação, evidenciando o caráter ideo-
lógico de noções do pensamento político que haviam sido incorpora-
das acriticamente, sobretudo a noção de �massa�. Cohn faz um tre-
mendo esforço para demonstrar que, apesar de fazer parte do glossá-
rio adorniano, essa noção ocupa um lugar secundário em prol do
conceito de indústria cultural, aquele que de fato guia a análise da
cultura no capitalismo avançado. Diz o autor: �Do ponto de vista de
Adorno, a sociedade contemporânea é entendida como sociedade
administrada e a sua dimensão cultural, longe de ser entendida como
�cultura de massa� ou afins, constitui o domínio da indústria cultu-
ral� (Cohn, 1973, p. 124).

A noção de indústria cultural tem outro estatuto sociológico
porque articula o tema weberiano da racionalização aos temas mar-
xianos do fetichismo e da luta de classes. Isso confere à conceitua-
ção adorniana uma dimensão histórica até então ausente da discus-
são sobre a �massa�, que passa a ser pensada como produto das ten-
dências totalizantes do capitalismo avançado, com especial destaque
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à contribuição da indústria cultural nessa produção. Segundo Gabri-
el Cohn, embora o tema weberiano da racionalização apareça como
o ponto de partida formal da teoria adorniana sobre a cultura no capi-
talismo avançado, ele se vincula ao conceito de classe que constitui
o seu ponto de partida de fato. Prossegue o autor: �A �sociedade
administrada� é aquela em que a esfera administrativa, enquanto
modalidade de organização social e, sobretudo como forma de domi-
nação, atinge o ápice de realização de sua tendência imanente à ex-
pansão para todas as áreas da vida social� (p. 124-125). Entretanto, a
administração no capitalismo avançado não pode ser entendida como
instituição separada do jogo das forças sociais. Cohn reforça sua lei-
tura com as palavras de Adorno: �Na sociedade antagonística, as or-
ganizações formais necessariamente perseguem objetivos particula-
res, às custas dos interesses de outros grupos. Isso as obriga ao enri-
jecimento e à autonomização. Caso se mantivessem abertas para bai-
xo, em relação a seus membros e às suas exigências imediatas, elas
se tornariam ineficazes� (apud Cohn, 1973, p. 125). Entretanto, essa
articulação entre o processo de racionalização e a disputa entre os
grupos sociais com interesses antagônicos não necessariamente nos
conduz para fora do universo teórico weberiano.

O pensamento adorniano ganha coloração mais marxista quan-
do ele identifica como causa do processo de racionalização �a ex-
pansão das relações de troca pelo conjunto total da existência, em
condições de crescente monopolização� (apud Cohn, 1973, p. 124).
A lógica da equivalência que subjaz à relação de troca converge para
a racionalidade administrativa, uma vez que exige a formulação do
caráter mensurável dos objetos, o que, por sua vez, permite que se-
jam subsumidos a regras abstratas. Cohn explicita: �A diferença qua-
litativa entre os domínios, assim como no interior de cada qual, fi-
cam reduzidas, levando à diminuição da sua resistência à administra-
ção. Simultaneamente, a crescente concentração suscita unidades de
amplitude tal, que os métodos tradicionalistas �irracionais� perdem
sua eficácia� (Cohn, 1973, p. 125).

O essencial para o tema que nos ocupa é que o conceito de
indústria cultural destaca o momento em que a racionalização atinge
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a cultura. O próprio termo tanto assinala esse momento quanto im-
põe uma distinção entre a cultura (como a reivindicação perene do
particular contra o geral) e a administração (como o geral que se
opõe ao particular). Segue-se que �a exigência da administração em
relação à cultura é essencialmente heteronômica; ela precisa medir o
cultural, seja qual for, segundo normas que não lhe são inerentes,
que nada têm a ver com a qualidade do objeto. A cultura é medida
conforme padrões abstratamente trazidos do seu exterior, enquanto o
administrador é levado pelas suas próprias exigências e conforma-
ção a recusar-se, no mais das vezes, a levar em conta questões relati-
vas à qualidade imanente, à verdade e, finalmente, à racionalidade
objetiva do objeto (cultural)� (Adorno apud Cohn, 1973, p. 125-126).

Mesmo quando a noção de �sociedade administrada� deixa de
ser central no argumento, como em �Capitalismo tardio ou socieda-
de industrial?�, persiste a importância do conceito weberiano de ra-
cionalização, apesar do maior peso conferido aos conceitos marxia-
nos de classe e ideologia. Nesse texto, a sociedade contemporânea é
caracterizada como �industrial� do ponto de vista de suas forças pro-
dutivas e como �capitalista� do ponto de vista das relações de produ-
ção. Nela, o trabalho industrial tornou-se protótipo para os outros
domínios, como a cultura. Já as relações de produção, segundo Cohn,
se manifestam pela incorporação no nível societário da lógica da pro-
dução fabril e, de modo mais geral, pela lógica do lucro. Nessas con-
dições, a esfera cultural deve ser analisada em consonância com as
tendências abrangentes do sistema produtivo, porque também ela foi
submetida ao processo geral de acumulação capitalista. Nesse con-
texto, salienta Cohn mais uma vez, não há como falar em �cultura de
massa�, mas em indústria cultural, promotora e resultante de uma
tremenda concentração econômica e administrativa no âmbito da cul-
tura (Cohn, 1973, p. 127).

A indústria cultural reatualiza o fetichismo da mercadoria por-
que, no plano da cultura, ela corporifica um poder técnico e financeiro
agigantado diante de indivíduos que não mais o reconhecem como
efeito de suas ações. No pensamento adorniano, o fetichismo aparece
não como um fato da consciência, mas como produtor da consciência.

ROCHA, Maria E. da Mota; SOARES, Paulo M. Ferreira; Mutzenberg, REMO � Theodor W. Adorno



249A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

Segundo Gabriel Cohn, a conseqüência metodológica dessa ênfase
no fetichismo é que �Por essa via, a ótica da análise tende a se deslo-
car para o nível dos produtos da indústria cultural. Estes são tomados
como mercadorias que, enquanto articuladas num sistema, confor-
me uma lógica específica � precisamente a da indústria cultural �
engendra modalidades também específicas de ideologia� (Cohn, 1973,
p. 128).

Rudiger aponta a discrepância entre essa proposta de Gabriel
Cohn baseada em Adorno e as investigações inspiradas por ela, nas
décadas de 70 e 80: �os estudos que se fizeram a partir de sua recep-
ção concentraram-se nas condições de produção e difusão das ex-
pressões da cultura industrial, deixando de fora a análise de sua di-
mensão ideológica� (Rudiger, 1998, p. 17). Teria prevalecido a críti-
ca à indústria cultural em chave materialista, com a ênfase nas condi-
ções de produção dos bens culturais sem que estes tivessem sido
realmente analisados.

Cabe salientar, entretanto, que, se o fetichismo é tomado como
processo formador das consciências e não apenas como o seu resul-
tado, a ênfase nas condições de produção da cultura faz sentido, tan-
to mais em um contexto de consolidação do capitalismo monopolista
e da indústria cultural, como era o caso do Brasil na segunda metade
do século XX. No texto em que trata mais empiricamente do concei-
to de Indústria Cultural, Adorno realça suas características gerais de
funcionamento: como um sistema (que se expressa, por exemplo, na
concentração técnica e econômica que leva a que os conglomerados
atuem em diversas áreas da produção cultural); em rede (na medida
em que esta mesma concentração significa uma produção em larga
escala difundida a partir de centros para um vasto público consumi-
dor) e de modo racionalizado (na medida em que o caráter capitalista
e a escala da produção impõem um cálculo da relação custo/benefí-
cio para garantir a absorção dos produtos, contribuindo para a difu-
são de esquemas e formatos industriais também no âmbito cultural �
embora o próprio Adorno saliente que a racionalização nesse âmbito
tende a se dar mais na distribuição do que na produção) (Adorno,
1977). No mesmo texto, assim como na Dialética do esclarecimento,



250

Adorno não se detém na análise de produtos da indústria cultural,
mas faz apenas menção ao jazz, ao cinema, às novelas radiofônicas
para sublinhar o seu modus operandi que consiste no �esquematismo
do procedimento� de produção e distribuição dos conteúdos (Ador-
no e Horkheimer, 1985a, p. 115-116). Dizem ele e Horkheimer: �Sob
o poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica� (p. 114).
Os produtos explicam-se por sua lógica de produção e distribuição,
algo que a comparação entre as indústrias automobilística e cinema-
tográfica atesta, no mesmo trecho da Dialética do esclarecimento.
Isso certamente coloca dificuldades para o pesquisador interessado
em operacionalizar o conceito de indústria cultural para a análise de
seus produtos particulares, uma vez que o interesse em cada um de-
les está em sua propriedade de encarnar essa engrenagem total que é
a indústria cultural. O esquematismo dos procedimentos de produ-
ção e, sobretudo, de distribuição torna a diferença entre os produtos
desprezível: �O fato de que milhões de pessoas participam dessa in-
dústria imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam ine-
vitável a disseminação de bens padronizados para a satisfação de
necessidades iguais. O contraste técnico entre poucos centros de pro-
dução e uma recepção dispersa condicionaria a organização e o pla-
nejamento pela direção� (ibid.).

É possível pensar que as condições de produção apareciam,
para os pesquisadores que testemunhavam a montagem da indústria
cultural no Brasil e seus primeiros desdobramentos, como um objeto
imprescindível na constituição do campo da comunicação no país e,
ainda mais importante no que nos concerne, como o elemento pri-
meiro para a compreensão dos próprios produtos dessa indústria, já
que as condições de produção modelam intimamente o produto. Na
arte, lembra Adorno, a técnica é a organização imanente da coisa,
enquanto na indústria cultural ela está condicionada pelas necessida-
des de distribuição e reprodução mecânica. O uso de técnicas extra-
artísticas de produção de bens materiais invade o domínio da cultura,
conformando produtos que tendem à estandardização.

 Por tudo isso, é compreensível a ênfase que alguns orientan-
dos de Gabriel Cohn deram à análise das condições de produção da
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cultura a partir da montagem da indústria cultural no Brasil. Maria
Arminda do Nascimento Arruda tratou de mostrar um momento es-
sencial desse processo, o ingresso da publicidade brasileira em sua
fase industrial. Uma passagem evidencia a chave de leitura da obra
adorniana implícita nesse encaminhamento da pesquisa:

(a) abordagem ligada ao conceito de indústria cultural dirige a reflexão
para as formas de produção das mensagens; ao mesmo tempo, pressu-
põe um tratamento dos mass-media enquanto empresas, já que seus pro-
dutos são primordialmente mercadorias, enredando os meios de comu-
nicação na teia da sociedade que os gerou; por último et pour cause,
compele o estudo a voltar-se para um conhecimento da sociedade, no
caso, o capitalismo em sua etapa monopolista, e a forma de inserção que
com ela mantém a indústria cultural (Arruda, 1985, p. 15).

A própria autora, em prefácio à segunda edição de seu livro A
embalagem do sistema, situa seu trabalho no seio da tradição inau-
gurada por Gabriel Cohn e identifica os

três pilares fundamentais, responsáveis pelo suporte do argumento cen-
tral que a atravessa: o dialogo com a orientação analítica dominante no
momento, o marxismo, matizado pela teoria crítica, especialmente na
vertente adorniana; a emergência do sistema de indústria cultural pondo
novos problemas à compreensão do país; o sufocamento originado na
ausência de liberdade, na prática da repressão, no uso corriqueiro da
violência como instrumento do poder do Estado (Arruda, 2002, p. 18).

O ocaso da perspectiva adorniana de análise da comunicação

Um primeiro fator desse declínio foi o afastamento dos pio-
neiros da sociologia da comunicação adorniana em relação a esse
objeto. Como é sabido, uma safra de estudos da comunicação inspi-
rados na Teoria Crítica seguiu-se à introdução dessa corrente por
Gabriel Cohn na USP nos anos 70. Nesse período, ele orientou al-
guns dos principais trabalhos dessa fornada inicial da sociologia da
comunicação brasileira, tais como as dissertações de mestrado de
Maria Arminda do Nascimento Arruda, Gisela Taschner (1978),
Waldenyr Caldas (1976), Ciro Marcondes Filho (1976) e Orlando
Pinto Miranda (1975). Mas a partir da década de 1980, esses expoen-
tes foram migrando para outros temas e, eventualmente, também para
outras perspectivas teóricas.
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Maria Arminda do Nascimento Arruda voltou-se para os pro-
blemas da alta cultura e já em seu doutorado elegeu como tema �o
imaginário mineiro na vida política e cultural no Brasil�, tratado a
partir das obras de intelectuais de Minas. Mais recentemente, tem
dedicado especial atenção ao projeto cultural modernista, o que trans-
parece inclusive em sua tese de livre-docência �Metrópole e cultura:
São Paulo no Meio Século�. Outro tema muito caro à autora, vincu-
lado ao anterior, é a sociologia dos intelectuais e o pensamento soci-
al brasileiro, especialmente, a vida e obra de Florestan Fernandes. É
muito importante frisar que Adorno permanece como uma referência
fundamental tanto em suas preocupações com o modernismo quanto
quando trata de políticas culturais e sociologia da cultura. Mas a in-
dústria cultural nunca mais foi objeto direto de suas investigações.

Depois da dissertação de mestrado orientada por Gabriel Cohn,
defendida em 1979, Gisela Taschner deu prosseguimento à pesquisa
sobre a constituição da indústria cultural no segmento da mídia im-
pressa em seu doutorado sobre o grupo Folha de São Paulo, apresen-
tado em 1984, sob a orientação de Azis Simão. Mas desde então, tem
privilegiado os temas do consumo, do turismo e do lazer a partir de
outras perspectivas, como a de Norbert Elias, central em seu artigo
�Raízes da Cultura do Consumo� (Taschner, 1997). Pioneira na soci-
ologia do consumo brasileira, Gisela Taschner dedicou boa parte de
seus esforços posteriores ao doutorado à pesquisa sobre a estrutura-
ção do mercado de lazer e turismo, a difusão da cultura de consumo
e a expansão dos direitos do consumidor no Brasil, na qual a influên-
cia da perspectiva frankfurtiana é mais matizada.

A produção de Ciro Marcondes Filho também parece associar,
à mudança de tema, uma abordagem mais eclética em que a perspec-
tiva frankfurtiana não parece ter a primazia. Francisco Rudiger, ana-
lisando esse movimento, chega ao ponto de afirmar que, na produção
do autor, �a problemática não se situa mais na esfera da indústria
cultural, deslocando-se para o âmbito do discurso pós-moderno so-
bre a técnica� (Rudiger, 1998, p. 20). Ciro lança mão de um argu-
mento em que se ouvem os ecos da recusa da perspectiva adorniana,
em função de uma crença muito comum no campo de estudos da
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comunicação, o de que o caráter mais fragmentário e descentralizado
das novas tecnologias de informação e comunicação tornaria caduco
o conceito de indústria cultural. Diz ele: �Ao que tudo indica, a inter-
net não pertence ao campo da comunicação nem se submete à lógica
dos meios de comunicação: ela é outra coisa. É, sem dúvida, o pri-
meiro grande sistema estruturante da sociedade tecnológica� (p. 40).

