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Hegel profenu em lena noS anos 1804/1805 e 1805/1806
as Lc;oessobre a filosofia da natureza e do espfr.•.to. A filoso-
fia do espfrito rehga-se ao sistema da eticidade, fragmentaria-
mente elaborado. Estas pec;as de Hegel (~) encontram-se
ainda sob a influencia do estudo da economia polftica,
que Hegel entao explorara. A investigac;ao marxista de
Hegel (2) chamou sempre a atenc;ao para esse ponto. No
cntanto, ainda na~ se teve suficientemente em conta a posi-
~ao especial que, no seu sistema, ocupa a filosofia do esplrito
do perfodo de lena. Continua a dominar a opiniao, que ja
Lasson expressara no Pr610go .a edic;ao das lic;oesde lena:
estes trabalhos considetam-se como uma .etapa previa da
Fenomenologia e acentuam-se os sens paralelos com 0 sis-
tema posterior. Em contrapartida, quero defender a tese de
que, nessas duas seriesde lic;oesde Ien~, Hegel poe na base
do processo de formac;ao do espiIito uma concepc;ao siste-
matica peculiar, mais tarde abandonada.

(*) Publicado originalmente em H. Braun e XX. Riedel (eds.),
Natur und Geschichete. Karl Lowith zum 70. Geburtstag, Estugarda 1967,
pp, 132-155.

(I) 0 System der Sittlichkeit cita-se segundo a edic;ao de Lasson,
Hegets Schrijtenzur Politik und Rechtsphilosophie, Vol VII das O. C., Leip-
zig 1923, p. 415-499. As duas versoes da Philosophie des Geistes de lena
foram igualmente editadas por Lasson: Jenenser Realphilosophie I, Vol. XIX
das O. C., p. 195 s., e Jenenser Realphilosophie, Vol. XX das O. C., p. 177 s.

(2) G. Lukacs, Der Junge Hegel, Bedim 1945.



As categorias linguagem, instrumento e familia desig-
nam tres modelos basicos igualmente primitivos de rela-
150esdiaIecticas: a representa<;ao simbolica, 0 pracesso do
trabalho e a interac<;ao que tem lugar com base na recipro-
cidaae estabelecem uma media<;ao entre 0 sujeito e 0 objecto,
cada qual a sua maneira. A dialectica da linguagem, do
trabalho e da rela<;ao etica esta desdobrada em cada caso
como uma figura especial da media<;ao; nao se trata ainda
de etapas que estariam constitufdas segundo a mesma forma
16gica, mas. de diferentes fermas da propria constru<;ao.
Vma radicaliza<;ao da minha tese poderia rezar assim: nao
cO espirito no movimento absoluto da reflexao sobre si mesmo
que, entre outras coisas, tambem se manifesta na linguagem,
no trabalho ena rda<;ao etica, mase precisamente a !.~la~ao
dialCctica de simbollza<;ao linguistica, de trabalho e de inte-
l'ncc;l'loque determina 0 conceito do espirito.A isto se oporia
II LUKIU sistematico d<:\.scategorias mencionadas. Elas 'na!)
IIIKl'OllClhl m~lagica, mas numa filosofia real. Por outro lado,
t'l rnl.~Onl dia16cticas cstao nessa altura ainda tao visivel-
IlI11ntf! IWUIKIt Ktl" tipoR basicos de experiencias heterogeneus
IIU' .1 Amnii lOlkn.1I dlvcrgcm cntr~3i). segundo a conexao
tn.",,.·I,,1 da undn fhrAm ti~ndQ8:a exterioriza<;ao e a aliena-
~.ll! " "Jlruprll~.() fl A racullciliac;n.o rrjcitam-se mutuamente.
AA1 ftln I An Clbu, I1AI 11.;001dn Ienu, parcee insinuar-se que,
1.\ .IIIlUldo turnadul tJ(j'fJ·U,.t(~mllntll, 6 quo 08 tres mode1os dia-
lt1Cticoll dn conllcl~ndt\ oxlstouto tornam 0 espfrito transpa-
rente na sua cstrutura (3).

Na introdu<;ao ~ logica subjectiva, Hegel recorda aquele
conceito de Eu em que Se encerra a sua experiencia funda-
mental da dialectica: «0 Eu ... e a unidade primariamente
pura que se refere a si mesma, e isto nao af um moao ime-
diato, mas abstrah:.do de toda a aetcrminidade e conteudo,
e que se recolhe na liberdade daigualdade ilimitadaconsigo
meSma. E assim e universalmente; unidade, que so e uni:'
dade consigo mediante esse comportamento negativo, que
aparece como 0 abstrair e que, deste modo, cantem em si
dissolvido todo 0 ser determinado. Em segundo lugar, 0 Eu
e tambem de forma imediata, enquanto negatividadcque a si
mesma se refere, particularidade, ser determinado absoluto,
que se q9{?~ao outro e 0 exc1ui; personalidade indi:'
vidual. Essa universalidade absoluta, quee ta:mbem imedia-
tamente uma.lgdilddu.a.,~.bsclillil e um ser em si e para
si, que e absolutamente ..~0p~ e apenaseste ser em si .,e
para si mediante a unidade com 0 ser posto, constituitarito
a natureza do eu como do conceito; de um e do outro nada
Sf pode entender, se nao se conceberem os dois momentos
iridicados simultaneamente na sua abstrac<;ao e, ao mesmo
tempo, na sua perfeii:a unidade. (4)>> Hegel parte do con-
ceito de Eu, que Kant desenvolvera sob 0 titulo da unidade
sinteticc-originaria da apercep<;ao. Aqui, 0 eu e representado
como a «unidade pur? que a si mesJ!l_:L§erefere», como 0

. -._--_ ,.,,-.-/. ---(3) Em favor desta tese surge, itIem disso, a propria' constru9ao
das li90es. As categorias linguagem, instrumento e vida familiar cobrem a
dimensao da exist~ncia externa, portanto, segunda divisao do sistema
que Hegel introduziria definitivamente mais tarde, as fOImas do espirito
objectivo. Sem duvida, nao aparecem em lena sob 0 titulo paralelo de
espirito real, mas surgem ja na primeira parte dafilosofia do espirito, para a
qual 0 editor escolhe a denomina<;ao sistematica de espirito subjectivo.
Mas, segundo a terminologia da EnciclopMia, 0 espirito subjectivo refe·
re-se s6 as determina<;oes que caracterizam as re1a<;oesdo sujeito cognos-
cente e agente consigo mesmo. E entre essas determina90es nao se con-
tam as objectiva9oes da linguagem (sfmbolos legados pela tradi9ao),
do trabalho (for<;asprodutivas) e da ac<;ao ba~eada na reciprocidade
(papeis sociais). Por meio delas, perem, Hegel demonstra a ess~ncia do
espfrito como uma organiza<;ao de meios. Salta a vista que a exposi9ao

de lena nao se atem a divisao sistematica postuior. Ao «espfrito real»
nao se antepoe a etapa do espirito subjectivo. mas um capitulo mais ade-
quado seriao de «espfrito abstracto»: Hegel expoe af as determina<;oes
abstractas do espfrito, no senti do de uma unidadl'" de intelig~ncia e von-
tade, construida em estreita conexaocom a ...representa9aO simb6lica,
o trabalho e a interac<;ao, e nao no senti do das abstrac<;oes que nos res-
tam como espfrito subjectivo, quando despojamos 0 processo de forma<;ao
do espfrito de todas as objectiva<;oes, em que ele tema a sua exist~ncia
externa.

(4) Hegel, Siimtliche Werke, Vel. V, p. 14.



