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Nosso trabalho questiona a pertinencia do tema
da cidadania e dos direitos sociais hoje. A estrategia da
cidadania e dos direitos sociais, nesta epoca de globalizayao
dos mercados, nas maos de "feudalidades economicas
imperiais e totalitirias", seria uma tentativa de refundayao
em base universalista (Habermas, Ape!) da pretensao de
justiya (Rawls) ou uma retirada defensiva devido it perda de
hegemonia das classes trabalhadoras e it incapacidade de
viabilizar uma proposta global politica e socialmente
viclvel? Pretendemos mostrar a ambigtiidade do tema da
cicQdania social perante a dissoluyao dos significados
sociais e das categorias politico-juridicas no contexto da
globalizayao neoliberai.

1. A nova ordem mundial e a dissoluc;ao dos
significados sociais e das categorias politicas
hoje

No espayo de poucos anos, quase todos os
significados •que estruturaram 0 senso comum, desde a
segunda guerra mundial ate os anos 80, se dis:30Iveram: a
primazia do publico, 0 espfrito de solidariedade, a confianya
no agir politico coletivo, a convicyao de que e possivel
construir relayoes human as mais ricas e criativas I. Diante da
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justiya com a lei do vencedor2. Talvez a ferida mais funda
da nossa epoca seja a falencia da teoria liberal, tanto em
sua vertente juridica, quanta economic a e etica. Trata-se,
antes de tudo, da falencia do universalismo dos direitos e
da formula emancipadora confiada a difusiio dos direitos
formais de cidadania politica e social, mas, tambem,
falencia da perspectiva da sociedade do bem-estar social
fundada na extensiio mundial do livre mercado. Com efeito,
11 sombra da nova onda neoliberal, desenvolveram-se novas
formas depoder, dando vida a uma especie de refeudalizac;iio
economica da sociedade, a uma instrumentalizayao das
instituiyoes economicas internacionais em beneficio dos
fortes interesses de grupos sobre-nacionais de uma nova
burguesia global.

Na verdade, com a globalizayao triunfalmente
enfatizada depois da queda do muro de Bedim, nao se
realizou a difusao do bem-estar e dos direitos politicos e
sociais, mas wna inedita concentrac;iio de poder sem
controles democraticos, e uma marginalizac;iio de inteiras
areas geograficas, depa[ses e depopulac;oes. Serge Latouche
demostrou, por exemplo, como atraves do Gatt os paises
fortes e as multinacionais, que detem 0 controle das
biotecnologias, colocaram fora do mercado as tradicionais
produyoes agricolas dos paises mais fracos e pobres3. Os
economistas do grupo de Lisboa mostraram como a
globalizayao eo desencadear-se da l6gica damera competiyao
abrem novos cenarios 'catastr6ficos', nao somente no terreno
da economia, mas tambem no terreno s6cio-politico e das
liberdades culturais, individuais e coletivas.

homologayao de todos 11 nova ordem mundial que nos
integra num mercado em que a causa primeira e 0 fim
ultimo e s6 a produyao de bens, quase todos os conceitos e
categorias politicas estao esvaziando-se, perdendo
substancia: democracia, participayao, representayao, direitos
sociais etc. Nessa situayao, a tradicional mediayao
democnitica entre economia e politica se torn a sempre
menos relevante 11 garantia de um controle social de massa
sobre0 conjunto do processo. Com efeito, a internacionalizayao
dos process os produtivos torna sempre menos visivel 0
Poder que nos govern a mundialmente. As verdadeiras
potencias, isto e, as hierarquias transnacionais e
0ligop6licas do capital industrial- financeiro, tornaram-se
cada vez mais sobre-humanas e as oposiyoes internas ao
sistema foram todas controladas e em parte eliminadas,
tanto assim que torna-se impensavel uma revoluyao de
valores. 0 cemirio com que hoje nos confrontamos e um
capitalismo que duma forma impostora se concebe como
"sistema natural". Este possui hoje, apesar dos seus
disfarces, as mesmas caracteristicas que podia ter 0
Monarca absoluto nos tempos do Imperio Romano ou do
Antigo Regime no seculo XVIII. E, como um sequito
apologetico acompanha sempre 0 carro do vencedor, os seus
ex-inimigos derrotados, certos intelectuais em outro tempo
engajados e de esquerda, estao muitas vezes entre os mais
entusiasmados aclamadores do novo Poder. Hoje, uma vez
que 0 direito revoluciomirio esta absolutamente derrotado, 0
que permanece e 0 direito natural que, como e 6bvio,
coincide nem mais nem menos com 0 direito do mais forte,
com 0 direito dos potentados economicos que dominam 0
mundo. Acabada a epoca. revolucionaria, recomeyou a
epoca da razao de Estado. E sempre mais dificil estar fora
do sistema e, para quem esta dentro, nao resta senao faze-lo
funcionar. Estamos diante de uma forma extrema de
manifestayao do direito natural: aquela que faz coincidir a