Tal uso das novas tecnologias para invalidar o conceito de in-
dústria cultural não passou despercebido por Gabriel Cohn e foi ob-
jeto de duas intervenções suas no sentido de reafirmar a atualidade
daquele conceito. Trata-se do texto �Esclarecimento e ofuscação:
Adorno e Horkheimer hoje�, em que Cohn, considerando as possibi-
lidades postas pelas novas tecnologias, conclui que �em nenhum des-
ses casos haverá condições para demonstrar que os grandes conglome-
rados empresariais estejam hoje significativamente mais sob o contro-
le de uma cidadania formada por sujeitos autônomos de uma razão
reflexiva do que era o caso quando foi escrita a Dialética do esclareci-
mento� (Cohn, 1998, p. 23). A outra tentativa de Gabriel Cohn intitula-
se justamente �a atualidade do conceito de indústria cultural�, em que
apresenta argumentos na mesma direção (Cohn, 1998).

Entretanto, intervenções que reforçam a atualidade da Teoria
Crítica e, mais especificamente, do conceito de indústria cultural si-
tuam-se fora do campo de estudos de comunicação que, a partir dos
anos 70, foi ganhando forma e dinâmica próprias, mais autônomas
em relação às teorias e pesquisas desenvolvidas em outras áreas do
conhecimento, inclusive a sociologia. Depois desse esforço inicial
de condução e aglutinamento de pesquisas na área, Gabriel Cohn foi
se afastando da indústria cultural como objeto e se aproximando de
outros temas da teoria social.

A mudança de interesses vista na trajetória dos autores pionei-
ros da sociologia da comunicação de matiz frankfurtiana parece cor-
responder a um movimento que abarca a sociologia brasileira como
um todo, que não tem priorizado esse objeto, haja vista a fraca pre-
sença do tema nas reuniões anuais da Anpocs. Analisando a progra-
mação dos grupos de trabalho e seminários temáticos nos últimos
dez anos, vê-se que a principal discussão sobre a mídia tem sido
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aquela que trata especificamente de sua influência no comportamen-
to eleitoral e na opinião pública, presente em todos os anos do en-
contro desde pelo menos 1998.12 O tema �mídia, consumo e relações
de poder� apareceu duas vezes no mesmo período, enquanto a preo-
cupação com as influências das novas tecnologias de informação em
diferentes áreas da vida social se expressou em mais dois seminários
temáticos. Será que a centralidade da mídia nas sociedades contem-
porâneas, atestada, por exemplo, na sua crescente importância para a
representação de processos políticos, de experiências religiosas e de
identidades sociais, vai diluí-la como objeto e transformá-la em um
ponto cego da investigação sociológica no Brasil?

Isso é particularmente grave, considerando-se que a abertura
do espaço público e a consolidação da pós-graduação em comunica-
ção a partir da década de 80 têm levado à popularização de uma
versão pouco crítica de estudos culturais, não tanto entre os seus
principais expoentes, mas no curso da vulgarização do conhecimen-
to produzido nesse campo. Segundo essa leitura mais pobre dos estu-
dos culturais, aliás, pouco gramisciana pela desconsideração das re-
lações simbólicas como relações de poder, Adorno aparece como um
verdadeiro estorvo.

A redemocratização provavelmente contribuiu para a perda de
influência da perspectiva frankfurtiana na sociologia da comunica-
ção e para a diminuição do interesse nessa área porque tornou menos
urgente a denúncia das tendências totalizantes de uma indústria cul-
tural até então fortemente empenhada na legitimação do modelo de
capitalismo e de sociedade implantado por um regime autoritário. A
perda de legitimidade do Regime, o novo sindicalismo, a entrada
maciça dos novos movimentos sociais na cena política, as críticas
recorrentes ao principal veículo de comunicação do país, celebriza-
da em slogans como �O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo�,
tudo parecia apontar para a inutilidade de uma visão da cultura como
um processo assimétrico de formação do pensamento identitário. Mas
as condições estruturais em que a cultura se vê conformada no capi-
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talismo avançado sobreviveram à abertura dos anos 80 no Brasil.
Para indicar seus sintomas, podemos lembrar que a racionalidade
instrumental se manifesta, hoje como nunca, nos principais formatos
da TV brasileira, a telenovela, o programa de auditório, o telejornal.
No mesmo plano, vários autores têm discutido a concentração da
audiência como uma das marcas do sistema brasileiro, muito resis-
tente diante das forças progressistas que, desde os anos 80, se esfor-
çam por sua democratização, como evidencia a derrota dessas forças
na disputa pela escolha do padrão digital de TV, muito recentemente.
Podemos apontar também os efeitos nefastos da educação técnica
que, implantada pelo Regime Militar, hoje encontra arautos cada vez
mais apaixonados inclusive na Universidade Pública.

Além disso, a estetização da política no Brasil, posta em novo
patamar a partir da eleição de Collor, hoje aparece como um proces-
so irreversível que abarca inclusive os sindicatos e o terceiro setor,
tamanho o grau de penetração da lógica capitalista e instrumental de
produção nos âmbitos da política e da cultura. Por tudo isso, Adorno
ainda tem muito a dizer. Mais até: talvez nunca tenha sido tão atual
como hoje, como Fredric Jameson tem se esforçado para demonstrar.
Ele pode ser recuperado como aquela voz discordante que nos ajuda a
�restaurar o sentido de algo desagradável e iminente no poluído sol da
alameda do shopping� (Jameson, 1997, p. 18). Ou seja, como instru-
mento de crítica à ideologia, mais necessária do que nunca.
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Freud, Fromm e Adorno

Acerca da recepção da psicanálise nos
trabalhos empíricos da escola de Frankfurt

Jessé Souza

O tema da irracionalidade, tanto na vida social em geral quan-
to na política em particular, foi sempre um aspecto central da refle-
xão sociológica. A relação, no entanto, entre a racionalidade científi-
ca, com seus conceitos e racionalizações, e a evidente importância
dos aspectos da sociabilidade percebidos como irracionais, sempre
guardou a marca da tensão, da ambigüidade e da contradição. Um
exemplo disso é a obra weberiana. Seu conceito de carisma, por exem-
plo, procura, precisamente, dar conta da importância desse elemento
para a vida social. A noção de carisma associa a mudança social à
antecipação, por parte de um líder, dos anseios e desejos das massas
(Weber, 1985, p. 140-148). A interpretação de sentido social parcial-
mente não-refletido ou inconsciente está, para ele, na origem mesma
da sociabilidade e da renovação social. Em Weber, no entanto, essa
relação está envolta em mistério. O vínculo entre Líder e massa de
seguidores é um dado descritivo e não geneticamente reconstruído.
Não fica claro de onde provém a percepção da força social da �extra-
cotidianidade�, que é a base da legitimação e da influência dos gran-
des líderes religiosos e políticos da história.

Acredito que Freud, nos seus estudos ditos sociológicos ou
culturais, procurou precisamente transformar em conceitos analíti-
cos aquilo que Weber havia percebido descritivamente. A partir de um
ponto de partida que tinha os afetos como matéria-prima da sociabi-
lidade, Freud procurou explicar as razões dos fenômenos que Weber
apenas percebia vagamente. A escola de pensamento que percebe a
riqueza radical da contribuição de Freud para a compreensão dos
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fenômenos irracionais de massa, que marcam o século 20, é a cha-
mada �primeira geração� da escola de Frankfurt.

Nesse século, a tentativa de integração de elementos psico-
lógicos com perspectivas sociológicas foi objeto do estudo de re-
nomados pesquisadores, no Brasil e fora dele. Os elementos psico-
lógicos desempenham nessas análises a função de explicar precisa-
mente a permanência, a recorrência e a repetição de certos padrões
de comportamento social. Nesse sentido, a psicanálise freudiana
foi o instrumento teórico por excelência para operar uma integra-
ção com a sociologia graças à magnitude e à abrangência da obra
freudiana, cuja ousadia intelectual o levava a procurar os elos per-
didos para a ciência e a filosofia tradicionais, entre ontogênese � a
perspectiva do desenvolvimento individual � e filogênese � a pers-
pectiva do desenvolvimento da espécie. Vou procurar explicitar esse
vínculo entre psicanálise e sociologia em três passos: 1) explicitan-
do a relação entre Psicanálise e cultura para Freud; 2) discutindo a
psicologia social do fascismo para Erich Fromm; 3) e, finalmente,
observando a tentativa de T. W. Adorno de vincular psicanálise e
sociologia empírica.

Freud e a psicanálise da cultura

Freud procurou formular, a partir de suas experiências clíni-
cas com casos patológicos, uma teoria geral do funcionamento men-
tal patológico e �normal�, na medida em que, segundo ele, todo com-
portamento aberrante é uma mera expressão, quantitativamente exa-
gerada, do comportamento médio aceito socialmente. Apesar de re-
formulações constantes nas categorias fundamentais da psicanálise
no decorrer da sua obra, dois aspectos parecem fundamentais e per-
manentes, tanto na sua obra quanto para os interesses desta pesquisa:
a) a ênfase nas experiências arcaicas da vida infantil, especialmente
as relativas à vida sexual e afetiva; b) a admissão da influência per-
manente dos mecanismos inconscientes como determinantes últimos
da conduta humana observável.

Dois conceitos centrais parecem dar conta dessas preocupações
da teoria psicanalítica, que são, respectivamente, o complexo de Édipo
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e a teoria estrutural da mente, com sua explicação do relacionamento e
dinâmica entre os três componentes: id, ego e superego.

O próprio Freud sempre foi perfeitamente consciente do al-
cance de suas teorias, não só para uma psicologia profunda do com-
portamento individual como também para a explicação de fenôme-
nos culturais e sociais. Já no início do seu Massenpsychologie und
Ich-Analyse (A psicologia de massas e a análise do ego), afirma Freud
que apenas os fenômenos narcísicos seriam individuais em sentido
estrito (Freud, 1989, p. 65).

Assim sendo, Freud generaliza, de forma ousada e provocan-
te, os paralelismos entre indivíduo e sociedade. No seu Totem und
Tabu Freud dirige sua curiosidade para o fato de que, nos assim cha-
mados povos primitivos, toda a organização social se baseia no fato
da privação de relações sexuais entre pessoas do mesmo totem. O
totem, o elemento do sagrado na vida desses povos, é a base de todas
as obrigações sociais, indo além do pertencimento ao clã e do mero
parentesco sangüíneo (ibid., p. 296).

As perguntas de Freud, as quais não haviam sido respondidas
adequadamente por nenhum estudioso até então, eram: por que o
tabu? Qual a sua motivação última? Quais são as origens dessa pri-
meira célula da moralidade humana?

Uma primeira relação entre totem e complexo de Édipo esta-
belece Freud a partir da pressuposição de uma semelhança funda-
mental entre o modo como o homem primitivo e as crianças relacio-
nam-se com os animais. Ambos não demonstram o orgulho que o
homem civilizado apresenta em relação aos outros animais. No tra-
balho clínico de Freud, a análise da fobia de animais em crianças
apresentava sempre o mesmo resultado: o medo supostamente diri-
gido a animais era em realidade referido ao pai! O animal passava a
ser depositário da mesma atitude ambivalente que é normal em rela-
ção ao pai, sendo a ambivalência em relação ao animal totêmico uma
das principais características do totemismo (ibid., p. 311).

Dessa intuição fundamental, deriva Freud a famosa hipótese
do assassinato primordial do pai pelos irmãos invejosos do monopó-
lio sobre as mulheres exercido pelo primeiro. Os filhos expulsos vol-
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tam, matam e comem o pai � num ato de identificação com ele �
pondo fim à horda primitiva. A festa da comida do totem � talvez a
primeira festa humana � seria uma repetição desse ato trágico e ple-
no de conseqüências que foi o assassinato do pai. É o remorso, o
complexo de culpa inevitável depois do assassinato que irá propiciar
uma obediência a posteriori � �o pai morto é muito mais forte que
vivo� dirá Freud � ao pai e a suas interdições: a) evitar o incesto; b)
não matar o totem (o pai) (ibid., p. 427).

Assim sendo, os motivos que levaram ao assassinato do pai
são os vencedores. Não matar o totem significa não matar o irmão, o
que, juntamente com a renúncia ao incesto, significa a inauguração
da possibilidade da sociabilidade. Os tabus do totemismo são os
mesmos do complexo de Édipo: matar o pai; possuir a mãe. Assim
como, na vida psíquica, o complexo de Édipo é o divisor de águas
entre a vida normal e a origem de todas as neuroses, na vida social, sua
resolução �sadia� seria o divisor de águas entre a barbárie por um lado,
e a origem da sociedade, ética e religião por outro (ibid., p. 430).

Mais importante ainda para os nossos objetivos, no entanto, é
o outro paralelismo: o do papel determinante das pulsões inconsci-
entes sobre o comportamento humano. A tese freudiana de que �as
paixões pulsionais são mais fortes que os interesses racionais� (ibid.,
p. 241) também na vida social é o que vai atrair a atenção de cientis-
tas sociais das mais variadas matizes do nosso século.

Freud dedica um texto de 1923, o Massenpsychologie und Ich-
Analyse, para tentar fundamentar uma psicologia das massas. Os autores
anteriores que lidaram com o tema do comportamento das massas apela-
vam para a palavra mágica �sugestão� para explicar o que mantém as
massas unidas, assim como para a palavra mágica �prestígio� (ibid., p.
83) para compreender a influência do líder. Freud, ao contrário, vai ten-
tar tematizar, precisamente, o que propicia o cimento dos componentes
da massa entre si e o porquê da fascinação exercida pelo líder.

A intuição fundamental que guiará Freud nesse seu itinerário
é a pressuposição de que a sociabilidade, o espírito de grupo, o sen-
timento de justiça e igualdade são, antes de tudo, sentimentos secun-
dários. Eles são produzidos a partir da transformação de uma inveja
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inicial, de uma animosidade primordial, a qual se torna um senti-
mento social pela promessa de alguma satisfação substitutiva: se não
se pode ser o privilegiado, ou o amado, pelo menos não ser mais ou
menos do que qualquer outro (ibid., p. 112).

Se apenas o amor pode ser visto como fator cultural na supera-
ção do egoísmo, seja como no exemplo do amor sexual à mulher,
seja em relação ao caso do amor homossexual sublimado ao compa-
nheiro, que tipo de amor está presente no grupo de modo a mantê-lo
unido e apresentar as características que tem? Qual o segredo do
�cimento� das massas?

Para Freud, um outro mecanismo de ligação sentimental, para
além da dedicação à outra pessoa como conhecemos na vida sexual,
é a identificação. A identificação é uma forma primária da ligação
sentimental que, já no contexto do complexo de Édipo, ocorre para-
lelamente à explícita ligação sexual do menino com a mãe, adquirin-
do a forma de uma ligação sentimental com o pai. O menino deseja a
mãe e identifica-se com o pai (ibid., p. 98).1 A identificação, é, por-
tanto, desde o início ambivalente: o desejo de ser o pai confunde-se
com o desejo de substituí-lo ao lado da mãe.

A identificação pode ainda, além de uma forma arcaica de li-
gação sentimental a um objeto, adquirir mais duas formas: 1) uma
regressão, substituindo a relação libidinosa através da introjeção do
objeto, ou 2) uma comunhão com outra pessoa que não aquela que é
objeto da libido. Este último caso parece ser o essencial para a análi-
se da psicologia das massas: quanto maior a comunhão de expectati-
vas tanto maior o vínculo entre as pessoas (ibid., p. 107).

Esse tipo de comunhão de expectativas põe em cena um ele-
mento essencial para a comunidade de sentimentos da massa: a rela-
ção com o líder. O mecanismo da identificação, como no caso clássi-
co do homossexualismo masculino, em que o objeto desejado (a mãe)
é introjetado, ou como no caso da melancolia, em que as censuras
que se dirigem aos objetos são introjetadas, leva a uma divisão do
ego. Essa subdivisão do ego abrange o ego e o ego-ideal. O ego-ideal

1 Com a unificação da vida espiritual, entram em choque as duas correntes produzindo o
complexo de Édipo.
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é uma herança do narcisismo primitivo, quando o ego da criança
bastava a si mesma. Com o tempo, essa instância para incorporar
exigências e influências do meio externo, as quais nem sempre são
capazes de serem atendidas, abrem espaço para uma satisfação a par-
tir do ego-ideal que se diferencia do ego (ibid., p. 102).