«eu penso», que deve poaer acompanhar tOGas as minhas
representa~oes. Este conceito articula a experiencia funda-
mental da filosofia da reflexao: a saber, a experiencia da
inentidade do eu na auto-reflexao. Portanto, a auto-expe-
riencia do sujeito cognoscente, que abstlai de todos os objec-
tos possiveis no mundo e se volta para si como unico objecto.
A.sllbjectividade do Eu est~.de.wrmin-adg .._~Ill£L!efl_t:~~?
- ela e ? rela~a() cbiisigomesma, propria do sujeito que a si
mesmo se sabe. Nehl.se estabeIece «~)1Jnidade__do sujeito
como autoconsciencia. Kant interpreta ao mesmo tempo
aexperiencia da 8uto-reflexao sob os pressupostos da sua
teoria do conhecimento: Pl!rific_acl:l:__e-!l:1jJi~~~~a apercep~ao
origim1.ria, que deve garantir a unidade da consciencia
como autQconsc encia. Kant interpreta ao mesmo tempo
a cxperiencia ~--a~o-reflexao sob os pressupostos da sua
tcoria do conhecimento: purifica da empilica a apercep~ao
angina-ria, que deve g~~~IlJ;ir,a, ~llid31.4~.da conseiencia

\.' ,~.' '_~' -<. ,.,.< ' ....••.•...
tranfICcndentaI. '

Fichte leva ainda mais longe a reflexao da auto-refle-
xllo n.t~ h. sun divis~o nas esferas a cuja fundamenta~ao e1a,
no entll.nto, 8e deve prestar e choca com 0 problema da fun-
damnntat;l1o 0, claro csta-, do. fundamenta~ao ultima do Eu.
NOIltn. qUeIltl'l.o,Fichtc at~m-se a dialectica da rela<;:aodo Eu
com 0 outro Idcntro do.!Illbjcctividade do saber-se a simesmo (5).
Hegel, peIo contr{l.rio.l~bal1.dona-sca diaIectica do EUJt:.?:o
outro, no n.mbito da intersubjectividade do espirito, no qual
n'ao e 0 eu que comunica consigo como com 0 seu' outto,
mas 0 Eu comunica com 0 outro eu enquanto outro.

A d~a.lecticada Doutrina da ciencia d~ 1794, que, tal como
af se exprime, afirma que a Eu se poe absolutamente a si
mesmo, permanece vinculada a rela<;:aoda reflexao sol~ta-
na: como teoria da autoconsciencia, fornece uma resposta as
aporias dessarela<;:a~'-~mqu~-o sujeito se constitui, em vir-
tude de a si mesmo se saber num outro, enquanto identificado
consigo proprio. A diaIectica da autoconsciencia de Hegel

ultrapassa a relal$ao da reflexao s()litaria, em prolda re1ac;:ao
complementar dos indivfduos que se conhecem, 'A' experien-
cia da autoconscieneia ja nao figura como originaria. Para
Hegel, resulta antes da experiencia da interac~ao, em que
Eu aprendo a ver-me com os olhos do outro sujeito. A cons-
ciencia de mim' meSmo deriva de urn entrela~afnent() das
prespectivas. So' com base no reconhec1mento reciproco .se
forma a. autocansc1encla, que se deve fi'xar no reflexo de m1m
mesmo na consciencia de urn outro sujeito. Por isso, Hegel
nao pode responder a questao da origem da identidade do
Eu, como fizera Fichte, com uma fundamenta~ao da auto-
conseiencia que em si mesma se recolhe, mas apenas com
uma teoria do esp/rito. 0 espfrito nao e, cntao, 0 fundamento
que subjaz a subjectividadedo si meSmOna autoconseienci~,
mas 0 meio em que urn Eu comunica com outro Eu e a partzr
do qual, como de Uma mediayao absoluta,' se constituem
ambos reeiprocamente como sujeitos. A conscieneia existe
como urn meio em que os sujeitos se encontram, de tal modo
que, sem se enco~tr~r~I!\",r:-~-P--9driam existir como suj~ito.s.

A unidade {transcen~al kantiana a au'toconSC1enC1a~------- --------- . 'A'e, par assim dizer, apenas aprofundada por F1chte... ~n;-
dade abstracta da sintese resolve-se numa aC15ao;ongmana
que produz a unidade da oposi15aodo Eu e do outro, uni-
dade como a que 0 Eu se sabe a si mesmo. Hegel, pelo con-
trario fixa"se na vazia identidade kantiana do Eu; mas
reduz' este Eu a u~"~().~~~~~-,~.?-.,,f'~~lo_.§o~oria do
univers:tr.'\e'E1T~:u1Q.f9nSClenCIa e unIVersal"porque
e urn abstr~saber, deriv~ddai"aDslrac~atrlle"fodos'os_~.

conteu.dOSque estaodados para urn sujeito co~nosce~te o~
capaz de representa15oes. E assim como abs.tral da d1vers1-
dade dos objeetos externos, urn Eu que a Sl adere como a
algc de identico deve tambem abstrair da sucessao de esta-
dos e vivencias internos. A universalidade do Eu abstracto
mostra-se em que, media~~.J'~s.ta~oria, se definem como
urn individuo todos os sujeitos possiveis' portanto, qualquer um
que para si diga Eu. - as, por outro lado, a mesma catego-
ria do Eu e tambcm uma indicayao para pensar em cada caso
urn sujeito determinado, 0 qual, ao dizer Eu a si mesmo, se



afirma como algo de inalienavelmente unico e individual.
A identidade do Eu refere-se, pois, ilao so aquela unidade
abstracta da autoconsciencia em geral,mas ao mesmo tempo
a categoria da particularidade. 0 Eu e individualidade nao
~lio-'Ben:n<torepeifvel-de alga que af esta, no interior de
coordenadas especificaveis, mas no sentido do nome proprio,
que se refere a algo de absolutamente individuado. 0 Eu
enquanto categoria da partieularidade exc1ui a redm;ao a
urn numero finitode elementos, por exemplo, ao numelo,
hoje conhecido, das componentes elementaresdo materIal
heredihhio.

Enquanto Flchte concebe 0 concelto do Eu como Iden-'
tidade do Eu e do nao Eu, Hegel concebe-o desde 0 principio
comoidentidade do universal e do partiCular. 0 Eu e a uma
universal e particular. 0 espfrito e 0 desdobramento dialec-
tico dcsta unidade, a saber, da totalidade etica. Hegel nao
escolhe 0 termo arbitrariamente, pois «espfrito», que conhe~
cemos na linguagem e cada dia como espfrito de urn povo,
do uma cpoca, de umaequipa, esta ja sempre por cima da
suhjcctividade da autoconsciencia solitaria. 0 Eu como a
ideutidadc do universal e do particular so se pode conceber
a partir da lI11idade de urn cspfrito que integra a unidade
do Eu com urn outro, que com de nao c identico. Espfrito
IS a cornunica(;i'iodos particulares no meio de uma universali.,;
dade, que so cornporta como a' gramatica de uma lingua
em re1a~ao aos falantes, au como urn sistema de normas
vigentesrelativamente aos individuos agentes, e que nao
salienta a momento da universalidade perante a individuali-
dade, mas garantea sua conexao peculiar. No meio de seme-
lhante universalidade, que Hegel chama por isso mesmo um
universal concreto, podem as particulares identificar-se lins
com os outros e, no entanto, conservar-se ao mesIlla tempo
como nao identicos lins com os outros. A ideia original de
Hegel consiste em q'l!e:..o Eu so se pode conceber como auto-
consciencia se for ~pTrlt(j;\ isto e"se pas$<\Lda..suJJj.cctlvidade
pa.ra a() ..~j..ec§yidade~:Cfe umr(llniversal no qual,' ~~m"base
na reeiprocidade, as sujeitos,"quese sabem a si mesmos,
se unificam como nao identicos. E precisamente porque 0

Eu\~identidad~ do universal e do particular, no sentido/ ' .. ,•.....•- --•.•...

::tcabado de referir, a individua~ao de um recem-nascido que,
no seio materna, e cdmo ser'vivo prelingtifstieo, urn exem-
plar daespecie e que, do ponto de vista biologico, se poderia
explicat suficientemente par uma combina~ad de muito's
elementosfinitos, so pode conceber-se como um processo
de soeializa~ao. A socializa~ao, porem, nao deve aqui enten-
der-se com6,a inser~ao na socicdade de urn indivfduo ja dado;
e antes ela propria que suscita a ser ihdividuado (6).

A relafiio dtica elucidou-a a jovem Hegel na rela~ao dos
amantes entre si: «No amor, persiste ainda 0 separado, mas
ja nao como separado - como unido, e a vivo sente 0 vivo» (7)
Na segunda serie de 1i~oesde lena, Hegel eluc~a, oamor
cOmo () conhecerquen().()~tro.~e conhece. Da limao"dos
dTstintos, resulta urn saber guese caracteriza par uill «duplo
sentido»: «Cada um assemelha-se ao outro justamente par
se the ter contraposto. 0 seu distinguir-se do outro e, pais,
o seu equiparar-se a ele, e e conhecimento precisamente ...
porque, para cada urn e para si meSmo, a Sua oposi~ao se
muda em igualdade au porque se sabea si mesmo tal como
se intui no outro» (8). Sem duvida,<!:!.egelnao explicita a re~a-
<;Iaodo conhecer-se no outro, da qual depende 0 concerto
do Eucomo identidade do universal e do particular, recor-
rendo de forma imediata as rela~oes da intersubjectividade,
em que esta garantida a coincidencia complementar dos
sujeitos que entre si se contrap6em.