2. A problemcltica estrategia da cidadania
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cidades estao sendo transformadas em cidades-mercado; os
lugares tradicionais da "decisao politica" e da di~~yao
publica da vida coletiva estao acabando. Ademocracia
representativa, em crise, nada mais e que urn fantasma
ideol6gico. Constata-se cada vez mais a subalternidade do
povo a representayao politica, a subalternidade da politica
aos aparatos burocraticos (a expansao da burocracia), a
subalternidade do Estado ao Capital e as feudalidades
econ6micas internacionais5. De fato, assiste-se no mundo
todo a uma alian<;:a(urn novo pacto social?) entre grande
empresa e Estado em fun<;:aoda concentra<;:aodo poder e da
riqueza e da implementa<;:aodos mercados.

Nao existem mais as condi<;:oesde organizayao
fordista do trabalho. A fabrica fordista era urn grande
instrumento de crescimento da capacidade produtiva, mas
tambem urn grande instrumento de agrega<;:aode hornens
que tinham a consciencia coletiva de poder condicionar,
juntos, 0 poder da empresa. Hoje 0 trabalho mudou a forma,
apresenta-se fragmentado, informatizado, flexivel, variavel;
perdeu as caracterfsticas do trabalho organizado de massa
queexpressava tambem urn poder contratual na fabrica.
Acabou dessa forma a cultura da rela<;:aocontratual entre
empresa e sindicato que constituia 0 pilar do Estado social.
Hoje 0 sindicato e mais burocratizado, corporativo.

Acabou a fase da interven<;:ao do Estado na
economia, outro ponto basico sobre 0 qual se constituiu 0

modelo do Estado social: a ideia de que 0 Estado devia
construir urn polo publico capaz de condicionar 0 polo
privado, entrar em rela<;:ao dialetica com 0 capitalismo
privado dando vida aquela que foi chamada de economia
mista. Como defender hoje os direitos sociais e as
conquistas da classe trabalhadora, quando a privatiza<;:ao e
um imperativo imposto pela globaliza<;:ao mundial da
economia, e na medida em que acabou 0 carater nacional
dos mercados?

toda a area de esquerda e pelas for<;:asque de alguma forma
tentam nao sucumbir ao triunfo do mercado, do
individualismo do consumismo. 0 ponto de partida, posto, . .
na base da busca dos direitos sociais, e que a cidadaOla seJa
uma no<;:aocapaz de amplia<;:ao, e que por isso possa ser
assumida como objetivo de urn empenho para a
emancipa<;:aodos sujeitos mais fracos. A cidadania apa.rece;
dessa fonna, como a alternativa a crise do Estado ~oclal, a
falencia da experiencia da planificayao burocra~lc~ dos
paises do leste europeu, isto e, a tudo 0 que cons.tlt~1Upor
tanto tempo a mitologia da transforma<;:ao soclahsta na
sociedade contemporanea. A cidadania tornou-se quase uma
palavra magic a que resume as varias determ~na<;:oesqu~ 0