Essa cisão é importante, dado seu papel fundamental no proces-
so da paixão e da hipnose. A paixão, quando comandada por objetivos
sexuais reprimidos, acarreta a idealização do objeto amado, ou seja,
visto como exemplo de perfeição, o objeto ocupa o lugar do ego-ideal.
A hipnose, por sua vez, é definida por Freud como uma dedicação
apaixonada com a ausência de satisfação sexual, permitindo a mesma
substituição do ego-ideal pelo hipnotizado. Apesar do dado místico e
misterioso, sempre presente na relação hipnótica, torná-la refratária a
uma abordagem racional, a mesma permite, para Freud, uma �aproxi-
mação� da relação entre o indivíduo na massa e o líder. Nesse sentido,
a massa seria um certo número de indivíduos, que põem o mesmo
objeto (o líder) no lugar dos respectivos egos-ideais (ibid., p. 108).

O líder representa, portanto, para indivíduos adultos do mun-
do moderno, o mesmo que o pai na horda primitiva, no sentido da
vinculação erótica como dado imediato, em relação ao qual só se
pode agir passiva e masoquisticamente (ibid., p. 118). Como resulta-
do da tentativa de esclarecer a estrutura libidinosa que liga a massa
ao líder tem-se, portanto, a tese � a partir da distinção entre ego e
ego-ideal � da identificação e conseqüente transposição do objeto (o
líder) no lugar do ego-ideal. O tipo individual mais vulnerável à mas-
sificação seria aquele no qual a distância entre o ego e o ego-ideal é
pequena, significando a manutenção de muito da auto-satisfação nar-
císica infantil. Nesse caso, basta o líder incorporar algumas caracte-
rísticas desses indivíduos de forma aguda para �hipnotizá-los�.2

2 A ausência de um líder carismático e a dominação apenas da lei, como princípio orde-
nador da democracia moderna, não prometia um melhor futuro na visão freudiana. No
seu Das Unbehagen in der Kultur (O mal-estar na civilização), Freud menciona os
Estados Unidos como exemplo de uma �miséria psicológica das massas�, precisamente
quando o vínculo social, produzido por identificação dos indivíduos entre si, carece da
figura ordenadora do líder. O potencial racional da democracia e da política em geral
não era exatamente, como podemos ver, a ilusão preferida de Freud.
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Erich Fromm e a psicologia social do fascismo

Dificilmente podemos ter uma idéia clara, hoje em dia, do
impacto dessas idéias sobre inúmeros pensadores que se debatiam
sobre questões sem respostas que estavam na ordem do dia. Antes de
tudo, o comportamento conformista de grande parcela do proletaria-
do europeu e o nascimento e crescimento do fascismo na Europa
mostravam a continuidade e a permanência de idéias, mesmo quan-
do impossíveis de serem justificadas racionalmente.

Em nenhuma corrente de pensamento o impacto do freudismo
foi tão amplo e tão renovador quanto no grupo de pensadores daque-
la que viria a ser chamada de �escola de Frankfurt�. Aqui, a apropri-
ação das idéias freudianas deu-se num contexto de relativização da
teoria marxista. Freud serviu antes de tudo para explicar a perma-
nência de predisposições irracionais renitentes, de modo a conferir
um ritmo e uma lógica específica aos fenômenos ditos superestrutu-
rais no vocabulário marxista.

O primeiro grande pioneiro a tentar o casamento dessas pers-
pectivas foi Erich Fromm. O que Fromm chamava de �psicologia
social analítica� era, precisamente, a tentativa de interpretar fenôme-
nos sociais em termos da elucidação da adaptação do aparato instin-
tivo a situações socioeconômicas (Held, 1980, p. 112). Vale a pena
deter-se um pouco na análise das contribuições de Fromm não ape-
nas pelo seu caráter pioneiro, mas pela importância do vínculo que
constrói entre psicologia e sociologia, ao aproveitar os estudos freu-
dianos sobre �caráter�, no sentido de construir �tipos sociais� mais
ou menos predispostos a uma relação autoritária ou democrática.

O texto seminal de Fromm nesse particular é Sozialpsycholo-
gischer Teil (a parte social-psicológica) do grande estudo empírico
realizado pelos frankfurtianos na década de 1930: Studien über Au-
torität und Familie (estudos sobre autoridade e família) (Fromm,
1987). Esse importante conjunto de textos teóricos e pesquisas em-
píricas, como o título já diz, procura estabelecer relações entre a per-
manência de situações autoritárias e a estrutura familiar.

O texto de Fromm, situado na parte teórica do livro, parte da
assim chamada �teoria estrutural da mente� do Freud tardio, envol-
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vendo a repartição triádica da vida mental em id, ego e superego,
cuja dinâmica relacional, por sua vez, dependente da resolução espe-
cífica do complexo de Édipo em cada caso, irá formar o caráter indi-
vidual, ou seja, certas predisposições de comportamento mais ou
menos duradouros (Liebert, 1989, p. 47).

Fromm começa por observar que a relação de certas pessoas
com relação à autoridade é à característica mais marcante da perso-
nalidade destas, seja no sentido de uma subordinação sem limites,
seja na direção de uma rebelião irracional. Importante para o esclare-
cimento dessa questão é o fato de que a relação de autoridade não é
meramente um comportamento imposto � ao contrário, existem es-
truturas internas psíquicas no ser humano que a pressupõem e a ali-
mentam (Fromm, 1987, p. 79).

A estrutura essencial para o esclarecimento da �necessidade
interna� da autoridade é, no sentido freudiano, o superego. O supere-
go, uma instância que Freud confessa ser a última geneticamente e a
de mais difícil estudo, é responsável pela introjeção e identificação
com a figura paterna, um produto do complexo de Édipo, propician-
do assim a internalização da autoridade externa.

Passa-se a temer não apenas os castigos externos, mas a desa-
provação interna. Como o superego é tradicional, emotivo e pelo
menos parcialmente acrítico, é tido por Fromm como a base da rela-
ção de autoridade, já que passa a ser a possibilidade interna da auto-
ridade e da mistificação da mesma (ibid., p. 84-85).

Fromm também alarga a posição freudiana sobre o tema ao
afirmar que o superego é criado a partir do superego dos pais, sendo
assim o portador por excelência do passado e da tradição na vida dos
homens. Representa também a anterioridade da sociedade sobre a
autoridade paterna.

Não só o superego é importante como suporte da tradição, mas
também o ego, como o lugar da racionalidade e do autocontrole (in-
terno e externo). A questão é que o próprio Freud já foi indeciso
quanto a saber se o ego era fraco � �Ein armes Ding� (uma coisinha
fraca) �, regido por impulsos e censuras de outras instâncias, ou se,
ao contrário, o ego era forte, permitindo controle dos próprios im-
pulsos, assim como da realidade externa, de forma crescente. Fromm
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tira partido desta última e �progressista� visão e distingue entre re-
pressão dos impulsos a custa da relação emocional com o superego e
com a autoridade não-passível de crítica e a defesa das pulsões ava-
liatórias, em que o pensar racional é preponderante, sendo típico do
ego forte que não precisa do superego (ibid., p. 99).

Também na repressão possui o pensamento racional um lugar.
Aí, no entanto, sua função é essencialmente a de produzir �racionali-
zações�, ou seja, uma justificação a posteriori de impulsos emocio-
nais. Na defesa avaliatória das pulsões, ao contrário, não existiria a
contradição entre id e ego, mas a superação dessa contradição, quan-
do o pensamento resultaria em �compreensão� sem o auxílio do su-
perego (ibid., p. 100).

A necessidade da autoridade e do superego vai depender do
quantum de repressão pulsional exigido pela sociedade, bem como da
autonomia interna do ego. O desenvolvimento do ego, por sua vez, é
dependente, não só da percepção passiva da realidade, como veria Freud
na visão de Fromm, mas antes de tudo em um papel ativo transforma-
dor do meio circundante. Além da condição ativa e racional da própria
vida, o outro aspecto fundamental para o desenvolvimento do ego,
segundo Fromm, é a ausência de medo, na medida em que é o medo
que produz a necessidade mesma da autoridade e da relação autoritá-
ria. Um terceiro fator inibidor do desenvolvimento do ego é visto por
Fromm na necessidade da satisfação da sexualidade genital. Essa, ao
contrário das necessidades pré-genitais, permite uma satisfação física
imediata, o que permite um melhor controle por parte do ego. As ne-
cessidades pré-genitais, na ausência dessa possibilidade, prestam-se
numa medida muito maior a tornarem-se pulsões características per-
manentes, imiscuindo-se no próprio ego (sob outras formas), dificul-
tando-lhe o comando sobre as pulsões (ibid., p. 105).

O ego é passível de regressão (Ich-Abbau), como no sono ou
na hipnose, de forma transitória. Para este estudo, no entanto, inte-
ressa o estudo da forma privilegiada da regressão permanente do ego,
que é a relação de autoridade, definida por Fromm como uma �hip-
nose permanente�. A autoridade permite a regressão do ego indivi-
dual pela conjunção de duas características: seu caráter ameaçador e
protetor ao mesmo tempo (ibid., p. 109).
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A conjunção desses fatores permite a repressão, ao invés da de-
fesa avaliatória de pulsões. Ao mesmo tempo, a mistificação típica da
autoridade pode ser resumida na seguinte frase: �faça o que eu quero,
visto que eu desejo o seu próprio bem!� Relação que, para Fromm,
explica a subordinação e, mais ainda, a satisfação na obediência. Não
existe uma pulsão que impele os homens à servidão, mas uma relação
social que, aproveitando-se de necessidades e pulsões primitivas, sem
controle da razão, mantém os homens servis (ibid., p. 114-115).

O caráter que tipicamente se satisfaz com e na obediência como
tal é o caráter �sadomasoquista�. O caráter desenvolve-se, segundo
Fromm, como a acomodação de uma certa estrutura pulsional a cer-
tas condições sociais, na medida em que, através de sublimações e
formação reativas, certos impulsos transformam-se em qualidades
de caráter no ego. O caráter desse modo é algo com base emocional
e passional, com satisfação derivada, formando uma �estrutura� que
não se confunde com a soma de traços singulares (ibid., p. 114).

Uma sociedade que estimula o masoquismo estimula também,
e necessariamente, o sadismo. A necessidade do masoquismo preten-
de a dissolução da própria personalidade (Ich-Abbau) e, sob o preço
de renúncia à própria felicidade, entregar-se ao poder e, nessa entre-
ga, que em casos patológicos vai até a dor física, sentir prazer e satis-
fação. O sadismo é a imagem especular do masoquismo e os dois
formam o tipo autoritário típico, na medida em que mantêm a mesma
atitude em relação a seres humanos: agressão contra quem não tem
poder; simpatia com os mais fortes (ibid., p. 116-117).

Apesar da ambigüidade típica da autoridade: produzir medo e
respeito, receio e amor, ambigüidade constitutiva na medida em que é o
amor que permite manter o ódio e o medo inconscientes, Fromm ressalta
o medo como fundamental, sendo que dele derivam respeito, admiração
e amor. Quando esse caráter encontra poder, num homem, instituição ou
idéia, ele ama e admira automaticamente. A base sentimental ambiva-
lente em relação aos poderosos, na medida em que o ódio é reprimido,
permite a manipulação desse ódio em direção aos �outros�, �estranhos�
tidos como essencialmente maus ou inferiores (Psicologia do Fascis-
mo). Assim, se o ódio contra os poderosos tem que ser reprimido, o ódio
contra os mais fracos pode ser degustado e saboreado.
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Em uma sociedade autoritária, encontra-se satisfação tanto para
o componente masoquista quanto para o sádico, no sentido de que
uma hierarquia de dependências é formada, na qual sadismo em rela-
ção aos inferiores e masoquismo em relação aos superiores se tor-
nam possíveis. A intransparência da vida social é o que estimula, no
indivíduo, a sensação de dependência e de heteronomia, levando-o a
encarar sua relação com o mundo como um destino, desenvolvendo,
assim, o caracteristicum do caráter sadomasoquista (ibid., p. 118).

Para Fromm, o caráter sadomasoquista endeusa o passado e a
tradição, o novo é crime ou loucura. A própria idéia de um pecado
original, diz Fromm, é típico desse caráter também. O caráter sado-
masoquista, dadas a relativa fraqueza da sexualidade genital e a im-
portância especial de tendências anais (ordem, pontualidade e pou-
pança), pressupõe um peso considerável de tendências homossexu-
ais, que implicam a potência sexual com mulheres, mas, também, a
inimizade e até crueldade contra estas últimas, e, por outro lado, a
vinculação amorosa a homens poderosos (ibid., p. 126).

Importante também é a oposição entre o tipo autoritário posi-
tivo, que se submete à autoridade, e o tipo autoritário negativo, que
desdenha de qualquer forma de autoridade, seja ela razoável ou não.
O segundo tipo é constitucionalmente semelhante ao primeiro, como
se fosse a sua imagem invertida. A revolta contra qualquer autorida-
de significa falta de racionalidade, que constitui o traço comum entre
os dois tipos, e o meio de ligar-se a uma autoridade com a qual ele
possa identificar-se (ibid., p. 131). Segundo uma análise tipológica,
poderíamos dizer que os dois tipos possuem ego fraco, sendo o auto-
ritário positivo um indivíduo com superego forte e o autoritário ne-
gativo com superego fraco.

T. W. Adorno e a psicanálise como base para uma sociologia
empírica do autoritarismo e do preconceito

A influência das idéias de Fromm nos outros autores da escola
de Frankfurt foi enorme, apesar das críticas ao seu revisionismo em
certos aspectos. No entanto, para o tema de interesse desta pesquisa,
o qual poder-se-ia, definindo-o da maneira mais ampla possível, cha-
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mar de relação entre personalidade e democracia (ou o seu contrário,
evidentemente), a contribuição de Fromm foi fundamental.

As investigações empíricas levadas a cabo por T. W. Adorno e
sua equipe na década seguinte, mais precisamente nos Estados Uni-
dos do imediato Pós-guerra, retomam as preocupações do estudo re-
alizado por seus companheiros de instituto na Europa dos anos 1930.
Especialmente a contribuição de Fromm sobre o caráter sadomaso-
quista, como paradigma da personalidade autoritária, foi retomada e
aperfeiçoada consideravelmente.

A hipótese central desse estudo é a de que as opiniões políti-
cas, econômicas ou sociais de um indivíduo formam, freqüente-
mente, uma mentalidade ou um espírito coerente, o qual, por sua
vez, é a expressão de elementos discretos da estrutura de caráter
individual. Isso implica, tendencialmente, que a inclinação a certo
tipo de comportamento político depende não tanto das idéias polí-
ticas e de seu conteúdo, mas, antes de tudo, de certas necessidades
psíquicas elementares preexistentes. O centro do interesse foi re-
presentado pela tendência ao comportamento antidemocrático
(Adorno et al., 1973, p. 1).

Na pesquisa, duas variáveis foram distinguidas: uma que se
refere à ideologia, e outra que se preocupa com as necessidades hu-
manas que são seu fundamento. A distinção é necessária, visto que as
mesmas necessidades podem ser expressas em diferentes tendências
ideológicas, ao passo que as mesmas tendências ideológicas podem
ter causas diferentes em diferentes indivíduos. A questão central da
pesquisa é: como algumas pessoas aceitam visões antidemocráticas
e outras não? Esse potencial antidemocrático foi estudado a partir de
três escalas que procuravam explicitar potenciais de anti-semitismo,
etnocentrismo e fascismo (ibid., p. 37-40).