(6) Sob.o ponto de vista de que 0 'processo de individua9ao. s.6
podc cntend.er-se como. sociaJiza<;ao e. ~sta, por su: v<;z, como mdlvl-
dlla~~ao, EmIle Durkhelm desenvolve Ja na sua pnmelra gran~e o~ra
/)/J fa division du travail social (l893) os fundamentos de uma teona SOClO-
Ic'l/(ica<la ac<;ao.

(7) .7u.r;endschr~ften, ed. Hohl, p. 379.
(H) Realphilosophie, II, p. 201.



Apresenta antes 0 amorcomo resultado de urn movi-
mento, 0 amor como reconeilia<;ao de urn conflito previo.
o sentido peculiar de uma identidade do Eu, baseada no
conhecimento recfproco, sose revela sob 0 ponto de vista
de que a relac;ao dia16gica da uniao complemental' de sujei-
tos opostos representa simultaneamente uma· rela<;ao da
10gic:(Tp.~J~raxis vital. Isto revela..;sena diaIecticada rela-

~~a, que Hegel desenvolve sob 0 tftulo de !:!!:..~J!!!-~
Reconhecimento. Tal diaIectica reconstroi a opressao e 0 res-
taDe1ecimlfriroaa situac;ao dialogIca como uma relac;ao etIca.
Neste mOVimento, 0 unico que e permitido chamar-se dia-
Iectico, as relac;oes logicas de uma comtlIlic_~c;ao_<Y~tQrcida
pela violencia exercem tambem uma fiol~~~sffjE~§ So
o resultado deste movimento extingue' a violencia e resta-
be1ece a nao coer<;ao do conhecer-se a si mesmc no outro,
que tern lugar no dialogo: 0 amor como reconciliac;ao. 0 dia-
Uctico nao e a propria intersubjectividade sem coac<;ao,
mas a historia de sua repressao e do seu restabelecimento.
A distor<;ao da relac;ao dialogica fica saba causalidade. de
sfmbolos eindidos e de rela<;oes logicas objectivas, isto e,
subtrafdas ao contexto da comunicac;ao que, dOlavante, so
imperam nas costas dos sujeitos e assim se tornam ao mesmo
tempo operantes. 0 jovcm Hegel fala de uma causalidade
do destino.

No fragmento sobre 0 Espfrito do Cristianismo, Hegel de-
monstra esta causal dade no exemplo do castigo que cai sobre
quem destroi uma totalidade e.tica. 0 «criminoso» que eli-
mina a base etica, a saber, a complementaridade de uma
comunicac;ao sem coacc;ao e a redproca satisfac;ao de inte-
resses, ao por-se a si mesmo como particular no lugar da tota-
lidade - inieia 0 processo de urn destino que tambem 0

ha-de ferir. A luta desencadeada entre os partidos litigantes
e a hostilidade perante 0 outro oprimido e prejudicado fazem
sentiI' a complementaridade perdida e a amizade desapare-
eida. 0 criminoso confronta..;se com 0 poder da vida que
faha. Experimenta assim a sua culpa. 0 culpado tern de
padecer sob 0 poder por ele proprio provocado da vida repri-
mida e dividida enquanto experimental', na repressao da vida

alheia, a carenciada propria e, na aversao contra a vida alheia,
a alienac;ao em relac;ao a si mesmo. Na causalidade do des-
tino, opera 0 poder da vida oprimida, que so pode reconei-
liar-se quando, da experiencia da negatividade da vida
eindida, surge a nostalgia do perdido e obriga as partes a
identificar, na existencia alheia combatida, na sua propria
negada. Entao, os dois partidos reconhecem na sua endureeida
posi<;aorecfproca 0 resultado da rotura, da abstracc;ao rela-
tivamente ao contexto comum das suas vidas - e, nele, na
re1a<;aodialogica do conhecer..;se no outro, experimentam 0

flmdamentoaa sua existeneia.
Nas lic;oes-de lena, a diaIectica da luta pelo reconheei-

mento fica separada do contextodo «delito»; 0 ponto de
partida e aqui a relac;ao et.elicadade sujeitos que fixam todo
o seu ser em cada pormenor de uma posse pOI'eles elaborada .•
Travam a luta pelo reconheeimento como uma luta de vida
e morte. A auto-afirmac;ao abstraeta das partes, que se des..;
prezam uma a outra, dissolve-se porque os combatentes
arriscam a sua vida e removem assim a sua particularidade,
guindada a totalidade: «0 que sabemos, isto e, que a cons.•
cieneia total reconhecida so existe enquanto se remove,e
agora urn conhecer desta mesma consciencia; e e1apropria
que faz tal reflexao de si em si mesma, de modo que a tot~..;
lidade particular, ao querer manter..;se e ser como tal, saCrl-
fica-se a si mesma absolutamente, suprime-se e, deste modo,
faz 0 contrario do que pretende. Ela so pode ser enquanto
suprimida; nao pode manter..;se comoexistente, mas so
enquanto algo posto como removido. (9)>> 0 destino cum-
pre-se nos combatentes, nao, claro esta, como 0 destino
enquanto castigo para 0 criminoso, mas,. no entanto de modo
semelhante, como a aniquilac;ao da auto-afirmac;ao cindida
da totalidade etica. 0 resultado nao e 0 imediato conhecer-se
de um no outIO, isto e, a reconciliac;ao, mas uma atitude dos
sujeitos entre si com base no reconhecimento recfproco - a
saber, com fundamento no conhecimento de que a identidade



do Eu so' e possivel atraves da identidade do outro que me
reconhece, identidade que, par seu turno, depende do tneu
reconhecifilento (10). Eis 0 que Hegel chama a salvagao abso-
luta daparticularidade e da universalidade: «Este ser da cons-
c:;ieneiaque, como totalidade particular, e como uma tota-
Udade que a si mesma renunciou, ve-se, precisamente em tal
renuneia, numa outra consciencia ... em toda a outracons-
c:;ieneiae ela 0 que imediatamente e para si mesma, ao ser
nurn outro - isto e, uma totalidade suprimida; e assim a
particularidade fica absolutamente salva (II).»

o conceito hegeliano do Eu como identidade do uni-
versal e do particular esta dirigido contra aquela unidade
abstracta da consciencia pura, que a si se refere, propria da
apercepgao originaria, nei.qual Kant estabe1ecera a identi-
dade da consciencia em geral. A experiencia fundamental
da dialectica, que Hegel desenvolve no conceito do Eu, pro-
vern, no e,ntanto, como veremos, nao do ambito experimental
da conseiencia teorica, mas da conscieneia pratica. Por isso,
as consequeneias do novo posieionamento para uma crftica
de Kant, tirou-as 0 jovem Hegel, antes de mais, de uma cd-
tica a «Sittenlehre».

Porque Hegel entende a autoconscieneia a partir do
contexto de interacgao proprio do agir complemen tar, isto
e, como resultado de uma luta pelo reconhecimento, olha
o conceito de vontade autonoma, 0 qual parece constituir
a dignidade genufnz. da filosofia moral kantiana, como uma
abstrac15ao peculiar relativamente a relagao etica dos indi-
viduos, que entre si comunicam. Ao pressupor na sua filoso-
fia pratica a autonomia, isto e, a propriedade da vontade
de para si mesma ser lei, da mesma maneira que na sua filo-
sofia teorica pressupoe a identidade simples e inatacavel

da autoconsciencia, Kant desterra a acgao etica do ambito da
moralidade. Kant pressupoe 0 caso limite de uma sintonizal$ao
pre-estabelecida dos sujeitos agentes. A sincronizal$ao previa
dos agentes ]10 enquadramento de uma intersubjectividade
sem rotura desterra do campo da «Sittenlehre» 0 problema da
eticidade, isto e, a actua<;:ao de uma intersubjectividade
eindida entre a sobre-identifica<;:ao c a perda da comunica-
15ao(12). Kant define a aC15aomoral segundo 0 principio de
«nao agir segundo nenhuma outra maxima a, nao ser aqUela
que tambem possa ter-se a si mesma por objecto enquanto
leI geral» (13). A universalidade das leis morais tem, pois,
em vista nao so a obriga15aointersubjeetiva em gcral, mas a
forma abstracta de uma validacle geral conexa com uma
concordaneia a priori. Cada sujeito individual, ao examinar
as maximas quanto a sua idoneidade como prindpios de
uma legisla15aouniversal, deve imputar as suas maximas de
aC15aoa todos os outros sujeitos como maximas igualmente
obrigatorias para e1es: «Nao basta a,tribuir a liberdade a
nossa vontade, se nao tivermos razao suficiente para tambem
a atribuirmos a todos os seres radonais, pais, se a etiddade
serve como lei para nos, pelo simples facto de sermos racionais
deve igualmente valer para todos os seres racionais (14).
As leis morais sao abstradamente universais no sentido de
que, ao valerem para mim como gerais, eo ipso, tern que
pensar-se como validas para todos as seres racionais. Por
conseguinte, sob tais leis, a interac15ao dissolve-se em aC150es
de sujeitos solitarios e auto-suficientes, cada um dos quais
deve agir como se fora a unicaconsciencia existente e,no
entanto, ter ao memo tempo a certeza de que todas as suas
aC150essujeitas a leis morais concordam necessariamente. ,
e de antemao, com todas as ac<;:oesmorais de todos os outros
sujeitos possiveis.