ideal de "justi<;:a"veio assumir em cada mOVllnento SOCial;
e ao mesmo tempo, apresenta-se como a sintese de todas as
e~pectativas de racionaliza<;:ao, de moderniz~<;:a? e tamb~m
de mudan<;:a na sociedade de hoje. Todavla ISSO.sus~lta
tambem interroga<;:oes e perplexidades no plano da llnedlata
praticabilidade. De fato, qual e 0 signi~cado da ci~a?~nia, e
qual 0 alcance de sua estrategi~? QuaIS suas pos~lbI1~dad~s
de sucesso hoje na epoca neohberal e da global.lza<;:ao?E,
ela, a tentativa de uma refunda<;:aosobre bases uOlversahstas
das pretensoes de justi<;:a que foram desde sem1?re, a
bandeira do movimento operario, ou representa, ao lOves,
uma posi<;:aodefensiva, de:,ido justam~n.te cada vez, l~ais ~
perda dahegemonia dosmovllnentos SOCIalSe democ~atIcos~

Na verdade, propor hoje 0 tema da cldadaOla
aparece bastante problematico, na medida em q~e OS
pressupostos sobre OS quais se modelou 0 conceIt? .de
cidadania isto e, a comunidade politica do Estado de dlrelto
liberal e ~ solidariedade social do Estado de direito social,
esses pressupostos estao em crise e desaparecendo. ~om
efeito, 0 Estado nacional, submetido aos poderes finan~elros
oligop6licos internacionais, esta perdendo sua soberaOla; as
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Segundo uma opiniao comum, a cidadania
desdobra-se em tres momentos: a cidadania politica, que
corresponde ao reconhecimento do direito de e~eger ~s
proprios representantes nos or.gaos do Es~ado; a cldadanza
civil que coincide com a capacidade de estipular contrat~s; e
a cidadania social como um conjunto de expectativas
economico-sociais que cada cidadao, enquanto tal, expressa
em relayao ao Estado para obter as garantias de seguranya
necessarias a vida e ao trabalho, para dar conteudo de
dignidade a existencia individual. 0 ponto, porem, sobre 0

qual nao se refletiu bastante, e que e necessario esclarecer
para evitar as mistificayoes sobre 0 tema d?l defesa dos
direitos e a estrutura dos direitos sociais. E um grande
equivo~o pensar que se possa hipotizar um ~esenv?lvim~~to
linear de extensao da cidadania que vai da cidadama pohtica
e civil a cidadania social. Na realidade, cidadania politica e
cidadania civil nao sao homogeneas a cidadania social. elas
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operam segundo logicas diversas: partem de pressupostos
diferentes e implicam formas de organizayao diferentes6. As
regras juridicas que sancionam a cidadania politica e a
cidadania civil sao regras instrumentais que nao atribuem
recurs os, mas definem modalidades de ayoes para que cada
um as possa usar para realizar os seus fins privados. Na
ideia da liberdade politica e da liberdade civil nao esta
implicada qualquer ideia de justiya. A esse proposito, Hans
Kelsen demostrou, com extrema lucidez e rigor, que 0

direito e somente um meio, absolutamente desvinculado dos
fins da justic;a, com a tare fa de garantir a coexistencia e a
unificayao formal de uma sociedade atomizada em que cada
um, por sua propria conta, e livre para perseguir 0 proprio
interesse privado 7

. Os direitos civis e os direitos politicos
nao sao pensaveis sem a autonomia da esfera economica.