A grande preocupação da pesquisa, e o que a faz interessante
como fonte de inspiração para qualquer estudo empírico que pretenda
criticar seus pressupostos implícitos, é a tentativa de acesso àquela parte
mais profunda e fundamental do psiquismo, inacessível às técnicas de
Surveys comuns, para além daquilo que o indivíduo está disposto a con-
fessar para os outros e até para si próprio. Dessa forma, a coerência das
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idéias dos indivíduos pesquisados deve ser procurada, não na coerência
lógica das idéias entre si, mas na unidade de caráter integrada de forma
psicologicamente significativa. Da mesma forma que para Fromm, o
caráter é definido como uma organização de necessidades, conflitivas
ou não entre si, que determina o comportamento individual específico.

Nessa acepção, o caráter situa-se atrás do comportamento ob-
servável, situando-se no indivíduo. O comportamento observável, por
sua vez, depende da compreensão adicional do contexto ou situação
social em que se encontra. Vem, aqui, a mesma preocupação com o
famoso aspecto subjetivo, inexistente no marxismo, que motiva, em
última instância, a tentativa de casamento com o freudismo.

Metodologicamente, o desafio era construir procedimentos que
expressassem as forças latentes, e até inconscientes, nos entrevistados.
Nesse sentido, a pesquisa usou como técnicas tanto questionários quanto
investigações clínicas. Os questionários continham questões sobre: 1)
a pessoa, ou seja, a situação social mais geral; 2) as opiniões, as quais
evitavam a especialização, como é muito comum em Surveys, buscan-
do as relações entre diversas opiniões e atitudes. Como as pessoas,
normalmente, não assumem publicamente suas verdadeiras opiniões,
usou-se a técnica de compor frases como racionalizações de necessi-
dades irracionais; 3) e, por último, as questões projetivas que visavam
a criar condições para a expressão de traços escondidos de caráter,
desejos, etc. As investigações clínicas tiveram, por sua vez, o objetivo
de confirmar ou não os resultados dos questionários.

Todas as questões foram cuidadosamente formuladas no sen-
tido de serem tão indiretas quanto possível, e, apesar de �falarem à
razão�, essa nunca exercia o papel decisivo (ibid., p. 20). Essa tenta-
tiva de acesso às estruturas profundas da personalidade serviu como
matéria-prima para a construção de tipologias. Os tipos foram cons-
truídos de modo a criar modelos bem definidos a partir de uma dinâ-
mica relacional, pressuposta pela correlação e continuidade entre os
elementos discretos das personalidades estudadas.

Como as categorias da psicologia clínica provaram ser trans-
formáveis sociologicamente, mostrou-se razoável, para objetivos hi-
potéticos, a tradução de conceitos psicológicos em sociológicos. Em
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linhas gerais, personalidades antidemocráticas ou preconceituosas
foram distinguidas fundamentalmente das democráticas e não-precon-
ceituosas, na medida em que, respectivamente, pensavam e agiam con-
forme regras tradicionais ditadas convencionalmente, ou se, ao con-
trário, não aceitavam nenhuma forma de normatização acrítica. Ape-
sar da multiplicidade de tipologias e síndromes, essas eram desvios
quantitativos desses princípios fundamentais (Ibid., p. 303-359).

A análise adorniana parece-me o modelo de uma análise empí-
rica instruída e fundida teoricamente. A quantificação não vale por si
só, mas apenas em referência a um instrumental teórico que a torna
relevante, permitindo a descoberta de relações e tendências antes
obscurecidas ou que, a partir de um empirismo comum, teriam per-
manecido inacessíveis. Essa perspectiva possibilita captar o fenôme-
no político em toda a sua complexidade, ou seja, como um amálga-
ma a meio caminho entre racionalidade e irracionalidade. A devida
consideração dessa ambigüidade tensa parece ser a herança maior de
toda a apropriação do neo-freudismo pela escola de Frankfurt.
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Ética discursiva ou luta por reconhecimento?

Sobre o lugar da moralidade
em Habermas e Honneth

Fabrício Maciel
Roberto Torres

Atualmente, a busca de uma instância imanente, empírica e
socialmente ancorada de moralidade é um dos grandes desafios da
teoria crítica da sociedade (Honneth, 2000; Honneth, 2005; Jaeggi,
2005). Desde quando os teóricos da primeira geração da Escola de
Frankfurt, liderados por Adorno, chegaram ao diagnóstico de um ca-
pitalismo totalmente integrado, o conflito social, derivado das lutas
operárias, deixou de ser uma categoria fundamental para apreender
essa instância imanente de moralidade. Em um contexto que se es-
tende dos regimes totalitários (nazismo e fascismo) pré-1945, pas-
sando pela indústria cultural de massas norte-americana, até os siste-
mas de bem-estar social do pós-guerra, a integração da classe operá-
ria na lógica de reprodução do capitalismo tardio foi a pedra de to-
que de um diagnóstico que desautoriza o conflito de classe como
fonte de emancipação social.1

Com o peso desse diagnóstico social,2 Jürgen Habermas vai
reformular a questão e o fundamento da teoria crítica. O ponto de
partida decisivo dessa reformulação é um conceito de ação social
que não reduzisse o potencial e as realizações evolutivas da moder-

1 A moralidade empírica, imanente a um sujeito histórico com vocação emancipatória,
foi tematizada, já no contexto de fundação da Escola de Frankfurt, com a noção de
�interesse emancipatório� (cf. Horkheimer, 1983; Saavedra, 2007).

2 Axel Honneth realiza uma crítica detalhada deste diagnóstico no seu The critique of
power (1991, cap. 1-2).



274 MACIEL, Fabrício; TORRES, Roberto � Ética discursiva ou luta por reconhecimento?

nidade ocidental ao triunfo da racionalidade instrumental. Neste sen-
tido, Habermas reconstrói este potencial a partir de um conceito de
interação social linguisticamente mediado capaz de pôr em evidên-
cia que um saber prático-moral se desenvolve no contexto dos mo-
dos de produção em que os saberes instrumentais e estratégicos pu-
deram se institucionalizar e retirar do trabalho o seu potencial de
emancipação (Habermas, 1983).

E é com esse conceito de interação que Habermas vai temati-
zar uma práxis emancipatória alternativa ao diagnóstico frankfurtia-
no que ele recebe de herança da primeira geração. Teoria da ação
comunicativa sem dúvida é o trabalho em que esse conceito adquire
seus melhores e mais claros contornos. É aqui que Habermas recons-
trói o processo de racionalização cultural e societal do ocidente (Max
Weber) até chegar à noção de uma �ação comunicativa reflexiva�
(ou de uma �ética do discurso�) que condensa o potencial prático-
moral desenvolvido no ocidente no pressuposto de uma reflexivida-
de universalizante fundada no diálogo. Não podemos recapitular o
aspecto reconstrutivo da proposta habermasiana neste texto. Iremos
tratar os elementos desta reflexividade dialógica tomando a raciona-
lização das imagens de mundo lingüisticamente constituídas como
um ponto de partida.

 A novidade de Habermas é a tentativa de reabilitar a noção
iluminista de autonomia moral e política a partir de sua própria leitu-
ra da �mudança de paradigmas� empreendida pela filosofia da lin-
guagem em relação à filosofia da consciência. Na leitura habermasi-
ana dessa mudança de paradigmas, o potencial universalista dos atos
de fala é colocado em primeiro plano. Em contraposição a uma leitu-
ra hermenêutica que enfatiza o dado contextual dos �jogos de lingua-
gem� no processo de significação lingüístico � e que sempre privilegia
as estruturas semânticas das formas de vida e visões de mundo particu-
lares � Habermas deseja ressaltar o quanto a pragmática dos atos de
fala motivados para o entendimento mútuo conferem um caráter uni-
versalizante ao processo de comunicação (Habermas, 2004, p. 82).

Esse caráter universalizante seria tributário de uma conexão
interna entre significação e validade, que Habermas explora da teo-
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ria dos atos de fala de Austin e Searle. A proposição básica em que se
fundamenta esse nexo pode ser comprimida da seguinte forma: com-
preende-se um ato de fala quando se sabe o que o torna aceitável e
quais são as conseqüências práticas de aceitá-lo. No que Habermas
chama de �ação comunicativa�, ou seja, aquela performance discur-
siva voltada para o entendimento sobre algo no mundo com um ou-
vinte, a aceitabilidade racional pressuposta em um ato de fala é a
noção que retira os sujeitos da �casa de suas linguagens� e os expõe
a uma práxis universal de fundamentação capaz de coordenar ações.

Em todo ato de fala motivado para o entendimento mútuo, no
contexto de uma linguagem diferenciada em proposições, um falante
levanta pretensões de validade para um ouvinte. A possibilidade de
sucesso, ou seja, o entendimento mútuo pretendido pelo falante vai
depender de o ouvinte aceitar que a pretensão de validade levantada
(ou pressuposta) possa ser reconstruída através da argumentação, caso
isso seja necessário. Habermas afirma que o componente universa-
lista dessa relação reside na �idéia reguladora�, mas sempre presente
na comunicação cotidiana, de que as pretensões de validade poderi-
am contar com o assentimento de uma �situação ideal de fala�.3 Essa
�idealização� consistiria no pressuposto de que, para que se aceite
uma pretensão de validade, todos que pudessem examiná-la contas-
sem com boas razões para dizer �sim� (Habermas, 1997, p. 39).

A meta (ilocucionária) do entendimento mútuo gira em torno
de três pretensões de validade que podem ser levantadas na proposi-
ção de um ato de fala: quanto à veracidade dos fatos e eventos, refe-
rente a um �mundo objetivo� a que todos têm igual acesso; quanto à
sinceridade das intenções do falante, referente ao �mundo subjeti-
vo� a que esse possui acesso privilegiado; e quanto à correção mo-
ral, referente a um �mundo social� composto de normas intersubjeti-
vamente reconhecidas. Mas é apenas no contexto pós-tradicional de
sociedades que deixam de contar com um centro metafísico de onde
emanam asserções de qualidade inalienável (em que pretensões de

3 Uma crítica consistente desse pressuposto é a de Albrecht Wellmer (1997).
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validade estão isentas da obrigação de reconstrução argumentativa)
que o entendimento mútuo assume o potencial universalizante de
trazer essas três dimensões para o terreno cotidiano da argumenta-
ção. Agora, não havendo mais proferimentos básicos protegidos da
tematização, resta o melhor argumento como regra universal que vai
autorizar as razões contra ou a favor das pretensões levantadas (Ha-
bermas, 2002, p. 11-12).

Nesse contexto pós-tradicional, o nexo entre significação e
validade, inerente à linguagem em geral, assume a característica pe-
culiar de uma �ética discursiva� em que argumentações apontam sem-
pre para além de todas as formas de vida e visões de mundo. Como
todas as formas de vida e visões de mundo particulares perdem qual-
quer monopólio sobre a definição de uma razão última, a busca pelo
entendimento mútuo vincula-se à regra do melhor argumento: o des-
centramento de perspectivas pressuposto na noção de uma �situação
ideal de fala� em que todos, contrafactualmente, poderiam examinar
as razões erguidas contra ou a favor de uma pretensão de validade
passa a ser, de fato, o único horizonte de legitimidade com que a
práxis discursiva pode contar na busca por normas de ação. Mas le-
gitimidade nesse horizonte não alude mais do que ao fato de uma
proposição para a conduta prática sobreviver, até um dado momento,
ao teste argumentativo da aceitabilidade racional. A dessacralização
da linguagem teria nos aberto a possibilidade de tematizar todas as
pretensões de validade de uma proposição a partir de argumentos
que sempre podem ser criticados.

O potencial emancipatório da ética discursiva (a forma refle-
xiva da ação comunicativa) consiste no �cognitivismo severo� (Ha-
bermas, 2002, p. 15) que torna a autonomia moral equivalente à prá-
tica de uma �razão epistêmica� capaz de examinar com imparciali-
dade as pretensões levantadas no contexto de interesses e opções de
valor diversos. Habermas chama de razão epistêmica as liberdades
comunicativas que extravasam os limites particularistas de interes-
ses pragmáticos e de formas de vida e visões de mundo. Ela seria o
componente reflexivo próprio de uma ação comunicativa racionali-
zada nas condições pós-tradicionais.
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Com isso, o conceito habermasiano de interação torna-se uma
ética discursiva. E a capacidade de fornecer o melhor argumento �
vinculada, em última instância, às liberdades formais de retrucar,
contradizer, replicar e justificar as normas que coordenam as ações �
passa a ser entendida como �a� performance que mobiliza o potenci-
al emancipatório da interação mediada pela linguagem.

É, portanto, como performance discursiva motivada para o
entendimento que Habermas reformula um conceito de ação social
dotado de potencial emancipatório. E é também em oposição ao ele-
mento cognitivista que define esse conceito que Axel Honneth tenta
reformular a proposta da teoria crítica da sociedade com base em
uma noção de interação talhada como �luta por reconhecimento�.
No fundo, a questão em jogo parece ser a seguinte: que modalidade
de ação social traz o germe de uma moralidade socialmente ancorada
e capaz de impulsionar a evolução social em direção a estágios nor-
mativos superiores?

A prioridade da ética discursiva sobre a luta por reconhecimento
� Habermas

Em suas análises sobre a luta por reconhecimento no estado
democrático de direito, Habermas tenta mostrar como a ética discur-
siva pode servir de fundamento para um liberalismo procedimental
como cultura política adequada para lidar de modo justo e imparcial
com conflitos por reconhecimento. Ele traz os exemplos de luta por
reconhecimento que, segundo seu diagnóstico sociológico, põem em
xeque a legitimidade dos procedimentos de uma esfera pública e de
uma ordem constitucional liberal.

É muito claro que o escopo de sua análise não se dispõe a
tematizar os conflitos que desafiam e legitimidade dos Estados Cons-
titucionais Democráticos senão no contexto da �enaltecida linha de
desenvolvimento do Atlântico Norte� (Habermas, 1997, p. 18). A
questão prática levantada por movimentos como o feminismo, o
multiculturalismo, os nacionalismos contemporâneos e a luta contra
o eurocentrismo colonial é a seguinte: �uma teoria dos direitos de
orientação tão individualista pode dar contra de lutas por reconheci-
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mento nas quais parece tratar-se, sobretudo, da articulação e afirma-
ção de identidades coletivas?� (Habermas, 2002, p. 229).

O aspecto decisivo dessa questão é em que medida a ética dis-
cursiva, como fundamento moral do consenso procedimental que
estabelece os nexos entre esfera pública, política estatal e direito,
pode assegurar o reconhecimento de demandas referentes a orienta-
ções de valor e formas de vida particulares sem comprometer a neu-
tralidade ética do procedimento democrático. Esses procedimentos
são, na verdade, todo o conjunto de pressupostos em que se baseia a
idéia de uma vontade política formada pela totalidade dos membros
de qualquer sociedade que precisa assegurar sua integração normati-
va, sem ter a seu dispor algum consenso a respeito de orientações
valorativas: esfera pública aberta a toda sorte de temas, argumentos
e atores; eleições livres e possibilidade de participar cotidianamente
da vida partidária e associativa; divisão de poderes capaz de assegu-
rar, por um lado, a independência do legislador político (parlamento)
face a considerações que não sejam o fluxo informal de razões e
argumentos da esfera pública e, por outro, a autonomia dos tribunais
em assegurar as condições procedimentais exigidas nesse processo.

O direito, na verdade, nasce e se desenvolve numa constante
tensão entre a realidade social de sua imposição por um Estado que
monopoliza a força e a validade sem a qual ele não se legitima, mas
que ele só consegue alcançar partindo da noção de uma vontade po-
lítica autonomamente formada por todos os cidadãos, baseada nos
�pressupostos idealizadores� da ética discursiva.