, (10) Sob a influencia dos pressupostos naturalistas do pragma-
tismo, G.. H .. Mead repete, na su~ obr~ postuma, Mind, Self and Society
(1934), a IdeIa de Hegel de que a ldentidade do en so se pode constituir
atraves da exercitac;ao em papeis sociais, isto e, na complementaridade
de expectativas de comportamento com base no reconhecimento reci-
proco.

(II) Realphilosophie I, p. 230.

(12) CI: K. Heinrich, Von der Schwierigkeit Nein zu sagem, Franco-
forte, 1965. '

(13) Grundlegung zur Metap1!ysik der Sitten, BA 98.
(14) Ibid., pp. 100 e s.



do Eu s6 e possivel atraves da identidade do outro que me
reconhece, identidade que, por seu turno, depende do rueu
reconhecirrlento (10). Eis 0 que Hegel chama a salvac;:aoabso-
luta da particularidade e da universalidade: «Este ser da cons-
ciencia que, como totalidade particular, e como uma tota-
lidade que a. si mesma renunciou, ve-se, precisamente em tal
renuneia, numa outra consciencia... em toda a outra cons-
ciencia e e1a 0 que imediatamente e para si mesma, ao ser
num outro - isto e, uma totalidade suprimida; e assim a
particularidade fica absolutamente salva (II).»

o conceito hegeliano do Eu como identidade do uni-
versal e do particular esta dirigido contra aquela unidade
abstracta da consciencia pura, que a si se refere, pr6pria da
apercepc;:ao originaria, na qual Kant estabelecera a identi-
dade da consciencia em geraI. A experiencia fundamental
da dialectica, que Hegel desenvolve no conceito do Eu, pro-
vem, no entanto, como veremos, nao do ambito experimental
da consciencia te6rica, mas da consciencia pratica. Por isso,
as consequencias do novo posicionamento para uma crittca
de Kant, tirou-as 0 jovem Hegel, antes de mais, de uma cr!-
tica a «Sittenlehre».

Porque Hegel entende a autoconsciencia a partir do
contexto de interacc;:ao pr6prio do agir complementar, isto
e, como resultado de uma luta pelo reconhecimento, olha
o conceito de vontade aut6noma, 0 qual parece constituir
a dignidade genuina da filosofia moral kantiana, como uma
abstraclSao peculiar relativamente a relalSao etica dos indi-
vfduos, que entre si comunicam. Ao pressupor na sua filoso-
fia pratica a autonomia, isto e, a propriedade da vontade
de para si mesma ser lei, da mesma maneira que na sua filo-
sofia te6rica pressupoe a identidade simples e inatacavel

da autoconseiencia, Kant desterra a aClSaoetica do ambito da
moralidade. Kant pressupoe 0 caso limite de uma sintonizalSao
pre-estabelecida dos sujeitos agentes. A sincronizalSao previa
dos agentes po enquadramento de uma intersubjectividade
sem rotura desterra do campo da «Sittenlehre» 0 problema da
eticidade, isto e, a actualSao de uma intersubjectividade
cindida entre a sobre-identifica<yao c a perda da comunica-
lSao(12). Kant define a aClSaomoral segundo 0 principio de
«nao agir segundo nenhuma emtm mAxima a nao ser aquela
quo tambem possa ter-so a si mcsma por objccto enquanto
leI geral» (13). A univorsalidadc clas leis marais tern, pais,
em vista hao s6 a obrigalSao int(~rsul~jcctivaem gcral, mas a
forma abstracta de uma validacl(: geral concxa com uma
concordaneia a priori. Cada sujcito individual, ao examinar
as maximas quanta a sua idonoidadc como principios de
uma legislalSao universal, deve imputar as suas maxim as de
acc;ao a todos as outros sujeitos como maximas igualmente
obrigat6rias para eles: «Nao basta atribuir a liberdade a
nossa vontade, se nao tivermos razao suficiente para tambem
a atribuirmos a todos as seres racionais, pois, se a eticidade
serve como lei para nos, pelo simples facto de sermos racicnais
deve igualmente valer para todos as seres racionais (14).
As leis morais sao abstractamente universais no sentido de
que, ao valorem para mim como gerais, eo ipso, tern que
pensar-se como validas para fodos os seres racionais. Por
conseguinte, sob tais leis, a interac<;ao dissolve-se em ac<;oes
do sujeitos solitarios e auto-suficientes, cada urn dos quais
deve agir como se fora a unicaconsciencia existente e,no
entanto, ter ao memo tempo a certeza de que fodas as suas
ac<;oos sujeitas a leis morais concordam necessariamente,
e de antemao, com fodas as ac<;oesmarais de todos as outros
sujeitos possfveis.

.. (10) Sob a influencia dos pressupostos naturalistas do pragma-
tlsmo, G. H. Mead repete, na sua obra p6sturna, Mind, Self and Society
(1934), a ideia de Hegel de que a identidade do en s6 se pode constituir
atraves da e.xercita9ao em papeis sociais, isto e, na complementaridade
de expectatlvas de cornportamento com base no reconhecimento reef-
proco.

(II) Realphilosophie I, p. 230.

(12) Of: K. Heinrich, Von der Schwierigkeit Nein Zlt sagem, Franco-
forte, 1965.

(13) Grundlegung Zltr Metaphysik der Sitten, BA 98.
(14) Ibid., pp. 100 e s.



A intersubjectividade da validez das leis morais, admi-
tida a priori mediante a razao pnitica, permite a rtdu<;ao do
agir etico a ae<;aomonol6gica. A rela<;aopositiva da vontade
com as vontades dos outros e subtraida a comunica<;ao
possivel e substituida pela concordancia transcendentalmente
necessaria de actividades teleol6gicas isoladas, que obede-
cem a leis universais abstractas. Sendo assim, a ac<;aomoral,
no sentido de Kant, apresenta-se mutatis mutandis como um
caso especial do que hoje chamamos ac<;ao estrategica.

A aCfaO estrategica distingue-se das aCfiJes comunicativas
que ocorrem sob tradi<;6escomuns, em viItude de a decisao
entre possibilidades alternativas de escolha, poder e ter de
tomar-se de forma fundamentalmente monol6gica, isto e,
sem um entendimento ad hoc. Ja que as regras de preferencia
e as maximas que resultam vinculantes para cada um dos
actores foram previamente determinadas, a intersubjecti-
vidade plena da validade das regras do jogo pertence aqui
a defini<;ao de situa<;ao de jogo, da mesma forma que, ao
nivel transcendental da «Sittenlehre» de Kant, a validade
apri6dica das leis morais e garantida pela razao pratica.
Em ambos os casos se eliminam os problemas da eticidade,
que s6 podem surgir no contexto de uma comunica<;ao entre
as actores e de uma intersubjectividade que s6 se forma sobre
a base sempre amea<;ada do reconhecimcnto mutuo. Do
ponto de vista moral, temos de deixar de lado a rela<;:aoetica
no sentido de Hegel e prescindir de que os sujeitos estao enre-
dados na conexao interactiva enquanto seu processo de forma-
fao. Temos de prescindir do que ocorre no curso dialectico
da comunica<;ao submetida a violencia e do que dela deriva;
portanto, temos de prescindir, primeiro, das consequencias
e dos efeitos secundarios das ae<;6esacreditadas pela sua inten-
<;aomoral; temos ainda de abstrair das inclinalj6es e interesses
particulares, do «bem estar », pelo qual e motivada a ac<;ao
moral e ao qual esta pode objectivamente servir; e, finalmente,
temos de abstrair da m2teria do dever, que s6 se determina
numa situaljao dada (15). Esta triplice abstracljao encontra-se

ja criticada na frase do jovem Hegel: «Enquanto as leis forem
o que ha de mais elevado, 0 individuo tera de ser sacrificado
ao universal, isto e, deve ser morto» (16).