A logica dos direitos sociais e, ao inves, uma
logica oposta, que implica uma ideia de justiya. E uma
logica que propoe 0 tema comunitario dos recursos que
constituem a riqueza nacional. Isto coloca em discussao um
dos pontos decisivos da organizayao das sociedades
modernas e das constituiyoes politicas: a indiferenya em
relayao aos fins da justiya e dos valores. 0 problema e que,
em nossas sociedades capitalistas, a economia se tornou
autonoma, tendo no mercado sua instituiyao central. Isto e, a
eXi~tencia do mercado e as diferenciayoes que dele derivam,
aSSlln como tudo 0 que se refere ao inteiro processo
p:odutivo e distributivo, nao podem ser postas em
discussao. Ora, isso acaba minando 0 carater universalista
do conceito de cidadania social.

Vamos exemplificar. Suponhamos que se
proponha um referendum popular com a proposta de
amparar os meninos de rua. Com toda probabilidade, a
maioria seria a favor. Todavia, apesar disso, esse direito nao
pode ser realizado juridicamente. 0 Legislador podera
aprovar uma lei qU,esancione 0 carater fundamental desse

Na fase atual do capitalismo, 0 processo
produtivo se apresenta objetivamente como um g:~nde
fluxo informatico impessoal que atravessa e destrOl os
ambitos tradicionais de discussao e participayao. A logica
de mercado, com sua racionalizayao de custos, prey?s,
salarios, etc., vai substituir os modos da VIda
tradicionalmente confiados as relayoes de grupo, a
solidariedade e a amizade. E, dessa forma, todas as
atividades, desde a cura das crianyas ate a assistencia aos
idosos e aos doentes, vaG assumindo a forma de trabalho
contabilizavel, e essas necessidades, a fonna de demanda de
mercado. Nas condiyoes atuais em que tudo vem
privatizado e informatizado (escola, saude, trabalho, etc ...),
e em que, sobre tudo, 0 mercado domina, que valor~ q.ue
pertinencia ·tem 0 direito da cidadania, sobretudo 0 direito
da cidadania social?

3. Analise do conceito juridico de cidadania
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direitos sociais, caso contnirio permanecem abstratos,
proclamados em teoria e negados na pnitica.direito, mas na realidade nao muda nada pois as condiy6es

pr<itico-morais para a realizayao dessa exigencia
fundamental nao saG reduziveis ao mero reconhecimento
juridico. 0 legislador podeni no maximo estabelecer verb as
para a assistencia a infancia, etc., mas nao podera ir aiem
dess~ paiiativo. Nenhum reconhecimento de direitos podera
supnr a falta de estruturas. Nao basta transformar as
expectativas em direitos se nao se tocam as condiy6es
pr<itico-materiais8. Em outras paiavras, nao se pode, com a
poHtica dos direitos, suprir a falta de reformas de fundo.

No modelo do Estado de direito, 0

reconhecimento do direito individual significa a liberdade
de iniciativa econamica e a liberdade de poder estipuiar
contratos no mercado. Isto e, 0 esquema dos direitos remete
as ~elay6es de mercado, nao dando qualquer importancia as
desigualdades econamicas dos individuos perante 0

mercado. Sendo assim, os direitos da cidadania social nao
podem exercer-se atraves do mercado e dos contratos.
Dependem da iniciativa publica, isto e, sua satisfayao nao
pode ser confiada ao mercado nem a iniciativa individual.

Voltando ao exemplo, a 6tica dos direitos
individuais da por certo que os meninos de rua, ou os
desempregados se encontram em situayao de
marginalizayao por causas "naturais". Isto significa que, se
n6s partirmos da 6tica do formalismo juridico, nao
conseguimos nunca chegar a origem das contradiy6es e das
discriminay6es sociais. Com efeito, 0 formalismo juridico
coloca entre parenteses 0 problema dos atores sociais do
conflito e 0 tema da reforma do sistema. A estrategia dos
direitos e, dessa forma, um fraco paliativo face a dissoluyao
da tradicional solidariedade de classe. S6 com os
movimentos sociais e com a luta para construir e alargar
espayOS de participayao democr<itica e de controle e
fiscalizayao dos poderes, e possivel alcanyar os direitos
sociais. S6 com uma efetiva democracia pode-se reaiizar os