Nesse contexto, a luta por reconhecimento entra no modelo
habermasiano subordinada às exigências performáticas de sua ética
discursiva. É assim que ele, por exemplo, contra a revisão comunita-
rista do liberalismo proposta por Charles Taylor (2000) � que busca
fundamentos normativos para uma preservação ativa de determina-
das formas culturais de vida �, reivindica que a ética do discurso e as
liberdades comunicativas ofertam os critérios imparciais que eximem
o Estado Democrático de um comprometimento privilegiado com
qualquer concepção partilhada do bem viver. Para ele não há nada
inerente ao procedimento democrático � a institucionalização da éti-
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ca discursiva � que não seja hoje compatível com a reprodução das
formas de vida (e orientações do bem viver) sem ter que se compro-
meter com quaisquer delas: essas tradições éticas se reproduzem ao
motivar os indivíduos a uma apropriação e continuação produtivas
de si mesmas; o que, partindo do pressuposto de que todas elas (pe-
los menos as tradições que movem conflitos no Atlântico Norte) já
foram submetidas a revisões críticas por parte de seus membros, é
plenamente conciliável com a liberdade comunicativa de dizer �sim�
ou �não� (Habermas, 2002, p. 250).

Por causa desse resgate discursivo que desautoriza o Estado a
preservar tradições contra a prática de revisão de seus integrantes, e
como única possibilidade de uma cultura política comum no contex-
to de sociedades multiculturais, somente as culturas não-fundamen-
talistas podem ser toleradas face ao procedimento democrático. O
diagnóstico é claro: são legítimos apenas os movimentos sociais cuja
luta por reconhecimento não contrarie o princípio básico da ética
discursiva, ou seja, a necessidade de fundamentar publicamente, com
razões criticáveis, as suas demandas. Aqui a prioridade da perfor-
mance discursiva como milieu da moralidade socialmente legítima
mostra suas conseqüências teóricas e normativas. As reivindicações
(coletivas ou individuais) que não se articulam em pretensões de va-
lidade lançadas em um processo de justificação perante um público
abrangente � as experiências de desrespeito e injustiça não articula-
das em concepções propositivas de justiça e moralidade � são inevi-
tavelmente deslegitimadas de acordo com a prioridade reivindicada
pela ética discursiva. Com isso, essa prioridade (motivada para o
entendimento mútuo), na qual se deve pautar a luta por reconheci-
mento, acaba por ofuscar as experiências de não-reconhecimento que,
em virtude mesmo de seus efeitos psicossociais na identidade pesso-
al, privam suas vítimas do aprendizado para formular discursivamente
suas demandas, ou seja, em pretensões de validade visando à argu-
mentação racional. Esse é o ponto decisivo sobre o alcance da ética
discursiva em apreender a práxis de uma moralidade que guarda o
potencial de aprendizado e de emancipação coletiva.

Em que medida, portanto, a ética discursiva pode legitimar
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uma esfera pública liberal que, ao não tematizar os pressupostos iden-
titários de sua prática, reproduz de forma opaca o �esquecimento� de
demandas por reconhecimento que não se articulam em uma comu-
nicação racionalizada?

Ora, não é por acaso que, com o seu modelo, Habermas fale de
lutas por reconhecimento bem-sucedidas no contexto de esferas pú-
blicas legitimadas pela ética discursiva. O exemplo que ele mais res-
salta é o feminismo europeu:

os direitos subjetivos, cuja função é garantir às mulheres uma organiza-
ção particular e autônoma da própria vida, não podem ser formulados
de maneira adequada sem que antes os próprios atingidos possam arti-
cular e fundamentar, em discussões públicas, os aspectos relevantes para
o tratamento igualitário ou desigual de casos típicos. É apenas pari pas-
su com a ativação de sua autonomia enquanto cidadãos do estado que se
pode assegurar, a cidadãos de direitos iguais, sua autonomia privada
(Habermas, 2002, p. 237).

Não há, de fato, nenhuma objeção à ética discursiva como per-
formance adequada para os movimentos sociais que se colocam na
esfera pública articulando e fundamentando suas demandas por re-
conhecimento intersubjetivo. Se e quando esses movimentos são ca-
pazes de formular concepções de justiça a fim de tematizar suas de-
mandas de reconhecimento, até então recusadas, a ética discursiva
fomenta a luta social. Mas assim ela deve pressupor que as preten-
sões de validade normativa já estejam em condições de suscitar o
descentramento de perspectiva do outro segundo os critérios cogniti-
vos de razões e argumentos contra ou a favor do que é exigido na
luta. No entanto, a prioridade desses critérios é posta em xeque quando
consideramos determinadas experiências de desrespeito e não o re-
conhecimento cujo efeito em suas vítimas é justamente o de privá-
las dos recursos psicossociais necessários para a �ativação de sua
autonomia enquanto cidadãos�, entendida como performance dis-
cursiva.
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A prioridade do reconhecimento sobre a ética discursiva
� Honneth

A teoria social que Habermas mobiliza para descrever as con-
dições (contrafactuais) de uma democratização societária como pré-
requisito para o bom funcionamento do Estado Democrático de Di-
reito parte de uma noção procedimental de autonomia fundada na
ética do discurso (Olson, 1998, p. 230-231).4 Com ela, ele deseja
colocar em primeiro plano a necessária vinculação interna entre a
legitimação do poder político e do direito e os fluxos deliberativos e
comunicativos no contexto de uma esfera pública plural e inclusiva.
O processo de aprendizado que ele supõe nessa vinculação é o que
assegura a todos os membros da uma comunidade politicamente or-
ganizada as condições procedimentais de participar da formação da
vontade política em um modelo de consulta comunicativa (Honneth,
2001b). A noção procedimental de consulta comunicativa fundada
em uma ética do discurso é a dimensão primordial de sua concepção
de uma práxis social que permita, por sua vez, a realização de uma
autonomia universalizante. Ora, uma implicação prenhe de conseqü-
ências desse argumento é que, reduzida a procedimentos, a vontade
política não garante um engajamento com os resultados do processo
político. Com isso, �no cambaleio dessa liberdade� onde �não há
mais pontos fixos além do próprio processo democrático (Habermas,
1997, p. 232)�, nos deparamos com um �déficit sociológico� em te-
matizar a questão de se procedimentos deliberativos podem receber
a adesão de sujeitos que não vêem neles nenhuma relação intrínseca
com a realização de metas e valores que dizem respeito a suas iden-
tidades individual e coletiva.

Na medida em que Habermas parte de uma noção procedi-
mental de autonomia e da formação da vontade política autônoma, as

4 Nem de longe temos a pretensão de fazer alguma crítica original à empreitada teórica
de Habermas. Isso é quase impossível, dado o volume e a abrangência de literatura
internacional sobre sua obra. O que pretendemos é apenas reproduzir, e quem sabe
explorar melhor, o confronto de seu modelo procedimental-discursivo com a crítica de
Honneth, pautada no conceito de reconhecimento.
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patologias capazes de comprometer esse processo são apresentadas
como intromissões perniciosas de imperativos que fogem ao alcance
do poder comunicativo, que �só pode surgir de estruturas de inter-
subjetividade intactas� (Habermas, 1997, p. 191). Essas intromis-
sões, de acordo com o dualismo entre �mundo da vida� e �sistema�
que segue Habermas mais de perto partindo da Teoria da ação comu-
nicativa, de 1981,5 podem se dar de dois modos: 1) quando o sistema
administrativo, através do meio regulativo poder, interfere na forma-
ção da vontade política, encapsulando a força legitimadora e eman-
cipatória do agir comunicativo; e 2) quando o mercado e a reprodu-
ção material da sociedade, com a desoneração normativa que, segun-
do Habermas, lhes é inerente e, através do meio regulativo dinheiro,
mostram-se inertes às decisões daquela vontade política. Nos dois
casos, Habermas fala de uma �colonização do mundo da vida pelo
sistema�, em que realidades ou fatos sociais externos interferem (de
fora, é claro!) em contextos de ações coordenadas através da lingua-
gem e das pretensões de validade que a racionalização comunicativa
nos disponibiliza.

Em Crítica do Poder (publicado em alemão em 1986), Hon-
neth aponta com precisão como o dualismo habermasiano entre sis-
tema e mundo da vida cria duas ficções complementares no diagnós-
tico sobre a integração social no capitalismo tardio. De um lado, ad-
mitem-se esferas de coordenação das ações isentas de compromissos
normativos, a economia e os sistemas burocráticos; de outro, intera-
ções comunicativas livres de poder e dominação (Honneth, 1991, p.
298). Desse modo, patologias sociais são percebidas unicamente no
front entre essas duas esferas, como �estruturas de intersubjetivida-
de intactas� sendo invadidas por imperativos de poder externos à
dinâmica e à semântica da interação social mediada pela linguagem.
Daí, claro, resulta a concepção de uma ética discursiva também isen-
ta de assimetrias de poder.

5 As adjetivações que tentam matizar a rigidez deste dualismo, como dizer que existem
esferas de ação que se integram �prioritariamente� por mecanismos sistêmicos e outras
pela mediação da linguagem, não alteram muito as conseqüências de sua empreitada
teórica, como ressaltou Jessé Souza (1997, p. 132).
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O tema central esquecido nesse tipo de análise � e que Honne-
th vai explorar com o conceito de reconhecimento social � é o com-
ponente de dominação que habita os consensos intersubjetivos do
mundo da vida. E quando Honneth vai fazer a crítica dessa concep-
ção unilateral que não percebe patologias sociais emergindo das re-
lações intersubjetivas, ele foca seu arsenal na noção de consulta co-
municativa, como descrição do que, para Habermas, seria uma inte-
ração dotada de potencial emancipatório.

O ponto de partida de Honneth é a tese de que a inserção (ou a
exclusão) em processos de cooperação social, fundados no reconhe-
cimento intersubjetivo de atividades sociais relevantes na consecu-
ção de metas coletivas (o trabalho), tem prioridade sobre a consulta
comunicativa como uma interação que explica tanto a dominação
como a possibilidade de sua crítica imanente. As chances biográficas
de ascender a posições dotadas do status de algo importante no con-
texto da divisão social do trabalho � a cooperação reflexiva em torno
de problemas cujo enfrentamento constitui o móvel identitário da
realização pessoal � é o que vai socializar os indivíduos com a práti-
ca da deliberação racional como procedimento adequado para resol-
ver questões em uma comunidade política. Em suma: a habitualiza-
ção com a cooperação reflexiva sobre questões práticas em ativida-
des consideradas �trabalho� possui prioridade ontogenética em rela-
ção à consulta comunicativa na esfera pública.

A moralidade escondida da dominação de classe

A partir de agora, procuraremos mostrar como Honneth en-
contra nos conflitos de classe uma forma de moralidade empírica
esquecida pela ética discursiva. Para ele, desde Adorno e Marcuse,
mas principalmente em Habermas, o papel dos conflitos de classe na
integração normativa do capitalismo tardio perde sua centralidade.
Na reconstrução do materialismo histórico de Habermas, a força
empírica e a consciência moral ancoradas no processo reprodutivo
da espécie humana em si mesma ganham centralidade na formação
de uma ética discursiva, o que seria o melhor caminho para a integra-
ção e a evolução social no capitalismo tardio (Honneth, 2007, p. 81).



284 MACIEL, Fabrício; TORRES, Roberto � Ética discursiva ou luta por reconhecimento?

Uma questão fundamental para Honneth, a fim de fundamen-
tar sua crítica à lacuna teórica da ética discursiva, consiste em pensar
como categorias de uma crítica social são construídas de modo a
serem aptas para detectar empiricamente formas efetivas de morali-
dade. Sua hipótese é que a teoria habermasiana ignora todas as for-
mas de crítica social existentes não-reconhecidas por uma esfera
pública politicamente hegemônica (ibid., p. 82). Habermas chega a
uma solução em que suportes empíricos de princípios morais social-
mente inovadores são identificados de acordo com o nível cognitivo
de suas formas de consciência moral e idéias de justiça (ibid., p. 83).
A lacuna que permanece inexplicada nessa ética discursiva formal é
o que Honneth procura preencher com a tematização de uma luta
identitária por reconhecimento como fonte de moralidade, tarefa inal-
cançável sem o retorno dos conflitos de classe como fator explicati-
vo no capitalismo tardio.

É fundamental para Honneth, a fim de suprir tal lacuna, a te-
matização de uma estrutura de percepções morais experienciadas em
contextos de classe e jamais inscritas em uma ética discursiva, o que
evidencia sua preocupação em ressaltar a prioridade das lutas identitá-
rias por reconhecimento em relação à ética discursiva. Somente a par-
tir dessa estrutura de percepções é que a ética social autêntica dos
estratos mais rebaixados pode ser construída de modo a ser, ela mes-
ma, o filtro através do qual sistemas de normas são apresentados, para
serem críticos da dominação. Do contrário, a �moralidade interna�
daquelas classes cuja experiência social não coincide com as habilida-
des cognitivas exigidas para o sucesso na ética discursiva é silenciada
em um complexo sistema de condenação moral, o que representa o
lado negativo de uma ordem moral institucionalizada (ibid., p. 84).

Quando a classe trabalhadora, por exemplo, concentrou-se
sobre idéias normativas acerca de sua vida cotidiana, isso significou
muito mais uma expressão de sentimentos de injustiça do que alvos
sociais embasados e formulados segundo a ética do discurso (ibid.,
p. 84). Esse tipo de expressão social do desrespeito não encontra
lugar na lógica da ética discursiva cognitivista de Habermas. Isso
significa que um coerente sistema de valores não é normalmente uma
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parte das experiências institucionalizadas dos papéis ocupacionais
disponíveis para membros das classes sociais oprimidas. A experiên-
cia dessas classes não proporciona expectativas e capacidades para
contribuir satisfatoriamente para a dimensão moral da ordem social.
Elas não se mostram capazes de desenvolver um tipo de código cul-
tural e lingüístico exigido para a sustentação e a solução de proble-
mas coletivos na dimensão do discurso (ibid., p. 85).

No geral, é preciso compreender por que a ética discursiva
não pode reconhecer a expressão dos sentimentos de injustiça social
na forma como as classes dominadas são capazes de fazer. Para tan-
to, Honneth recupera a dimensão dos mecanismos de dominação de
classe perdidos por Habermas. Isso permite ver por que as formas de
expressão dos sentimentos de injustiça não são objetos de escolha
racional dos sujeitos oprimidos, mas sim influenciadas e co-determi-
nadas pelos vários mecanismos de dominação de classe. As técnicas
de controle dessa dominação representam estratégias de manutenção
da hegemonia cultural das classes dominantes por, latentemente, es-
treitar as possibilidades nas quais as classes baixas poderiam articu-
lar suas experiências de injustiça (ibid., p. 87). Esse processo de con-
trole social alcança seu propósito por limitar as possibilidades de
expressão simbólica e semântica da experiência de privação e injus-
tiça sofrida pelas classes dominadas. Para Honneth, tal processo pos-
sui dois desdobramentos fundamentais: primeiro, ele opera uma �de-
simbolização� dos dominados, privando-os dos recursos cognitivos
reconhecidos pela ética discursiva; segundo, ele opera uma �indivi-
dualização� na consciência e percepção da injustiça (ibid., p. 88).