Porque Hegel nao conecta a constituiljao do Eu com
a refIexao do Eu solitario sabre si mesmo, mas a concebe
a partir dos prc,cessos de formaljao, a saber, da unificaljao
comunicativa de sujeitos opostos, 0 decisivo nao e a reflexao
como tal, mas 0 meio em que se estabelece a identidade do
universal e do particular. Hegel fala tambCm do «meio»
pelo qual a consciencia ad quire existencia. Segundo as
nossas cons1dera<;6esate agora feitas, podemos esperar que
Hegel introduza 0 agir comunicativo como 0 meio em que
se realiza 0 processo de forma<;ao do espirito autoconsciente.
Efectivamente, nas li<;6esde lena, e servindo-se do exemplo
da convivencia num grupo primario, da interacljao no seio
da familia, constr6i ele a «heranlja familiar» como 0 meio
existente de formas reciprocas de comportamento. S6 que
junto da «familia» encontram-se mais duas categorias, que
Hegel igualmente desenvolve como meios do processo de
forma<;ao: a linguagem e 0 trabalho. 0 espirito e uma orga-
niza<;ao de meios igualmente originais: «Essa primeira exis-
tencia ligada - a consciencia comO meio - e 0 seu ser
como lingua gem, como instrumento e como heran<;a familiar,
ou como ser uno simples: «memoria, trabalho e familia». (17)
Estes tres tipos dialecticos fundamentais sao heterogeneos;
a linguagem e 0 trabalho como meios do espirito nao se dei-
xam reduzir a experiencia da interac<;ao e do reconheci-
mento mutuo.

A linguagem nao abrallgeja a comunicaljao dos sujeitos
que actuam e convivem, mas refere-se aqui apenas ao uso

(16) Noh!, p. 278.
(17) Realphilosophie I, p. 205.



de sfmbolos pOl' parte do sujeito individual" que se confront.
com a natureza e da nome as coisas. Na intui<;ao imediata,
o espfrito e ainda animal. Hegel fala da produ<;ao nocturna
da imagina<;ao representativa, do reino torrencial e ainda
nao orgamzado das Imagens. S6 com e na hnguagem se sepa-
ram, para a consciencia, 0 ser da consciencia e 0 ser da
natureza. 0 espfrito, pOl' assim dizer, desperta do seu sonho
quando 0 reino das imagens se traduz para 0 reino dos nomes.
o espfrito desperto tern memoria: pode distinguir-se e ao
mesmo tempo reconhecer 0 que foi distinguido. Seguindo as
ideias do «Preisschrift» de Herder, Hegel ve na representa<;ao
a realiza<;ao genufna do sfmbolo: a sfntese da dlVersidade
esta ligada a fun<;ao representativa das caracterfsticas que
permitem a identifica<;ao dos objectos. 0 dar nomes e a
memoria san dois lados da mesma coisa: «A ideia desta exis-
tencia da consciencia e a memoria e a sua propria existencia
e a linguagem» (18).

o simbolo tern uma dupla fun<;ao enquanto nome das
coisas. POI' urn lado, a for<;a da representa<;ao consiste na
actualiza<;ao num outro de algo que nao esta imediatamente
dado; esse outro, embora nao imediatamente dado, nao
csta por si mesmo, mas no lugar de outro. 0 sfmbolo repre-
sentativo mostra um objccto ou cstado de coisas como urn
outro e dcsigna-o na sua significa<;ao para nos. POI' outro
lado, nos proprios c que produzimos os nossos sfmbolos.
A conseieneia falante torna-se objectiva pOl' meio deles e
experimcnta-se a si mesma neles como urn sujeito. Tambcm
ja Herder caracterizara a rela<;aoda sensa<;aoreflexa do sujeito
na linguagem. Para que a natureza possa converter-se no
mundo de urn Eu, a linguagem deve, pais, proporcionar a
dupla media<;ao: pOl' urn lado, a dissolu<;aoe a manuten<;ao
cia coisa intufda num sfmbolo que representa a coisa e, pOl'
outro, uma distancia<;ao da conseiencia relativamente aos
seus objectivos, distaneia<;ao em que 0 Eu, pOl' mcio dos

sfmbolos pOl' de mesmo gerados, esta nas coisas e em sf
mesmo. A linguagem.e assim a primeira categoria sob a qual
o. espirito e pensado nao como algo de interior, mas como
um .meio que nao esta nem dentro nem fora. 0 espfrito e
aqm 0 logos de um mundo, e nao rcflexao da autoconscieneia
solitaria.

Hegel chama trabalho a forma especffica da satisfa<;ao
das necessidades, que distingue da natureza 0 espfrito exis-
tente. Assim como a linguagcm infringe a imposi<;ao da
intui<;ao e ordena 0 caos das multiplas scnsa<;6esem coisas
identificaveis, assim 0 trabalho infringe a imposi<;aodo desejo
imediato e suspende, pOl' assim dizer, 0 processo de satis-
fa<;aodas necessidadcs. E assim como 0 nwio era, aMm, cons-
tituido pelos sfmbolos lingufsticos, aqui, e 0 mesma consti-
tufdo pelos instrumentos, nos quais se sedimentam as expe.,;
riencias g(neralizadas dos que trabalham com os seus objec.
tos. 0 nome e 0 permanente perante 0 momento fugaz das
percep<;6es. Igualmente, 0 instrumento e universal fnnte aos
momentos evanescentes dos desejos e do gozo: «0 instru-
mento e aquilo em que 0 trabalho tem a sua permanencia,
o que fica de quem. trabalha e do trabalhado e em que se
eterniza a su.a contingencia; reproduz-se .em tradi<;6es, pois,
tanto 0 dese]ante como 0 desejado so subsistcm e perecem
como individuos» (19). Os simbolos permitem 0 reconheci-.
mento do mesmo. Os instrumentos fixam as regras segundo
as quais se pode repetir, sempre que se quiser, a sujei<;ao
dos proeessos naturais: «A subjectividade' do trabalho c
no instrumento, elevada a algo de universal; todos pode~
imita-Io e trabalhar da mesma fOlma; transforma-se assim
na regra permanente do trabalho» (20).

A dialectica do ttabalho estabelece, sem duvida, uma
media<;ao entre 0 sujeito e 0 objecto, masnao como a dia-
Uctica da representa;ao. No inkio, nao se encontra a sujei<;ao
da natureza a simbolos autogerados mas, inversamente,
a sujei<;ao do sujeito ao poder da natureza externa. 0 tra-

(18) Realphilosophie I, p. 211; cr. K. Lowith, «Hegel und die
Sprache», en: Zur Kritik der christlichen Uberlieferung, Estugarda, 1966,
pp. 97 e s.

(19) Realphilosophie I, p. 221.
(20) «System der Sittlichkeit», em Lasson, Schriften z. pol., p. 427.



balho exige a suspensao da satisfac;ao imediata dos desejos;
transfere as energias de realizac;ao para 0 objecto trabalhado,
sob leis que a natureza impoe ao Eu. Neste duplo aspecto,
Hegel fala de que, no trabalho, 0 sujeito se transforma em
coisa; «0 trabalho e, por este lado, urn transformar-se em
coisa. A cisao do Eu enquanto desejo (a saber: numa ins-
tancia do Eu que escrutiniza a realidade e nas pretensoes
reprimidas dos instintos - J. H.) e justamente este trans-
formar-se em objeeto» (21). Mediante a sujt>ic;aoa causali-
dade da natureza, surge para mim nos instrumentos 0 resul-
tado de uma experiencia atraves da qual posso, par meu lado,
levar a natureza a trabalhar para mim. A consciencia, ao
obter, com as suas regras tecnicas, 0 fruto nao pretendido
do seu trabalho, retorna a si mesma da sua coisificac;ao e,
claro esta, como consciencia astuta que, na acc;:ao instru-
mental, vira contra a propria natureza a experiencia adqui-
rida no contacto com os processos naturais: «Aqui, 0 desejo
retira-se completamente do trabalho. Deixa que a natureza
ande por si mesma, dha para e1a calmamente e dirige tudo
apenas com urn leve esfolC;o: astucia. A ampla fronte do
poder e atacada pelo aguilhao da astucia» (22).