4. Os li~ites da teoria liberal e a fragilidade do
formalJsmo e do universalismo juridico

Apesar das grandes proclamay6es de principio
so.br~ o. valor da del~ocracia, n6s vivemos sob regimes
ohga~qU1,cos nos. quaIs as grandes decis6es que dizem
respelto a nossa vida sao, de fato, e muitas vezes tambem de
direito, fechadas a grande maioria dos cidadaos9. Estes nao
tem acesso as informay6es que contam. Os "midia" e as
te,lec.omunicay6e,s,.que deveriam estar a serviyo da opiniao
publIca democratlca, tornaram-se poderosos instrumentos
de "manipulayao da plebe". A forma democr<itica se reduz
cada vez mais a "tecnicas e procedimentos para selecionar a
camada politica", desestruturando os institutos da cidadania
ativa e muitas vezes exauto rando os livres congressos e as
assembleias eletivas de cada real poder de decisao e de
controle.

Precisa-se pois desmascarar 0 que se esconde
atras dos slogans neoliberais da apologia do livre
mercadolO. Com efeito, 0 liberalismo econamico nao e
somente um criterio de gestao da economia mas tambem
UI~a.ideologia: a aceitayao de que 0 homem 'e somente um
sUJeItode necessidades econamicas e que a sociedade e uma
mera o~ganizayao. para satisfaze-Ios. A mundalizayao da
econOIma, subordmando todas as legitimay6es do sistema
ao .mercado, acabou por desvirtuar a democracia, Com
efeIto, ~ papel do Estado e reduzido a par os meios politicos
~ SerVIyO do mercado. Tornou-se dessa forma um
mstrumento de mercantilizayao.

A crise da razao liberal torna explicitos os limites
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do formalismo juridico. Nessa situayao de globalizayao e de
liberayao dos mercados, que favorece os grandes lucros dos
grandes grupos transnacionais da nova burguesia global e
exclui faixas enormes de populayoes, qual e 0 papel do
formalismo juridico?

A afirmayao da igualdade formal representa 0

grande expediente, ou melhor, 0 grande artificio com que a
burguesia, depois ter vencido a revoluyao, renuncia a
tomada direta do poder. Com efeito, a burguesia nao
aparece como classe politica, mas como entidade
econamica, ligada as form as juridicas por uma conexao
contingente assim como as outras classes econamicas.
Desse modo, 0 poder burgues capitalista, na ordem formal
da igualdade dos direitos, desaparece. A igualdade formal
permite par a lei acima de tudo, definir 0 campo da politica
como 0 campo do governo e do Estado, e atribuir a esfera
econamica a autonomia do seu calculo. Mas isso na

, 'verdade, da-se s6 na forma e nao na substfll1cia. E este 0

limite e 0 engodo do sistema capitalista.

"A primazia da ordem artificial e
continuamente desmentida pela primazia das
relar;oes de forr;a economico-sociais. [....]. 0
direito moderno diz que todos os cidadaos SaG
sujeitos de direito porque a lei e escrita de modo
que, abstratamente, qualquer um possa utiliza-Ia
em seu proveito, mas cala sobre as condir;oes
materiais que tornam efetiva essa possibilidade.
As diferenr;as so cia is, economicas, de sexo e de
rar;a, SaG domesticadas, SaG vistas como puros
acidentes da vida que podem sempre ser
reconduzidos a igualdade abstrata do direito. E
como dizer que cada um encontra-se na situar;ao
social em que esta (empregado, desempregado,
rico ou pobre) meramente por acaso, pois cada
um pode participar da loteria do mercado e
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ganhar, pelo
I - ,,11conso ar;ao· .