Sobre o primeiro ponto, Honneth afirma que os processos de
exclusão cultural consistem em estratégias que limitam as oportuni-
dades de articulação das experiências específicas de injustiça de classe
por, sistematicamente, reter os apropriados meios lingüísticos e sim-
bólicos para sua expressão. O sistema lingüístico sustentado atual-
mente pelas agências de socialização e difundido pela mídia de mas-
sa formaliza e despersonaliza experiências específicas de injustiça
sofridas por grupos e classes específicos, de modo que tais mecanis-
mos os mantêm completamente apartados do mundo da comunica-
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ção. Esse processo de dessimbolização sistematizado se completa
pela repressão institucionalizada de tradições culturais e de proces-
sos de aprendizado político derivados da resistência de movimentos
sociais (ibid., p. 88).

Sobre o segundo ponto, Honneth enfatiza que os processos de
individualização institucionalizada consistem em estratégias enco-
rajadas pelo Estado ou ordenadas por outras organizações do próprio
mercado que neutralizam o perigo de um acordo comunicativo entre
grupos e classes dominadas acerca de seu sentimento de injustiça
por fomentar suportes sociais para uma orientação individualista da
ação dos indivíduos de tais grupos e classes. Tais suportes destroem
a infra-estrutura comunicativa que constitui a base para uma mobili-
zação cooperativa e para a elaboração racional a partir de sentimen-
tos de injustiça. A ideologia do mérito, por exemplo, sustentada pe-
las instituições socializadoras do Estado, com sua promessa de feli-
cidade conectada ao sucesso individual no mundo profissional, é cen-
tral para o processo de individualização. Assim, o capitalismo tardio
administra uma �política de individualização�, na qual a própria per-
cepção do risco, o que significa para as classes dominadas a temati-
zação de seus sofrimentos de injustiça e privações, é também indivi-
dualizada (ibid., p. 89). O preço político pago com isso pelas classes
dominadas é que a tematização de sua condição coletiva jamais é
permitida por essa forma de autopercepção individualizada, o que
impede uma identificação comunicativa com os parceiros de sofri-
mento, algo fundamental para uma suficiente elaboração cognitiva
de sua condição. Assim, a capacidade de participação efetiva em uma
ética discursiva é objetivamente vetada àqueles que não podem arti-
cular cognitivamente as razões de seu sofrimento.

Desse modo, a autopercepção individualizada pode condicio-
nar uma visão de mundo pautada na sorte e no acaso, em que o pro-
cesso de �marketzation� contemporâneo, analisado por Hartmann e
Honneth (2006, p. 54), também exerce um papel importante. Uma
vez que a noção geral, em todas as classes, é a de que se está sozinho
diante do mercado e que, atualizando a ideologia do mérito, cabe a
cada um realizar seu sucesso nele, concepções como �acidente�, �sor-



287A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

te� ou �herança� encontram lugar privilegiado na justificação natu-
ralizada de sucessos e fracassos no mercado (ibid., p. 54). A sutileza
da dominação no capitalismo tardio, jamais tematizada nesse con-
texto, consiste em esconder o fato de que alguns grupos e classes são
portadores dos recursos simbólicos e cognitivos que permitem o su-
cesso de seus indivíduos no mercado individualizante, enquanto ou-
tros são objetivamente apartados de tais recursos. É assim que a indi-
vidualização da percepção da condição de classe atua no cerne da
reprodução de uma dominação escondida de classe. Por tudo isso é
que Honneth julga bastante problemático considerar como indicado-
res de conflitos de valor empiricamente efetivos em uma sociedade
contemporânea apenas reivindicações de injustiça manifestas segun-
do a ética do discurso (Honneth, 2007, p. 90).

Por fim, Honneth identifica dois efeitos dessa dominação
escondida de classes. Primeiro, a existência de uma sociedade de
classes baseada em chances desiguais no mercado para agentes
produtivos individuais, mas ideologicamente conectada ao sucesso
educacional individual, resulta em uma permanente desigualdade na
distribuição de �chances de vida� indispensáveis ao reconhecimento
social e ao auto-respeito. Segundo, a sociedade de classes capitalista
determina não apenas o tipo e o propósito do trabalho individual, mas
também co-determina em grande medida o nível de liberdade e o
controle das atividades laborais individuais.

Desqualificação, reconhecimento e democracia

A radicalização das relações entre capital e trabalho, sob os
imperativos de uma nova fase de expansão e reprodução do primei-
ro, não pode prescindir de alguma justificação, a qual retira sua vali-
dade de concepções normativas e noções de justiça capazes de com-
prometer e motivar as pessoas a agir e a viver de acordo com aqueles
imperativos. Esse comprometimento só é possível porque o capita-
lismo consegue mobilizar valores e alvos morais que as pessoas não
podem recusar, visto que tais valores e alvos formam a base normati-
va sobre a qual as identidades individuais e coletivas são constituí-
das e reconhecidas. Na verdade, é a vitalidade mesma do capitalismo
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que depende dessa capacidade peculiar de apropriar-se das fontes
de crítica social que o desafiam e impõem constrangimentos norma-
tivos às demandas de sua reprodução, transformando-as paradoxal-
mente em ideologias que legitimam tais demandas.

Com a passagem da noção de honra para a noção de �realiza-
ção�, na transição das sociedades tradicionais para as modernas, a re-
produção vital da sociedade passa a estar ligada não mais a um conjun-
to restrito de atividades atribuídas a uma pequena elite, mas sim a todo
o leque de realizações inscritas na própria vida cotidiana (Petersen e
Willig, 2004, p. 340). É por isso que toda forma de reconhecimento
ligada ao trabalho advém do desenvolvimento normativo que Charles
Taylor (1997) chamou de �afirmação da vida cotidiana�.

Ora, o ponto-chave para compreendermos como e por que o
trabalho desqualificado não compromete os sujeitos com o processo
de cooperação reflexiva, como base �pré�política� da própria ética
discursiva, é justamente o fato de que esse tipo de ocupação não faz
jus à noção de trabalho no sentido de �um certo direito de sentir e de
obter o reconhecimento por algum tipo de contribuição à sociedade�
(Petersen e Willig, 2002, p. 274). É na medida em que certas ocupa-
ções não reúnem os atributos para que sejam reconhecidas como re-
levantes na realização das metas coletivas, metas estas estabelecidas
a partir de uma concepção partilhada de boa vida, que elas passam a
ser objetivamente desqualificadas, o que nos obriga a defini-las como
�trabalho moralmente desqualificado�.

É impossível não reconhecer, por outro lado, que os atributos
que definem concreta e objetivamente o valor diferencial das ocupa-
ções giram em torno do conhecimento. A relevância e o reconheci-
mento conferidos a cada atividade com relação à sua importância ou
não no processo normativo de reprodução social dependem, hoje mais
do nunca, das habilidades e capacidades que a constituem.

O atual contexto de radicalização do poder normativo do co-
nhecimento nesse processo de desqualificação social é definido por
André Gorz (2005) como uma �knowledge society�. Os imperativos
morais dessa sociedade impõem objetivamente um padrão de desen-
volvimento individual ancorado em um conjunto de capacidades cog-
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nitivas mediadas pelo conhecimento oficial da escola. Desse modo,
qualquer contribuição individual para ser considerada válida e rele-
vante precisa estar enquadrada nesse modelo de capacidades.

As disposições criadas pela socialização de classe desde a mais
tenra infância, na medida em que servem de mediação para o conhe-
cimento formal requerido pelo mercado de trabalho, são os referen-
ciais afetivos e cognitivos com os quais cada pessoa vai escolher o
que ou não estudar, que carreira seguir, em que sonhos profissionais
investir. Essas mesmas disposições sedimentam na consciência a cren-
ça de que essas escolhas são livres, originais e autênticas, ou seja,
escondem o aprendizado diferenciado de classe que as condicionou.6

As conseqüências políticas desse aprendizado diferenciado de classe
vão se configurar já na exclusão dos trabalhadores desqualificados
dos processos de cooperação reflexiva.

Em um instigante artigo, Honneth (2001b) fez uma importan-
te recuperação da teoria democrática do filósofo pragmatista John
Dewey a fim de fundamentar uma concepção de democracia como
�cooperação reflexiva�. Para Honneth, o que merece especial aten-
ção em Dewey é a constatação de que somente a experiência de par-
ticipar significativamente, por meio de uma contribuição individual,
nas tarefas constitutivas do cotidiano de uma coletividade, poderia
convencer e motivar os indivíduos de que uma esfera pública com
procedimentos democráticos é a forma mais adequada de uma comu-
nidade política decidir reflexivamente sobre problemas comuns.

Com o conceito de reconhecimento social Honneth tenta mos-
trar como a tese habermasiana sobre o potencial emancipatório da
ética discursiva carece de sociologia. Ela se baseia em um diagnósti-
co, nem sempre explicitado, de que a luta de classes foi superada no

6 No caso do Brasil, essas disparidades estão profundamente articuladas à própria singu-
laridade de nossa desigualdade social, onde uma parcela enorme da população se depa-
ra com o mercado de trabalho, cada vez mais competitivo a partir dos critérios do
conhecimento, completamente desprovida de qualificação formal e, logo, sem nenhum
atributo para que suas atividades sejam reconhecidas como socialmente relevantes. Esta
condição estrutural é o que define a massa de despossuídos e desclassificados que Jessé
Souza (2003) chama de �ralé�.
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contexto do capitalismo tardio das democracias do Atlântico Norte.
Com a ajuda de sociólogos como Pierre Bourdieu e Richard Sennett,
Honneth questiona esse diagnóstico e mostra como a luta de classes,
longe de ter perdido sua centralidade, é produzida e reproduzida de
forma opaca e pré-política. Mas esse outro diagnóstico, se aceito,
atinge também o teor propriamente normativo da teoria crítica de
Habermas: a reprodução opaca da dominação e da luta de classes no
capitalismo atual encontra forte eco na concepção liberal de uma
esfera pública regida pela ética do discurso.
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A teoria dos sistemas sociais em
Niklas Luhmann

Algumas reflexões

Fabrício Monteiro Neves
Clarissa Eckert Baeta Neves

A sociologia alemã teve uma atuação acanhada no debate so-
ciológico brasileiro, excluindo, desse modo, a querela, identificada
com os alemães, das possibilidades teóricas e metodológicas relati-
vas ao conhecimento da sociedade. Segundo Gláucia Vilas Bôas
(1997, p. 74), a sociologia no Brasil ficou restrita ao conhecimento
de problemas concretos e à questão da identidade da sociedade brasi-
leira. Isso fez com que se atrasasse o debate epistemológico, que desde
os primórdios da disciplina, com Émile Durkheim (2002) e Max Weber
(1979), era parte fundamental de qualquer obra sociológica.

Outra conseqüência dessa limitação teórica seria a ausência
de uma postura mais filosófica que caracteriza a disciplina alemã,
consistindo em uma lacuna no que tange à sociologia brasileira, já
que esta �seria fruto de um casamento bem-sucedido da teoria socio-
lógica francesa com os métodos empíricos norte-americanos, casa-
mento mantido até os dias de hoje� (Vilas Bôas, 1997, p. 73). A ime-
diata conseqüência disso é o baixo índice de publicações nacionais
de autores alemães, incluindo a obra de Niklas Luhmann (1927-1998),
na maioria das vezes, apropriada via publicações americanas e lati-
nas (Esteves, 2001, p. 9).

A singularidade da ciência social alemã expressava-se no sé-
culo 19 em um interesse epistemológico ímpar, ao mesmo tempo em
que buscava negar a possibilidade de transposição de procedimentos
das ciências naturais a outras esferas do conhecimento, o que acaba-
ria em uma cientificização de esferas não-científicas. Contrapunham,
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assim, a �imediaticidade da vida (...) às forças frias do intelecto�
(Lepenies, 1996, p. 209). De Immanuel Kant (1724-1804) essa tradi-
ção sociológica herdou um conjunto de princípios investigativos que
repercutiram, por exemplo, na constituição dos �tipos ideais� de Max
Weber (1864-1920) e na possibilidade de um consenso universal
comunicativamente fundado, que irá, em última instância, ecoar na
noção de �conhecimento� de Jürgen Habermas1 (1929-). Esse inte-
resse quanto à discussão do uso das ciências naturais nas humanida-
des também vai ser tratado na sociologia de Niklas Luhmann,2 po-
rém, assume posições radicalmente opostas à de seus conterrâneos,
reafirmando uma epistemologia construtivista e desenvolvendo uma
teoria social baseada na moderna biologia, na cibernética de segunda
ordem e nos estudos lógicos das formas.

Trataremos neste texto da originalidade da teoria dos sistemas
sociais elaborada por Luhmann. Os conceitos centrais são sistema
social e comunicação; o primeiro, reformulado à luz do conceito bi-
ológico de autopoiésis, ou seja, sistemas que se autoproduzem a par-
tir de processos internos concatenados; e o segundo é entendido como
�... uma síntese que resulta de três seleções: informação, ato de co-
municação e compreensão� separado da consciência e acoplado a ela
através da linguagem (Luhmann e De Giorgi, 1993, p. 81).

Luhmann busca se separar da tradição sociológica que incluiu,
na descrição da sociedade, três preconceitos, que remontam aos clás-
sicos da disciplina. O primeiro deles é o preconceito humanista, que
�diz respeito ao pressuposto de que a sociedade é constituída de pes-

1 Para não entrar na tradição romântica alemã das discussões epistemológicas, destacando
as obras de Schelling (1715-1854).

2 Niklas Luhmann nasceu em Lüneburg, na Alemanha em 1927, e veio obter graduação
em direito na Universidade de Freiburg em 1949. Após tal período conseguiu emprego
na esfera administrativa, trabalhando rotineiramente no Ministério da Cultura, em casos
de reparação de guerra. Em 1960, Luhmann conseguiu um ano de ausência no trabalho
para se especializar em administração em Harvard, sabendo que teria como professor
um dos expoentes do pensamento sociológico até então, Talcott Parsons, de quem herdou
as formulações da teoria dos sistemas. Seu ingresso final à sociologia veio através de
um convite do sociólogo alemão Helmut Schelski, para que ele ocupasse a cadeira de
sociologia na recém-fundada Universidade de Bielefeld (Alemanha), cadeira que ocupou
até se retirar em 1993. Faleceu em 1998.



295A modernidade como desafio teórico. Ensaios sobre o pensamento social alemão

soas ou relações entre pessoas� (Luhmann, 1997a, p. 76); o segundo,
uma espécie de obstáculo geográfico, pressupõe a sociedade frag-
mentada territorialmente, assim, �a China é uma, o Brasil é outra, o
Paraguai é uma delas...� (id.); o terceiro diz respeito à epistemologia
intrínseca à investigação sociológica, aquela que separa o sujeito do
objeto e que põe o observador em uma posição externa a essa dife-
renciação, o que gera um problema lógico: ele se torna o terceiro
excluído! A teoria dos sistemas desenvolvida por Luhmann busca
esse distanciamento da tradição, construindo uma sociedade sem in-
divíduos, sem fronteiras territoriais, que considere o observador como
parte do que observa.

Porém, as descrições existentes adquirem peso:3

Ainda no caso em que se verifiquem algumas transformações radicais
de sua estrutura, a sociedade não transforma de maneira improvisada o
que sabe e diz sobre si mesma, para voltar ao começo e sem pressupos-
tos. Deve perceber o novo em contextos velhos, de maneira a poder
especificá-lo. Precisamente em períodos nos quais se produzem mudan-
ças radicais da estrutura, então é necessário ter em conta os resíduos da
tradição, que se podem eliminar só de maneira gradual, na medida em
que se deseja ver a diferença entre o mundo passado e o atual. Também
a sociedade moderna (...) se descreve a si mesma, primeiro historica-
mente, porque assim, logo, pode separar-se de sua história. Aceita al-
guns conceitos que são como cheques em branco, para um futuro aber-
to; só gradualmente poderão se incluir novas irritações e, com elas, no-
vas experiências: e só assim será possível substituir os últimos restos da
tradição da velha Europa (Luhmann e De Georgi, 1993, p. 386).