o instrumento e, pois, tal como a linguagem, categoria
deste meio, pelo qual 0 espirito chega a existencia. Mas os
dois movimentos correm em sentidos contraries. A cons-
ciencia que dO, names ad quire, perante a objectividade do espi-
rito, uma posic;ao distinta da da consciencia astuta, que pro-
mana dos processos de trabalho. So no caso limite da con-
vencionalizac;ao pode 0 falante comportar~se, perante os
seus simbolos, de modo semelhante a forma como 0 tra-
balhador se comporta relativamente aos seus instrumentos;
os simbolos cia linguagem coloquial penetram e dominam a
consciencia percipiente e pensante, ao passo que a cons-
ciencia astuta domina, mediante as seus instrumentos, os
processos da natureza. A objectividade da linguagem con-

serva 0 seu poder soble 0 espirito subjectivo, enquanto a
astuta superac;ao da natureza, por meio do poder do espirito
objectivo, amplia a liberdade subjectiva - pois, tambem 0

processo do trabalho desemboca por fim na satisfac;aomediada
das necessidades por meio dos bens de consumo produzidos
e na interpretac;ao rectroactivamente alterada das proprias
necessidades (23). Os tres tipos de relac;ao dialectica entre
sujeito e objecto desenvolvidos nas lic;6cs de lena realc;am,
contra 0 Eu de Kant, os procfssoS de formac;ao da identidade
constituida da consciencia que da nomes, da consciencia
astuta e da consciencia reconhecida. A critica da moralidade
corresponde uma clitiea da cultura. Na mctodologia da.
faculdade teleologicadc julgar (24), Kant considera a cultura
como 0 fim ultimo da natureza, na medida em que compreen-
demos esta como urn sistema teleologico. Kant chama cultura
a produc;aoda idoneidade de urn ser racional para quaisquer
fins em geral. Isto significa, subjectivamente, a dexterida,de
da escolha racional aos fins relativamente aos meios apro-
priados e, objectivamente, a cultura como totalidade do
dominio tecnico sobre a natureza. Assim como na moralidade
se representa uma actividade teleologica segundo maxitnas
puras, que abstrai da inserc;.aodo sujeito etico numa inte~-
subjectividade que so resulta de urn processo de formac;ao,
assim tambem Kant concebe a cultura como uma activi-
dade teleoiogica segunao regras tecnicas (isto e, impera-
tivos condicionados), que igualmente abstrai do enredamento
do sujeito nos processosdetrabalho. Oeu cultivado a que Kant
atribui a idoneidade para a acc;ao instrumental e, pelo con-
trario, concebido pOl Hegel como urn resultado e, claro
esta, como 0 resultado de urn processo de trabalho que se
modifica com 0 movimento da historia universal. Assim,
nos estudos de lena sobre a filosofia do espirito, ele nunca
amite a referencia ao curso que adopta a consciencia astuta

(21) Realphilosophie II, p. 197.
(22) Realphilosophie, II, p. 199.

(23) Para esta re1alfao, que de nenhum modo corresponde a
te1eologia do espfrito que se realiza a si mesmo, a L6gica de Hegel nao
estabe1ece nenhuma categoria adequada.

(24) Kritik der Urteilskraft E, p. 388 e s.



proveniente do usa das instrumentos, logo que 0 trabalho
se mecaniciza (25).

o que vale para a consciencia moral e tecnica vale
analogamente para a teoretica. A dialectica da representa-
~ao mediante os sfmbolos lingufsticos dirige~se contra 0 con-
ceito kantiano das realiza~oes sinteticas de uma conscien-
cia transcendental em geral, subtrafda a todo 0 processo
de forma~ao. Com efeita, a critica abstracta do conheci-
mento concebe a rela~ao das categorias e das formas de
intui~ao com 0 material da experiencia, como mostram as
expressoes, segundo 0 modelo introduzido ja por Arist6teles
daactividade artesanal, em que 0 sujeito, ao trabalhar, da
forma a uma materia. Porem, se a sfntese do multiplo nao
ocorre por meio da imposi~ao de formas categoriais, mas
ja esta primariamente vinculada a fun~ao representativa
dos sfmbolos autogerados, entao, a identidade do eu nao
pode ja pressupor~se aos processos de conhecimento e tambem
nao aos processos do trabalho e da interac~ao, das quais
provem a consciencia astuta e reconhecida. A identidade
da consciencia cognoscente, como em igual medida a objec~
tividade dos objectos conhecidos, s6 se constitui com a lin-
guagem, na qual apenas e possfvel a sfntese des momentos
separados do eu e da natureza como mundo do eu.

Kant parte da identidade do Eu como de uma unidade
originaria da consciencia transcendental. Hegel, pelo con-
trario, elevado pela sua experiencia fundamental do Eu,
enquanto identidade do universal e do particular, ao discer-
nimento de que a identidade da autoconsciencia nao pode
conceber~se como origin aria, mas apenas como fruto de um
dever. Nas li~oes de lena, Hegel desenvolve a triplice iden-
tidade da consciencia que da nomes, da consciencia astuta
e cia consciencia reconhecida. Estas identidades constituem~se
na dialectica da representa~ao, do trabalho e da luta pelo
reconhecimento e desmentem assim aque1as unidades abs-
tractas da vontade pratica, da vontade tecnica. e da inteli-
genica, com que come~am a Critica da Raziio Prdtica e a Cri-
tica da RaZiio Pura de Kant. Sob este ponto de vista, podemos
efectivamente compreender a jilosojia do espirito de lena como
urn trabalho pre1iminar para a Fenomenologia, pois a radi-
caliza~ao da crftica do conhecimento levada a cabo por
Hegel, enquanto ciencia da conseieneia fenomenica, con~
siste justamente na renuncia ao ponto de vista do sujeito do
conhecimento ja «pronto». E, sobretudo, um cepticismo
que nao preserva a critica e a duvida da desesperac;:aoe que
impele a reflexao, a saber, a perscrutac;:aode uma aparencia
ate a pr6pria inversao da conseiencia, exige um comec;:o
igualmente radical, no sentido de abandonar as diferenc;:as
fundamentais entre razao te6rica e pratica, entre proposic;:oes
descritivas e decisoes normativamente correctas, e de come-
~armos em geral, sem a suposic;:aode criterios, - embora
este comec;:o,privado de pressupostos no plano te6r~co,nao
possa ser justamente um COmec;:oabsoluto, mas deva reh-
gar-se a consciencia natural. Mas, se daqui miramos a jilo-
sojiado espirito de lena, surge certamente a questao da uni.
dade de um processo de formafiio, 0 qual e primeiramente deter-
minado por tres tipos de formac;:aoheterogeneos. 0 problema
da conexao dessa organiza~ao de meios poe-se com parti-
cular urgencla, se nos lembrarmos da lust6na das mfluenclas
da: filosofia de Hegel e se pusermos diante dos olhos as inter-

(25) «0 instrumento como talliberta 0 homem <;13;sua aniquila-
l.{aomaterial; mas nele ainda pe~manece (... ) a ~u:'tactlVldade (..,) ~a
maquina, porem, 0 homem e!imma esta sua aCtlVldade formal e delxa
a maquina trabalhar para ele. Mas· este engano, q~e exel'{;e contra a
natureza/ ... / acaba pOl' dele se vingar; quanto malS lhe bra, quanto
mais a submete tanto mais a si se envilece. Ao fazer trabalhar a ;ratureza
com uma grande variedade de maquinas, nao supera a necessldade ~o
seu pr6prio trabalho, mas apenas 0 desloca e afasta .da natureza, e, nao
se dirige de urn modo vivo a ela enqllanto algo de vlvente; este car:'tcter
vivo esvanece-se e 0 pr6prio trabalho, que the resta, t?rna-~e m~qUlnal»
Realphilosophie I, p. 237). Entret1mto, 0 progre~so tecmco f01mUlto aIem
desta etapa primitiva do tear medmico. ~ estadlo <;mque nos enc~ntra~os
caracteriza-se pelo controlo auto-regulatlvo. dos sIstemas <;1; a.cl.{a~raclO~
nal dirigida a fins e e incerto se a astu~la desta conSClenC!anao sera
urn dia ultrapassada pOl' maquinas, que slmulam a~ operal.{oesda cons-
eiencia; mesmo quar;rdo otrabalhador, ao s';lbtra.lr:se-Ihe .0 controlo,
nao tiver que pagar pelo crescente poder de dISpOSIl.{aOtecnr.ca 0 prel.{o
que, ate agora, teve de pagar com a moeda do trabalho ahenado, e 0

pr6prio trabalho se tornar obsoleto.