Hoje assistimos, de um lado, a um es:raziamento d~s l~gares
de decisao democrMica (enfraquecnnento dos Sll1dlCa~Os,
descaraterizayao dos partidos dirigidos por burocraclas,
etc ...), de outro, ao deslizamento do formalism.o juridico da
igualdade para mero principio de pura legahdade, 0 que
significa, na realidade, par tudo nas maos do pod~r
legislativo que pode tambem ~tilizar-se d.e lel~
excepcionais. A tecnicidade do formahsmo, em reahdade, e
inenne diante do abuso da legislayao de emergencia.

o artificio da igualdade no direito nao tem a
forya de contestar validamente a vocayao totalit~ria do
politico e nem de contestar a vocayao monopohsta da
imprensa capitalista. Inevitavelmente acaba por ocultar a
sede e 0 nome de quem decide. E, mais, quando 0

formalismo juridico se torn a um puro legalismo positivo,
torna-se garantia do poder social da grande empresa, que
hoje tem ja incluido em seu funcionamento nao s6 0

mercado, mas tambem 0 saber e a ciencia aplicada, e que
condiciona tambem 0 poder politico. A esse prop6sito, 0

conservador Niklas Luhmann afinnou que 0 direito
moderno responde, essencialmente, a uma estrategia
aportunista que e absolutamente contingente, convencional
e mutavel, e que os pr6prios direitos fundamentais sao um
mero regulamento de linhas demarcat6rias entre esferas de
poder.

5. A rela~ao entre Direito e viol€mcia

A abstrayao e a artificialidade da ordem juridica
nos deixa entregue, pois, a realidade das relayoes de forya.
Nos livra da responsabilidade de tomar partido pel a justiya
(em relayao ao outro), mas, de fato, nos liga a necessidade
dos poderes estabelecidos. Na realidade, a fonna do direito
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"A ultima palavra do sistema jur£dico
kelseniano e a fon;a. r ...].A neutralidade do
ordenamento jur£dico serve sOlnente para tornar
invisivel 0 poder real que comanda as relac;oes
socia is. 0 ordenamento juridico dos
procedimentos, sem referir-se aos criterios de
justic;a e de equidade, esta na realidade atrelado
a economia e ao poder politico que determinam
os conteudos reais segundo os principios do
calculo economico e da racionalidade
instrumental. [. ..]. Aforma tecnico-procedimental
do direito moderno se resolve, em suma, numa
delegac;a.o em branco a outros poderes

. ,,12preexistentes .

tambem cada referencia a qualquer dimensao etica da
existencia.

o desconhecimento da violencia originaria
obriga 0 direito a auto-apresentar-se como artificio e como
"estrategia oportunista". Com isso mostra, embora de modo
sub-repticio, 0 problema de sua "raiz teologico-metafisica".
Com efeito, essa ideia de normalidade que permite relegar a
opressao a um acidente fortuito e a violencia a um fato
ocasional e singular, baseia-se num principio teologico-
metafisico do "pacto social", isto e, da lei que deixa livre
campo a "vinganya" il)stitucional em relayao as singulares
violencias culpaveis. E este pacto que consente ocultar 0

terrivel fato de que a "tradiyao dos oprimidos", como nq,s
tinha alertado Walter Benjamin, e a regra e nao a exceyaolJ

.

Mas este pacto, no fundo, e uma grande ficyao. Com efeito,
somente um saber ingenuo ou ideologico, pode ler a historia
como um processo linear segundo 0 qual a opressao e um
escandalo fortuito, um tropeyo ocasional no caminho da
modernidade.

esta impregnada do conteudo e dos pressupostos da
economia capitalista: a propriedade privada (da qual nao se
fala nos codigos) e a exclusividade da posse individual da
natureza.

Devemos considerar tambem que a democracia formal dos
direitos e dos procedimentos nao e capaz de defender-se
diante dos fen6menos de corrupyao e de destruiyao das
condiyoes materiais das liberdades produzidas pelas
oligarquias econ6micas e politicas.