Este trabalho busca, com a inclusão do pensamento sociológi-
co de Luhmann, contribuir para a agenda teórica brasileira, ressal-
tando que tal exercício não é novo por aqui, mas ainda não obteve o
êxito já alcançado em outros países4. Para tanto, apresentaremos os
principais conceitos tendo como linha mestra a sua excentricidade

3 Textos em língua estrangeira foram traduzidos pelos autores.
4 Temos algumas tentativas isoladas, por exemplo, as coletâneas Niklas Luhmann: A nova

teoria dos sistemas (1997) organizada por Clarissa Neves e Eva Sâmios, por ocasião de
uma série de palestras que Luhmann proferiu no Brasil, e Niklas Luhmann: do sistema
social à sociologia jurídica, organizada por André-Jean Arnaud e Dalmir Lopes Jr.;
alguns artigos traduzidos, por exemplo, �A obra de arte e a auto-reprodução da arte�
(1996b).
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conceitual, manifestada na utilização de contribuições advindas de
outras áreas do conhecimento, especificamente, as citadas antes. O
que não deixa de ser um fator que provoca resistências à leitura, já
que Luhmann supera uma idéia de sociedade ainda presa ao século
das luzes e às promessas de emancipação humana, herdadas pela so-
ciologia do século 19, que cobram força, até hoje, em determinadas
modalidades da teoria social, como é o caso da de J. Habermas5.
Finalmente, com esse referencial teórico sui generis, destacaremos
algumas características que especificam a sociedade moderna frente
a formas precedentes de diferenciação social.

A constituição da idéia de sistema

Teorias sistêmicas apresentam regularidades conceituais que
se mantiveram no decorrer de seus desenvolvimentos. Uma delas é a
idéia de equilíbrio. Tal conceito é usado, por exemplo, nas relações
internacionais, em que se averigua o poderio bélico, econômico, en-
tre outros, dos países. Liga-se a ele um estado de fragilidade, a partir
do qual o sistema pode se desestabilizar por alguma perturbação,
alterando-o (Luhmann, 1995, 1996a). Ademais, verifica-se que tais
desequilíbrios podem, dentro de certos limites, estabilizar o sistema,
de acordo com a concepção termodinâmica de �equilíbrio dinâmico�.6

Esses comportamentos sistêmicos decorrem de uma lógica que
obriga os sistemas a conviverem, de alguma forma, com a entropia, a
segunda lei da termodinâmica que, segundo Prigogine (1996) e Atlan
(1992) inexoravelmente conduz a perdas energéticas (output) que
têm que ser compensadas para a manutenção das qualidades anterio-
res por alguma fonte energética externa7 (input). Surge assim uma

5 A discussão Luhmann-Habermas ocupou parte significativa da teoria social alemão da
década de 70 do século passado. Para conhecer a discussão mais recente ver Habermas
(1988, 1999, 2002); Luhmann (1996a, 1997a).

6 Cf. Prigogine, 1996.
7 O químico Ilya Prigogine estudou os sistemas abertos que incessantemente trocam energia

e informação com o ambiente, são o que ele chamou de �Estruturas Dissipativas�. Esses
sistemas, para manterem-se vivos, devem ir ao encontro de sua dispersão energética
(output), consumindo do entorno uma compensação (input) que os distingue deste. A
relação de dependência sistema/entorno evolui, assim, a partir de algumas condições e
segundo uma �ordem pelo ruído� � o famoso conceito cibernético de Heins Von Foerster.
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nova ênfase nesse modelo: o intercâmbio. E isso faz com que os
sistemas sejam fundamentalmente abertos, capazes de desenvolver a
�neguentropia�. Esse processo é tratado de forma diferente em di-
versos sistemas: �para os sistemas orgânicos (biológicos) se pensa
em intercambio de energia; para os sistemas de sentido (social e psí-
quico), em intercambio de informação� (Luhmann, 1996a, p. 47).

Esses sistemas são abertos, pois, a partir de perturbações ex-
ternas, ocorrem modificações internas, podendo inclusive alterar sua
estrutura. Surge então uma diferenciação entre aquilo que é próprio
do sistema e o que é externo, seu entorno. O entorno, sendo tudo o
que está fora do sistema, carece de sentido para ele, de maneira que
somente o sistema pode decidir quais são os fatores determinantes
que propiciam o intercâmbio. Esse esquema input/output é dotado de
alta previsibilidade, a um estímulo dado, o sistema reagirá sempre de
determinadas maneiras, sendo assim chamados de máquinas triviais.

Porém, nem todos os sistemas reagem igualmente ao mesmo
estímulo, portanto, nem todos os sistemas são triviais. Há sistemas
não-triviais, que reagem de forma diversa ao mesmo estímulo8. Nes-
se sentido, a idéia de caixa-preta (black box)9 se insere na teoria dos
sistemas, designando que não se pode conhecer, de forma completa,
a parte interior do sistema, só podendo ser analisadas as regularida-
des de suas relações exteriores. Ou seja, só se conhece a estrutura
interna de um sistema por meio de suas regularidades externas
(Luhmann, 1996a, p. 49): a resposta apresenta a estrutura; esse es-
quema transfere a análise da rigidez esquemática da máquina, para
as interações input/output.

No desenvolvimento da teoria dos sistemas, tornava-se neces-
sário também pensar em respostas a variações do entorno possibili-

8 A teoria behaviorista enfrentou problemas ao buscar regularidades psíquicas com o
esquema estímulo/resposta. Verificou-se a variedade de respostas encontradas relativas
ao mesmo estímulo (Cf. Homans, 1999, p. 91-126). Decerto, buscar regularidades
comportamentais visando ao alto grau de previsibilidade é o que se espera que a Ciência
Social consiga para que possa ganhar �alvará de cientificidade� de seus detratores,
busca que até agora tem se mostrado infrutífera.

9 Esse termo foi usado, por exemplo, pelos criadores da cibernética, Alan Turing, John
Von Neumann, Nobert Weiner (sobre cibernética, cf. Varela, s. d., p. 25).
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tando, mesmo assim, sua estabilidade. Como reagir a variações cons-
tantes como o aumento ou a queda de temperatura? A partir do mode-
lo do termostato criou-se a idéia de feedback: �deve existir um meca-
nismo mediante o qual o sistema possa medir certas informações que
expressem a distância que se abre entre o sistema e o entorno� (ibid.,
p. 51). Distâncias, temperaturas, níveis de substâncias no organismo,
essas variáveis cobravam do sistema respostas visando a sua estabi-
lidade, pois sem essas o sistema corria o risco da extinção. A estabi-
lidade era mantida por uma cadeia causal de estímulo/resposta que
garantia níveis aceitáveis de temperatura, pressão, distâncias. Nesse
sentido, o mecanismo do termostato adaptado aos sistemas sociais
funcionava, basicamente, diminuindo as distâncias entre o sistema e
o entorno, preservando a estabilidade.

Mais tarde, há uma mudança importante no que diz respeito à
manutenção da estabilidade por parte dos sistemas. Não se tratava
mais de buscar a estabilidade do sistema, mas o grau de instabilidade
e de mudança que o sistema é capaz de suportar, como concluía,
naquele momento, a teoria da evolução Assim sistemas indetermina-
dos, instáveis, caóticos passam a ser a regra, levando a teorias que
buscaram dar conta desse universo complexo em que a ordem convi-
veria com a desordem, como se do caos pudesse surgir a ordem.10

Mas afinal o que é um sistema? Parsons (1976, p. 49) enten-
deu-o como �constituído pela interação direta ou indireta dos seres
humanos entre si�, mas tal definição fugia aos propósitos de uma
teoria geral dos sistemas, na medida em que os elementos de um
sistema cibernético, biológico ou químico não são seres humanos.
Fugia também aos propósitos de uma teoria da sociedade na medida
em que ali não estava claramente identificada a diferença sistema/
entorno: o que pertence ao sistema e o que não?

E isso precisa ser relacionado a dois aspectos: como se chega
à diferença do que se designa como sistema/entorno? Como é possí-

10 Em especial, destacam-se os conceitos de �ordem pelo ruído� de Heinz Von Foerster,
mais tarde retomado por Henri Atlan em seus estudos dos sistemas biológicos (Atlan,
1992). Em relação à discussão sobre ordem e desordem, cf. Pasternak, 1992.
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vel que essa distinção se reproduza, se mantenha, se desenvolva me-
diante evolução, resultando em mais complexidade para o sistema?
Que tipo de operação faz com que o sistema, ao se reproduzir, man-
tenha a diferença (Luhmann, 1996a, p. 54 e 55)? Essas questões vão
ser centrais para a teoria dos sistemas fechados em suas operações.
Assim, uma nova definição de sistema aparece, classificando-os, dessa
vez, como estruturas auto-referenciais, autocentrados, recursivos, ou
seja, fechados sobre si mesmos. Essa nova disposição teórica foi ado-
tada pelos biólogos chilenos H. Maturana e F. Varela através da teoria
autopoiética,11 que buscavam descrever a fenomenologia biológica da
célula através da descrição de seus processos (Maturana e Varela, 1997;
Maturana, 1983). De forma sintética descobriu-se que a construção
celular baseava-se em seus próprios componentes e não dependia de
nenhum ente externo para levar a frente seus processos vitais.

Esses sistemas poderiam também observar e distinguir, crian-
do, por si só, o que lhes é interno, diferenciando-se do entorno, atra-
vés de seus processos característicos. Três tipos de sistemas realiza-
riam tais operações: biológicos, psíquicos e sociais (Luhmann, 1996a,
p. 55). Existiriam nos sistemas sociais, por exemplo, instâncias
especializadas capazes de realizar operações de auto-observação, mais
capazes que o próprio sistema, mesmo pertencendo a ele (id.). Essa
abordagem traria conseqüências para as concepções a respeito do
observador, e sua relação com o objeto, retomaria, então, uma dis-
cussão filosófica fundamental que remonta, pelo menos, aos gregos.
A tradicional concepção que separa o sujeito do objeto perde rele-
vância diante da idéia de que o observado é parte do que observa,
seja o sistema biológico, físico, químico ou social. �Não existe, por-
tanto, uma diferença constitutiva (desde a referência geral do siste-
ma) entre sujeito e objeto, já que os dois participam de uma base
comum operativa já dada� (ibid., p. 56).12

11 O termo deriva do verbo grego poiéo, que significa: fabricar (obras manuais), compor
(obras intelectuais), construir (no trabalho agrícola). Aristóteles explicita o sentido
principal da poiésis como uma prática na qual o agente e o resultado da ação estão
separados ou são de natureza diferente. A poiésis liga-se à idéia de trabalho como
fabricação, construção e à idéia de téchne (Chauí, 1994).

12 Cf. também Luhmann 1995, 1996c, 1997a.
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A ciência, por exemplo, assim se apresenta a Luhmann:

A ciência, para observar, necessita ela mesma estar constituída como
sistema: com um conjunto próprio de comunicação, com precauções
institucionais, com preferência de valores; um sistema em que se ofere-
ce a possibilidade de fazer carreira e que necessariamente tem depen-
dências sociais. Tudo o que um observador descobre sobre o sistema
tem que aplicá-lo a si mesmo. Não pode operar de maneira permanente-
mente analítica, quando já de antemão está incrustado em um sistema
para poder levar a cabo a observação (ibid., p. 57).

A teoria sistêmica de Niklas Luhmann

Luhmann é caracterizado por Gabriel Cohn (1998, p. 57) como
um autor que desenvolveu ao extremo �a perspectiva da forma� �
caminho aberto por Georg Simmel (1858-1918) � nas análises sociais.
Toda forma é uma distinção de duas partes, nada podendo existir sem
delimitar e diferenciar, através de uma linha fronteiriça, essas partes:
�A forma é, pois, uma linha de fronteira que marca uma diferença e
obriga a clarificar qual parte se indica quando se diz que se encontra
em uma parte e onde se deve começar, se se quer proceder a novas
operações� (Luhmann, 1996a, p. 65).

Os sistemas são unidades estruturadas com respeito ao tempo
(sem essa dimensão ficariam reduzidos a meros acontecimentos),
conservando sua identidade em relação a um entorno, que em grande
parte lhe é estranho e desprovido de sentido. A manutenção da dife-
rença é condição sine qua non para sua conservação, produzindo-a
através de seus próprios componentes13, conforme sua organização
interna, que deve zelar pelo próprio funcionamento, através de um
relacionamento com o ambiente que procura minimizar e absorver
os ruídos a que é exposto. A reação é o resultado de um processo
interno que envolveu todos os componentes dos sistemas na busca
pela autopreservação e para saber qual deve ser seu funcionamento,
para que possa prosseguir com a sua autopoiésis (Nafarrate, 1993, p.
17). O sistema não é, pois, uma unidade, mas uma diferença, ou seja,

13 Isso corresponde ao conceito de autopoiésis de Maturana e Varela.
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o sistema produz sua própria unidade, na medida em que leva a efeito
uma diferença.

Decorre que, por mais que o sistema possa neutralizar seu
ambiente, adaptando-se a ele, este será sempre mais complexo, pois
envolve todas as possibilidades do mundo, enquanto o sistema tem
possibilidades limitadas pelo seu operar. Nesse sentido o sistema
funciona sempre reduzindo possibilidades, selecionando
quantitativamente aquilo que terá sentido14 quando incorporado aos
processos internos (ibid., p. 18). Ao lidar com o entorno, o sistema
reduz sua complexidade incorporando elementos deste aos seus pro-
cessos por meio do sentido, porém, ao fazê-lo, o sistema aumenta
sua própria complexidade interna tendo que reagir, por sua vez, a
elas (Araújo e Waizbort, 1999).

Esse modo de operar, que busca neutralizar ruídos do entorno
pela sua autopoiésis, segue de forma auto-referencial, autocentrada,
e, quando evolui, o faz através de suas próprias estruturas
preexistentes. Essa condição do sistema de auto-referencialidade faz
com que os sistemas operem de forma cega, como se o que estivesse
fora de seu horizonte de sentido não pudesse ser observado, con-
quanto não fosse incorporado à cadeia autopoiética de produção de
componentes. A esse fenômeno dá-se o nome de fechamento
operacional (Luhmann e De Georgi, 1993, p. 49).

Porém, todo sistema é adaptado ao entorno, senão não existi-
ria. A essa adaptação dá-se o nome de acoplamento estrutural
(Maturana, 1983; Luhmann, 1995).

O conceito de acoplamento estrutural precisa que, no fechamento
operacional, a causalidade seja canalizada de tal maneira que exista uma
certa coordenação ou integração entre sistema e entorno, sem que se
tenha que renunciar à radicalidade da tese do fechamento da operação.
Justo porque os sistemas que estão fechados com respeito a seu operar
podem ser influenciados mediante acoplamentos estruturais, ao menos
a longo prazo (Luhmann, 1996a, p. 84).

14 Os sistemas sociais são qualificados como sistemas que operam processando sentido,
ou seja, transformando ruídos externos desprovidos de sentido para o sistema em
informações dotadas de sentido que serão incorporadas ou não a sua cadeia de reprodução
autopoiética.
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Tal fenômeno não determina o que se sucede no sistema, mas
deve estar pressuposto em sua rede de processos autopoiéticos. Se-
gundo Luhmann, a teoria dos sistemas autopoiéticos exige que se
indique com clareza a operação que realiza a autopoiésis do sistema
e que desse modo delimita o sistema com relação a todo o resto. No
caso dos sistemas sociais isso sucede mediante a comunicação.
Luhmann refere-se à comunicação como um processo fundamental
do sistema social: �um sistema social surge quando a comunicação
desenvolve mais comunicação, a partir da mesma comunicação�
(Luhmann, 1996a, p. 68). Segundo Luhmann (id.), a comunicação15

é um processo genuinamente social, porque pressupõe grande núme-
ro de sistemas de consciência16 e não pode ser atribuída a somente
uma delas. A comunicação é o processo fundamental sobre o qual o
sistema se reproduz recursivamente, com base em suas próprias in-
formações anteriores: não existe sistema social que não tenha, como
operação própria, a comunicação e não existe comunicação fora dos
sistemas sociais. As operações são acontecimentos que somente sur-
gem no sistema e não podem ser empregados para acessar o entorno.