preta~6es antagonicas, cada uma d:s ';luais :sc:l~e como
principio de interpreta~ao urn dos tres tlPOSdIalectlcos fun-
damentais. Cassirer toma a diaIeetica da representa<;ao como
fio condutor de uma interpreta<;ao hegelianizante de Kant que,
ao mesmo tempo, e a fundamenta<;ao da filosafia das formas
simbolicas; Lukacs interpreta 0 movimento do pensamentoq.ue
vai de Kant a Hegel pOl' meio do fio condutor de uma dIa-
lectica do trabalho que, ao mesma tempo, garante a unidade
materialista do sujeito e objecto num processo de forma<;ao
historico-mundial da especie; pOl' fim, 0 neo-hegelianismv
de Theodor Litt conduz a uma concep<;ao da auto-ascensao
gradual doespirito, q,:e segue 0 modelo ~a dia!e~tica da,luta
pelo reconhecimento. E comu~ a c:stastres posl<;oes0 m~tc~o
praticado pelo primeiro hegehamsmo de uma apropna<;ao
de Hegel com 0 abandono da identidade de espirito e natu-
rezarequerida no saber absoluto. Alem disso, tern tao pouco
em ~omum que apenas ilustram a divergencia dos tres posi-
donamentos, isto e, das concep<;6es da dialectica que Ihes
estao subjacentes. Como deve, pois, pensar-se a unidade. ~e
urn processo formativo que, segundo a concep<;aodas bfoes
de lena, corre atraves da diaIectica da linguagem, do traba-
lho e da interac~ao?

Sob 0 titulo de linguagem, Hegel introduz com razao a
utiliza<;ao de simbolos representativos como primeira deter-
mina<;ao do espirito abstracto. Com efei~o, as duas dete~-
mina<;6es seguintes pressup6cm necessar~amente esta p.n-
meira. Na dimensao do espirito real, a lmguagem adqUlre
existencia como sistema de uma determinada tradi<;ao cul-
tural: «A lingua gem so existe como lingua gem de urn povo ...
E urn universal, reconhecido em si, que ressoa do mesmo
modo na consciencIa de todos; cada consclencla falante
torna-se nela ImedIatamente uma outra consClencia. Tam-
bem no tocante ao seu conteudo, ela so num povo se trans-
forma em verdadeira lingua gem, isto e, em expressao daquilo
que cada qual pensa» (26). Como tradi<;ao cultural, a lin-

guagem entra na ac<;ao comunicativa; pois, so as significa-
<;6esintersubjectivamente valid as e constantes, que se obtem
da tradi<;ao, facultam orienta<;6es com reciprocidade, isto
e, expectativas complementares de comportamento. Assim,
a· interac<;ao depende das comunica<;6es linguisticas que se
tornam familiares. E tambem a ac<;ao instrumental, logo
que Como trabalho social aparecc sob a categoria do espirito
real, esta inserida numa rede de interac<;6es e depende, por-
tanto, pOl' seu lado, das condi<;ocsmarginais comunicativas
de toda a coopera<;ao possivel. Abstraindo do trabalho social,
ja 0 acto solitario do usa de urn instrumento esta referido
a utiliza<;ao de simbolos, pois a imediatidade da satisfa<;ao
animal dos impulsos naoe interrompida sem urn distaneia-
mento da consciencia que da nomes, relativamente aos objec-
tos identificaveis. POI'tudo isso, a ac<;aoinstrumental e tam-
bem sempre, enquanto solitaria, uma ac<;ao monol6gIca.

Mas, mais interessante e de nenhum modo tao mani .•
festa como rela<;ao da utiliza<;aa dos simbolos com a interac-
<;aoe 0 trabalho e a rela<;ao das outras duas determina<;6es
do espirito abstracto: a relafiio reciproca entre trabalho e inte-
racfiio .. POl' urn lado, as normas sob as quais se instituciona-
liza e adquire continuidade a ac<;aocomplemental' no marco
da tradi<;ao cultural sao indGpendentes da ac<;ao instrumC:"n-
tal. Certamente, as regras tecnicas so se formam sob as con-
di<;6esda comunica<;ao linguistica, mas nada tern em comUm
com as regras comunicativas da interac<;ao. Nos imperativos
condicionados, a que se segue a ac<;ao instrumental e que,
pOl' seu lado, resultam do dominio experiencial da ac<;ao
instrumental, s6 cntra a causalidade da natunza, e nao a
causalidade do destino. Nao e passivel uma redu<;ao da inter-
ac<;ao ao trabalho au uma deriva<;ao do trabalho a partir
da interac<;ao. POI'outro lado, Hegel estabelece uma conexao
intern a entre normas Juridicas, nas quais primariamente se
estabe1ece formalmente urn trafego social baseado no reco-
nhecimento reciproco, e os processos de trabalho.

Sob a categoria do espirito real, as interac<;6es que se
baseiam na reciprocidade aparecem na forma de urn trafego
juridicamente regulamentado entre pessoas, cujo estatuto



('.0 rno pcssoas juridicas e definido pela institucionalizalSao
(10 rcconhecimento recfproco: So que este reconhecimento
nllo sc refere imediatamentea identidade do outro~' mas as
coisas que caiem sob 0 seu poder de disposilSaO.A realidade
institucional da identidade do Eu consiste em que os indivf-'
duos se reconhecem mutuamente como proprietarios, nas
suas posses produzidas pelo trabalho e adquiridas pela
troca: «Naoso aqui estao postas as minhas posses e a minha
propriedade, mas a minha pessoa ou isto, na medida em que
na minha existencia reside tudo 0 que me constitui: .honra
evida» (27). Contudo, a honra e a vida apenas sao reconhe-
cidas na inviolabilidade da propriedade. A posse, enquanto
substracto do reconhecimento juridico, provem dos processos
de trabalho. No produto reconhecido do trabalho conectam-se
assim a aClSaoinstrumental e a interaClSao.

Hegel constroi esta conexao, nas lilS6esde lena, como
algo de inteiramente obvio. No sistema· do trabalho social,
estabelece-se a divisao dos processos de trabalho e a troca
dos produtos do trabalho. Chega-se allsim a uma generaliza-
~ao tanto do trabalho como das necessidades. Pois, 0 trabalho
de cada um e, quanto ao seu conteudo, algo de geral para as
necessidades de todos. 0 trabalho abstracto produz bens
para necessidadesabstractas. 0 bem produzido recebe assim
o seu valor abstracto como valor de troca. 0 dinheiro eo
seu conceito existente. A troca de equivalentes e 0 modelo
de comportamento redproco. A forma institucional da troca
e 0 contrato. Por isso, 0 contrato e a fixalSaoformal de uma
aClSaoprototfpica,que sc baseia na reciprocidade. 0 contrato
«e 0 mesmo que a troca, mas troca ideal. E uma troca de
declaralSoes, nao de coisas, mas vale tanto como a coisa.
Ambas se referem a vontade do outro enquantro tal (28) ».
A institucionalizalSao da reciprocidade realizada na troea
consegue-se pelo facto de a palavra pronunciada adquirir
forlSa normativa; a aClSao complementar e mediada por
simbolos que fixam expectativas obrigatorias de comporta-

mento : «A minha palavra tem de valer nao por razoes
morais, no sentido de que eu permanelSo interiormente fiel
a mim mesmo e que nao devo mudar a minha disposilSao,
conviclSoes, etc., mas que cfectivamente possomodifica-las;
a minha vontade soexiste enquanto vontade reconhecida.
Contradigo-me nao so a mim mesmo, mas tambem ao facto
de que a minha vontade e uma vontade reconhecida ... A pes...
soa, 0 puro ser para si nao e,pois, respeitada como vontade
particular que se isola da vontade comum, mas so como
comum» (29). Assim, a relalSao do redproco reconhecimento
em que se funda a interaclSao e regulamentada por meio da
institucionalizalSao da reciprocidade implicada na troca dos
produtos do trabalho.

A institucionalizalSao da identidade do eu, a autocons-
ciencia juridicamente sancionada concebe-se como resultado
de ambos os processos: do trabalho e da luta pelo reconheci-
mento. Os processos do trabalho, pelos quais nos libertamos
da imposilSao do poder imediato da natureza, entram, pois,
de tal modo na luta pelo reconhecimento que, resultado desta
luta, na autoconscieneia juridicamente reconhecida, tambem
fica inclufdo e fixo 0 momento da libertalSao por mcio do·
trabalho. Hegel associa 0 trabalho e a interaclSao sob 0 ponto
de vista da emaneipalSao relativamente ao poder tanto da
natureza externa como da natureza inteIna. Nem reduz a
interaClSaoao trabalho, nem elimina este na interaclSao; mas
tem em vista uma conexao de ambos, na medida em que a
dialectica do amor e da luta nao se pode dissociar dos exi-
tso da aClSaoinstrumental e da constituiljao da consciencia
astuta. 0 resultado da libertalSao pelo trabalho insere ...se
nas normas, sob as quais actuamos de forma complementar.