Com efeito, depois da crise do comunismo e da
razao iluminista, com a imposiyao autoritaria da razao
sistemica do mercado verificamos 0 aparecimento de
problemas ineditos como a irreversibilidade da devastayao
ambiental, 0 extremo empobrecimento ate os limites da
sobrevivencia de inteiras populayoes, a desagregayao social
das metropoles, a violencia exercida sobre os menores,
sobre as mulheres, etc. Apesar disso, 0 carMer artificial,
convencional e positivo do direito moderno recusa uma
ideia de justiya transcendental. Nao so a recusa, mas recusa

6. 0 xeque do sonho ocidental: a falemcia do
universalismo

Pode 0 Estado de direito oferecer ainda um
paradigma eficaz para enfrentar os grandiosos processos de
concentrayao de ciencia, economia e informayao, que no
Ocidente tend em a instituir novas hierarquias e novos
poderes sobre as transnacionais? Podeo universal jurfdico,
da igualdade formal e dos direitos dos cidadaos, sustentar-se
diante da dissoluyao da esfera social no atomismo da rede
informMica? Essas perguntas saD cruciais para uma reflexao
sobre 0 direito moderno. Estamos vendo que a tradiyao
iluminista e 0 cientificismo tecnologico saD impotentes
diante do problema da violencia, especialmente nas form as
novas que assume: violencia sobre a natureza, sobre as

12 Idem, p. 136-137.

44 -P~!spectiv~f:jl;;~-6jica - Volu~ VIIL~_';~15~J~rl..~J~~./2001
13 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas, Brasiliense, v. 1, 1985, p. 222 e ss.
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crianyas, os fracos, etc. A guerra civil se propoe hoje nao
como violencia revoluciomlria mas como violencia interna,
como forma anonima de uma conflitualidade desagregadora
e da transgressao individual. Reduzidos os individuos ao
consumo, mergulhados nas redes infonmiticas e, todavia,
social mente analfabetos em relayao a tudo que se refere it
experiencia das relayoes interpessoais (educayao dos filhos,
am or, amizade, paixao civica, etc.), e diluidos os contornos
dos Estados e das classes, a guerra hoje torna-se a revolta
de todos contra todos, trabalhando obscuramente dentro de
cada um de n6s (basta ver como as casas e os bairros ricos
saD protegidas por grades etc.).

o declinio do Estado social do Ocidente e a
marca do triunfo do mercado total e da economia global que
nos encaminha a uma sociedade sem vinculos sociais e
total mente administrada por uma mega-rmlquina (Latouche)
industrial-financeira e por uma elite transnacional. E, neste
ponto, podemos perguntar-nos: quais saD o~ espayos que
essa enorme reestruturayao cultural, tecnol6gica e politica
nos deixa para uma retomada de prMicas solidarias? Em
particular a relayao do Ocidente rico com os paises do
terceiro e quarto mundo e uma relayao muito dura,
determinada por vinculos monetarios rigidos impostos com
extrema severidade. Veja-se, a esse respeito, 0 escandalo do
endividamento dos paises pobres. A divida e insustentavel
pois cria uma espiral de pobreza que torna escravos milhoes
de pessoas nos paises pobres; e injusta pois a divida foi ja
paga em longos an os de reajustes estruturais, que criaram
enormes injustiyas sociais, ambientais e cuiturais; e iniqua
porque foi contraida por elites politicas e economicas que
agiram por pr6prio e exclusivo interesse.

"0 sonho ocidental evocado pOl' mois de
um seculo, aquele de consfruir a comunidade
humana sobre a base da razeio, repudiando a
tradic;:ao e recusando cada transcendencia e

Democracia e Direito, a questao da cidadania na epoca da
globaliza<;ao

cada revelac;:iJo,estti num impasse, como escreve
Latouche, que denuncia as tres imposturas do
ocidente: 0 universalismo, 0 bem-estar e a
tecnica. 0 Ocidente nao consegue realizar os
proprios valores. A imposic;:iJo de valores
socialmente universais trai seu particularismo,
isto e, a impossibilidade pratica de estende-los
alem das areas ricas e das camadas mais
fortes.[. ...]. a realidade, reduzindo a finalidade
da vida a felicidade terrena, reduzindo a
felicidade ao bem-estar material e reduzindo 0

bem-estar ao produto nacional bruto, a
economia universal transforma a riqueza plural
da vida em uma luta para apoderar-se
consumisticamente das mercadorias standard. A
impostura da tecnica consiste no fato de que 0

progrmna da valorizac;:iJodo planeta se faz enl
detrimento da natureza e que as catastrofes
naturais e sociais assumem, cada vez mais,
proporc;:oes biblicas.