Também a consciência está estruturalmente acoplada à comu-
nicação que só pode se dar no nível social; a comunicação pertence à
sociedade, ao passo que o pensamento pertence à consciência, que
faz parte do sistema psíquico. Ambos, sistema social e psíquico, são
sistemas que funcionam fechados em seus próprios processos17. De

15 A comunicação se apresenta pela síntese de três seleções: (1) emissão do ato de
comunicar, (2) informação e (3) ato de entender a diferença entre emissão e informação.
Assim, existe comunicação se Ego entende que Alter tem emitido uma informação, a
simples emissão de uma informação não é uma comunicação, esta só se realiza quando
se chega a uma compreensão. Deve-se ressaltar também que Luhmann abandona
aspectos da teoria clássica da comunicação que diz que a comunicação é transferência
de conteúdos semânticos de um sistema psíquico a outro, como indica, por exemplo, a
teoria da socialização de cunho funcionalista.

16 Luhmann distingue três tipos de sistemas autopoiéticos: os sistemas vivos (formados
por sistemas biológicos), os sistemas psíquicos (em que a consciência é um atributo) e
os sistemas sociais (que se compõem de uma sucessão de comunicações).

17 Luhmann (1996c, p. 20) ilustra essa diferença entre comunicação e consciência
utilizando-se do processo de percepção de uma cor desconhecida. Essa nova cor não
pode ser comunicada a menos que se faça referência a processos comunicativos
anteriores, localizando-a entre cores já conhecidas, comunicadas. Sem essa referência
à comunicação tal cor permanecerá isolada na consciência.
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tudo o que chega à sociedade, aquilo que a irrita passa por um duplo
filtro, consciência e possibilidade de comunicação, sofrendo então
uma enorme redução de complexidade, uma dupla seletividade. So-
mente a consciência pode alterar a comunicação, ao passo que tudo
aquilo proveniente de fora seja de processos químicos, físicos e bio-
lógicos, atuando somente como fator de destruição:

O ambiente, justamente, não contribui para nenhuma operação do
sistema (...), mas pode prejudicar, irritar ou, como diz Maturana, per-
turbar as operações do sistema, quando (e somente quando) os
efeitos do ambiente aparecem no sistema como informação e podem
ser processados nele como tal (Luhmann, 1997a, p. 42).
O ruído ou a subtração do ar, ou a distância espacial, podem impedir
que se efetue a comunicação verbal. Os livros podem queimar-se. Mas
nenhum fogo pode chegar a escrever um livro (Luhmann e De Georgi,
1993, p. 56).

Surgem os limites da sociedade, quais sejam, os limites da
comunicação. Na medida em que se comunicam, os sistemas sociais
participam da sociedade, nas condições antes expostas, e na medida
em que distintamente operam, se distinguem (ibid., p. 67):

Além da sociedade, todo sistema parcial pode observar outros sistemas
parciais. Em tal caso, se fala de contribuição. Apesar de que se refira
primariamente às exigências de funções nas relações da sociedade, todo
sistema parcial deve também ter em conta as contribuições nas relações
de outros sistemas parciais: por exemplo, no sistema político existem
leis para a economia, no sistema econômico se subsidia a investigação
científica, no sistema educativo se forma para o trabalho. Isto significa
que, com base na sua inalienável autonomia recíproca, os sistemas de
funções também são estritamente independentes. As interdependências
têm um significado diferente segundo o sistema: por exemplo, o sistema
educativo observa o sistema político de maneira diferente que o sistema
jurídico, e para o sistema político esta diferença de perspectiva é uma
diferenciação do entorno, que não se encontra no entorno do sistema
educativo ou do sistema jurídico (Nafarrate, 1996, p. 62).

O contraste informacional com seu ambiente é condição sob a
qual o sistema opera e para a qual só existe uma saída, a redução da
diferença através de seus próprios processos. Essa condição envolve
outros sistemas funcionais que constantemente se encontram em in-
tercâmbio informacional entre si, através de sucessivos acoplamentos
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estruturais �ponto a ponto�, fazendo com que a rede de informações,
que se estrutura no interior do sistema, inclua informações novas, de
acordo com seu operar característico, sua autopoiésis.

Nesse sentido, pelo contato co-evolutivo com o entorno, o sis-
tema segue uma direção determinada, tolerada pelo entorno. Essa
direção está ligada fundamentalmente aos ruídos externos que são
incorporados ao sistema via acoplamento estrutural, reafirmando que
tal perturbação é uma construção própria do sistema e só é entendi-
da, como tal, quando, pelas operações anteriores, é absorvida pela
rede de comunicações autopoiéticas. �O sistema tem, então, a possi-
bilidade de encontrar em si mesmo as causas da irritação e de apren-
der com elas, ou imputar a irritação ao entorno e assim tratá-la como
algo casual, ou bem buscar sua origem no entorno e quitá-la�
(Luhmann e De Georgi, 1993, p. 57).

Esses desdobramentos da teoria dos sistemas de Luhmann se
apresentam como referencial teórico que fundamenta principalmen-
te um olhar sobre a sociedade moderna, multifuncional, complexa e
diferenciada. No interior da sociedade, vários sistemas se diferenci-
aram e se transformaram em entorno uns para os outros. São os cha-
mados sistemas parciais ou subsistemas, que criam entre eles uma
rede de relações, cada um lidando com o entorno a sua maneira, de
modo que sua autopoiésis possa prosseguir.

Com base nesse referencial, Luhmann esboça um �caminho
evolutivo� para os sistemas sociais, baseado em formas de diferenci-
ação da sociedade (Luhmann e De Georgi, 1993, p. 288), sob o im-
pulso do aumento da complexidade e do estabelecimento de níveis
toleráveis de complexidade pelos sistemas.

A primeira forma é a diferenciação em sistemas parciais simi-
lares (segmentação), em que o princípio de diferenciação é a descen-
dência ou residência. Assim, os sistemas parciais que irão se formar
são as tribos, os clãs e as famílias, para o primeiro caso, e as aldeias
e as casas para o segundo.

Ao transcender esse tipo de diferenciação, estabelece-se ou-
tro, qual seja, a diferenciação centro-periferia, surgida através da re-
sidência, e a diferenciação hierárquica de estratos, através do paren-
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tesco, aparecendo, ambas, por uma superação da condição de igual-
dade que existia na forma anterior. A diferenciação centro/periferia
envolve a diferença fundamental entre cidade e campo, em que o
princípio formador é a diferença territorial. No centro, desenvolve-
se, também, uma outra forma de diferenciação, a estratificação, que
se dá com o aparecimento da nobreza e da plebe, e, no interior desses
dois estratos, desenvolvem-se diferenciações ulteriores.

Com os processos de diferenciação posteriores, por volta do
século XVIII, a sociedade parece chegar a uma condição de insus-
tentabilidade da complexidade alcançada, somente revertida com o
surgimento dos sistemas autopoiéticos, organizados em torno de uma
função específica, destruindo a ordem hierárquica anteriormente esta-
belecida18 e produzindo novas formas sociais. Nesta nova sociedade,
os sistemas parciais são diferenciados por funções que realizam, sen-
do os principais, a política, a econômica, a da educação, a do direito, a
da religião, a da saúde, a da arte e a da ciência. Desses sistemas partem
as comunicações fundamentais da sociedade. Essa diferenciação faz
com que existam diferentes âmbitos de onde surgem observações
sobre a sociedade, cada qual com sua lógica interna e seu modo pró-
prio de operar.

A observação da sociedade moderna, como o próprio Luhmann
argumenta, é uma operação autodescritiva porque parte da própria
semântica desenvolvida nessa mesma sociedade (Luhmann, 1997b,
p. 10). Quem observa está partindo de um modo específico de fazê-
lo, através da comunicação que é, como dito anteriormente, o pro-
cesso eminentemente social. Portanto, por serem comunicadas, tais
observações estão localizadas na sociedade. Nesse sentido, ressalta-
se o caráter autológico de tal processo, a modernidade está incluída
em sua própria observação, o que dota a teoria de Luhmann de uma
coerência interna que algumas concepções construtivistas não têm,
caindo geralmente em uma auto-relativização.

18 Não que as diferenciações anteriores sumiram, só não são mais formas de diferenciação
primária da sociedade.
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Mas como tratar a modernidade, como descrevê-la de dentro?
A posição de Luhmann vai se concentrar na constatação de diversas
semânticas sistêmicas, heterogêneas, na sociedade moderna. Ade-
mais, tais semânticas não podem ser decompostas em um denomina-
dor comum, como fora em formações sociais precedentes, seja quanto
à política ou à economia. A diferenciação funcional gera uma socieda-
de extremamente fragmentada em sistemas parciais auto-organizados
localizados no interior de um sistema social que abarca a todos eles e
que responde por toda a complexidade gerada. Com essa complexi-
dade alcançada, a semântica da velha Europa, ainda aquela da ilus-
tração racionalista (Luhmann, 1997b, p. 14), deve ser abandonada,
na medida em que esta não mais responde a características estrutu-
rais modernas.

No interior desses sistemas diferenciados funcionam códigos
específicos que selecionam as irritabilidades, incorporando-as aos
processos autopoiéticos internos. O código do sistema político é di-
ferenciado em termos de poder/não-poder; da economia, ter/não ter;
da ciência, verdade/não-verdade; do direito legal/ilegal, e assim por
diante. Esses códigos binários respondem pela maneira com que os
sistemas lidam com hetero-referência, e o entorno é observado de
acordo com essa dicotomia processual. Isso nos leva ao conceito de
fechamento operacional e produz observações específicas que não
podem ser reduzidas umas às outras, dirimindo a possibilidade, ilu-
minada pela antiga semântica da modernidade, da existência de uma
observação privilegiada. O código condiciona a observação, impos-
sibilitando ao sistema ver além de seus limites.

Além disso, o código produzirá um meio simbolicamente ge-
neralizado que conduz a significados no interior dos sistemas funcio-
nais específicos, substituindo a linguagem, possibilitando que comu-
nicação gere comunicação de modo mais provável (Lee, 2000, p.
326). O dinheiro é o meio da economia, a política utiliza o poder, a
ciência, a verdade. Esses meios diminuem a extrema complexidade
que, por exemplo, o meio da fala carrega, este podendo se confundir
no processo de comunicação com ruídos estranhos a sua dinâmica.
Esses meios generalizados permitem uma gama limitada de possibi-
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lidades sistêmicas e facilitam o processo que acopla comunicação à
comunicação.

É assim, com essa fragmentação inerente à modernidade, que
se reformula sua semântica. Parte dessas reformulações envolve dis-
cussões a respeito de temáticas tratadas universalmente e que, desde
agora, exigem uma pretensão mais humilde, um tratamento que as
localize em seu próprio contexto auto-referencial, como é o caso da
moralidade e da ética. �Na sociedade moderna, na sociedade com
meios simbolicamente generalizados desenvolvidos suficientemen-
te, não existe um supermeio capaz de emprestar significados unifor-
mes para todas as comunicações� (Luhmann, apud Lee, 2000, p. 326).

Nesse sentido, a própria razão ganha contornos, tendo que ser
localizada no interior de sistemas funcionais diferenciados, uma ra-
zão contextualizada em processos específicos de reprodução
sistêmica, imanente e contingente. Nada existe fora de seu contexto
e nenhum contexto pode dar significado universal. �Já não uma
racionalidade hegemônica (como Weber entendia a racionalidade for-
mal), mas antes �defensiva�, uma racionalidade que pretende apenas
acolher e neutralizar, tanto quanto possível, as ameaças provenientes
do meio (sem nunca chegar a dominá-lo)� (Nafarrate, 2001, p. 14).

Assim, Luhmann redigirá monografias sobre os sistemas fun-
cionais, apresentando suas características próprias relacionadas à
estrutura da modernidade: o poder aparece apartado da religião, ra-
dicalmente secularizado; a ciência se conforma com um conceito de
verdade processual, como meio, passando da referência ao sujeito à
referência da comunicação, do acesso irrestrito à realidade à auto-
referência; a economia perde objetividade extra-social, interesses e
necessidades são referências internas a situações externas (Luhmann,
1997b, p. 25). Ainda no que toca à economia, as esperanças de hu-
manização são descartadas na medida em que o processo econômico
se desenvolve sobre suas próprias bases processuais: reprodução fi-
nanceira, pagamentos, etc., não há nenhuma referência a algo tão
universal como a �humanidade�.

Luhmann busca as bases processuais, imanentes, da desuma-
nização dos fenômenos sociais, e a descobre na própria constituição
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da modernidade: é pelas lógicas intrínsecas dos sistemas sociais se
desenvolverem à revelia das tentativas de humanizá-las. Os homens
são �problemas� ambientais como quaisquer outros, a manutenção
sistêmica exige selecioná-los. Soma-se a isso a tendência à desor-
dem crescente do meio, que exige dos sistemas mais e mais respos-
tas, sendo que, no entanto, não se tem certeza dos desdobramentos
futuros: até quando será possível conviver com a entropia? Estaría-
mos próximos da catástrofe? (Marramao apud Nafarrate 2001, p. 15).

 Quanto a isso não se têm respostas, não se deve esperá-las da
teoria sistêmica de Luhmann, se bem que alguns apontamentos po-
dem ser feitos, como a dificuldade de a política e a economia darem
conta de problemas ecológicos, os quais ainda desafiam agendas
políticas e projetos de desenvolvimento. Parece estarmos vivendo
um momento de inadequação sistema/entorno, os problemas ecoló-
gicos exigem respostas urgentes sem as quais o nível de instabilida-
de aceitável poderia extrapolar o limite da própria vida. Evidencia-
se um quadro na modernidade, em que lógicas sistêmicas diferencia-
das entram em choque19 e buscam, de maneiras específicas, selecio-
nar e dar conta desse problema. No entanto, ainda que existam refe-
rências internas a respeito, por parte da política (por exemplo, políti-
cas ambientais) e da economia (por exemplo, desenvolvimento sus-
tentável), estas ainda não foram suficientes para dar conta da gravi-
dade do problema, que envolve, também, um problema de temporali-
dades distintas.

Nesse contexto, a teoria de Luhmann pode ser um instrumen-
tal analítico importante, que permite compreender o funcionamento
da sociedade e seus subsistemas, valendo-se dos mecanismos de re-
dução de complexidade, dos códigos próprios dos diferentes subsis-
temas e dos esquemas binários de regulação das relações no interior
de cada subsistema. Vale aqui retomar Rodrigues (1995, p. 22), ao
destacar, de modo apropriado, o esforço de Luhmann em compreen-

19 A solução teórica a problemas da mudança estrutural, segundo alguns autores (Nafarrate,
2001, p. 20), permanece não resolvida na teoria de Luhmann. Porém, a idéia de adaptação
e co-evolução pode ser uma chave para dissolver este mal-entendido. Em relação à
adaptação, cf. Luhmann, 1995, p. 31, quanto à co-evolução, cf. ibid., p. 25.
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der a sociedade mundial complexa, �a partir da diferença, que con-
templa as outras possibilidades, a contingência do social e que des-
cobre que sempre em lugar de estar no melhor dos mundos possíveis,
nos encontramos em um mundo pleno de melhores possibilidades�.
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