A impotencia mais macroscoplca e,
todavia, aquela que se refere ao universalismo
juridico e as reiteradas declarac;:oes universais
dos direitos do homem. este campo e
particularmente evidente a ambigilidade da
formula e as contradic;:oes entre a proclamQ(;ao
de principio e a negac;:aopratica: basta pensar
no nao reconhecimento da cidadania aos
imigrantes que trabalham ja estavelmente nos
paises ricos. 0 Ocidente aparece com uma dupla
face. De uma parte, e uma "maquina infernal
que esmaga os homens e as culturas para fins
insensatos que ninguem conhece e cujo ponto de
chegada pode ser a morte". De outra parte.
elaborou a utopia duma sociedade de iguais e de
irmiJos, de livres e de diversos. 0 seu
universalismo possui em si do is aspectos
contraditorios: e destruidor em relac;:ao as
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Democracia e Direito, a questdo da cidadania na epoca da
globalizw;ao

da ~efarma do sistema. Sendo assim, a estrategia dos
direltos torna-se uma fraco paliativo da dissoluvao da
tradicional solidariedade de classe. S6 com os movimentos
sociais, e com a luta para construir e alargar espavos de
participavao democrlitica e de controle e fiscalizavao dos
poderes, e possivel alcanvar os direitos sociais, a cidadania
social. A experiencia ensina-nos que as constituic;oes nao
sao suficientes para garantir a igualdade dos direitos, a nao
ser acompanhadas par uma continua mobilizavao
democnitica em vista da construc;ao de novas estruturas de
poder, enraizadas na sociedade e capazes de realizar um
controle difuso.

culturas outras", e, ao mesmo tempo, proclama
a igualdade de direito de todos os homens. [. ..]
Emerge sempre mais claramente a tendencia de
marginalizar as areas mais fracas e cortar os

, . d"d d ,,14recursos aos pazses maLs en LVZa os .

Nossas colocavoes partiram propositadamente de
uma postura de critica negativa it maneira de Theodar
Adorno, no espirito do pensamento negativo da primeira
Escola de Frankfurt, daqui a radicalidade do discurso. Trata-
se de um exercicio de niilismo ativo (Nietzsche), diante do
totalitarismo disfarvado do mundo de hoje, e de um convite
a um empenho critico. A finalidade dessas colocavoes esta
em sublinhar 0 fato que nao conseguiremos par com
pertinencia a questao da cidadania se nao tivermos presente
a natureza especifica das relavoes do mercado total, hoje nas
maos de "feudalidades econamicas imperiais e totalitarias".
Diante disso, trata-se de pormos em discussao para que,
ultrapassando 0 horizonte duma identidade possessiva e de
domfnio cinico e arrogante, possamos bus car uma nova
comunidade fruto do crescimento democrlitico a partir dos
movimentos sociais, sobretudo, como nos propoe Walter
Benjamin e a cultura latino-american a da libertac;ao
(Filosofia, Teologia e Pedagogia da Libertavao),
identificando-nos nao com a totalidade social e seu
dominio, mas com as atuais vitimas do sistema-mundo.
Essas estao em toda parte ao nosso redor continuando a
serem sacrificadas (menores de rua, sem terra, sem teto, sem
trabalho, desempregados, retirantes emigrantes, etc.).15

Como vimos, 0 formalismo juridico coloca entre
parentese 0 problema dos atores sociais do conflito e 0 tema
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