Sem duvida, Hegel desenvolveu apenas uma so vez
in extenso a conexao dialectica entre trabalho e interacljao,
em ligalSao com uma consideraljao feita no sistema daeti-
cidade (30), a saber, num capitulo da Fenomenologiado Espirito:
a relalSaodo reconhecimento unilateral do senhor peIo escravo

(27) Realphilosophie, II, p. 221.
(28) Realphilosophie, II, p. 218.

(29) Realphilosophie, II, pp. 219 e s.
(30) «System der Sittlichkeit», loc. cit., p. 442.



e radicalmcntc subvcrtida pelo poder de disposi<;ao sobre a
natureza, igualmente elaborado de modo unilateral, que 0

escravo tem sobre a natureza. A autoconsciencia autonoma
em que ambas as partes reconhecem que a si mesmas se reco-
nhecem constitui~se por meio de uma retroac<;ao do exito
tecnico de uma emancipa<;ao pelo trabalho sobre a rela<;ao
de dependeneia politica entre 0 senhor e 0 escravo. Certa-
mente, a rela<;ao de dominio e servidao entrou tambem,
atraves da Fenomenologia, na filosofia do espirito subjectivo.
Na Enciclopedia, ela representa a transi<;ao para a autocons-
ciencia universal, e assim, a passagem da «consciencia» ao
«espirito». So que, ja na Fenomenologia, a peculiar dialectica
de trabalho e interac<;ao tinha perdido 0 valor posicional,
que ainda Ihe era atribuido siste.maticamente nas lic<;oes
de lena.

ISlo explica-se pelo facto de que Hegel depressa abando-
nou 0 caracter sistematico de tais li<;oese 0 substituiu por
uma divisao enciclopedica em espirito subjectivo, espirito
objectivo e espirito absoluto. Enquanto em lena a lingua-
gem, 0 trabalho e a ac<;ao baseada na reciprocidade nao
so eram etapas no processo de forma<;ao do espirito, mall
principios da sua propria forma<;ao, na Enciclopedia (31), a
linguagem e 0 trabalho, que outrora constituiram modelos
de construc;ao do movimento dialectico, constroiem-se agora
so como reia<;6esreais subordinadas: a lingua gem surge men-
cionada na filosofia do espirito subjectivo, na transi<;ao da
imagina~ao para a memoria numa nota bastante. ampla
(§459), ao passo que 0 tIabalho desaparece como ac<;ao
instrumental em geral e, em vez disso, caracteriza como tra-
balho social, sob 0 titulo de sistema das necessidades, uma
etapa importante na evolu<;aodo espirito objectivo ( § § 524 s.).
Unicamente a dialectica da rela<;ao etica conservou na
Encidopedia, tal como em lena, 0 seu valor posicional para a
constru<;ao do espirito enquanto tal. Mas, num exame mais
atento, reconhecemos ai nao a dialectica do amor e da luta,

mas uma dialectica que Hegel desenvolveu no seu ensaio
sobre Direito natural como movimento da eticidade absoluta.

Investigamos a unidade do processo de forma<;ao do
espirito numa conexao dos tres tipos fundamentais de dia- I

lectica, isto e, nas rela~oes entre a representa<;ao simbo.!~<::a,.
o tr~ho e a intera<;~...-Esta conexao peculiat',qtr€; con-
finada aumietapa, foi ainda introduzida na rela<;ao entre
domina<;ao e servidao, ja nao torna a aparecer mais tarde.
Esta vinculada a uma sistematica que Hegel parecc tcr pro-
vado so no perfodo de lena. Sem duvida, nas li<;6esde lena,
existe ja uma tendencia que nos permite entender porque
e que a conexao especfftca entre trabalho e interac<;ao foi
perdendo a importancia. Efectivamente, ja em lena, Hegel
partia da absoluta identidade de espirito e natureza, que
pre-julga de um modo determinado a unidade do processo
de fOlma<;aodo espirito. Nas li<;oesde lena, Hegelja constroi
a transi<;aoda filosofia da natureza para a filosofia do espi-
rito, de um modo semelhante ao que acontece na Enciclo-
pedia: 0 espirito tem na natureza a sua completa objectivi-
dade externae encontra, por isso, a sua identidade na eli-
mina<;ao desta exterioriza<;ao. 0 espirito e, assim, 0 absoluta-
mente primeiro da natureza: «A maniJestayfio que... e devi!
da natureza e enquanto manifesta<;ao do espirito, 0 qual e
livre (na hist6ria), um par da natureza como do seu mundo;
um por que, como reflexao, e ao mesmo tempo um pressu-
por do mundo como natureza autonoma» (32).

Sob 0 pressuposto desta tese da identidade, Hegel inter-
pretou ja sempre em tcrmos idealistas a diaIectica da repre-
senta<;ao e do trabalho: com 0 nome, cxpressamos 0 ser dos
objectos e, de igual modo, num instrumento suprime-se
o que a natureza e em verdade. 0 interior da natureza e 0



proprio cspirito, ja que ela so pode ser apreensivel na sua
C:H:l/~llcia e vem a si mesma na contraposil$ao dos homens
com da: 0 interior da natureza so se desfralda no reino
dos seus nomes e nas regras segundo as quais se trabalha.
Mas, se no objectivado se pode encontrar sempre 0 subjec-
tivo oculto, e se pOl' tras das mascaras dos objectos se pode
descobrir sempre a natureza como um oculto opositor, entao
tambem se podem reduzir a um denominador comum ostipos
diaIecticos basicos da. represental$ao e do trabalho com a
dialectica da aCl$ao etica. Pois entao, a relal$ao do sujeito
que da nomes e que trabalha com a natureza pode igualmente
inc1uir-se sob a figura do reconhecimento reciproco. A inter-
subjecthidade na qual um Eu pode identificar-se Com outro
Eu, sem abandonar a nao identidade entre ele e @ seu outro,
estabelece"se tambem na linguagem e no tIabalho, se 0

objecto a que se contrapoe 0 sujeito falante e trabalhador
se conceber de antemao em termos idealistas como um oposto
com 0 qual e possive! umainteracl$ao a maneira dos sujeitos:
se esse oposto ~ urn oponente e naoum objecto. Mas, enquanto
considerarmos pOl' si cada uma das determinal$oes do espirito
abstracto, subsiste uma diferenl$a especifica. A dialectica

. '" .

da representa~ao e do tlabalho desdobra-se como uma rela-
<;ao entre sujeito cognoscente e agente,por um lado, eo
objecto como totalidade do que nao pertence ao sujeito,por
outro. A medial$ao entre os dois momentos pOl' meio dos
simbolos ou instrumentos e pensada como um processo de
exteriorizal$ao do sujeito - como processo de exterioriza-
<;ao (objectival$ao) e apropria<;ao. Em contrapartida, a dia-
lectica do amor e da luta e um movimento na esfera da
intersubjectividade. Para 0 lugar do modelo da exteriorizafiio
entra, pois, 0 modelo da cisiio e da alienal$ao, e 0 resultado do
movimento naoe a apropriafiiodo objectivado, mas a recon-
eiliafiio, 0 restabelecimento da. amizade destruida. Pe10 con-
trario, a remo<;ao idealista da diferenl$a entre os objectos
enquanto objectos e enquanto oponentes toma possive! a
equiparal$ao dos modelos heterogeneos: se e possivel a inte-
rac<;ao com a natureza enquanto sujeito oculto no papel
de um outro, os processos de exterioriza<;ao e de apropria<;ao

coincidem formalmente com os da alienal$ao e· reconcilial$ac.
A unidade do processo de formal$ao que pervade 0 meio· da
linguagem, do instrumento e da relal$ao etica nao precisa
entao de se fundal' na conexao, ainda central. na filosofia do
espirito de lena, do trabalho e cia interacl$ao, ja que previa-
menteconsiste na diaIecticadesse reconhecer"se no outro, em
que tambem pode convergira dialectica da linguagem edo
trabalho, juntamentecom a da eticidade: sob os pressupostos
da filosofiadaidentidade, elasso sac heterogeneas na aparencia.

Sem duvida, a dialectica do conhecer-se no outro reli-
ga-se com uma relal$ao da interacl$ao entre dois oponentes
iguais em principio. Logo que a natureza na sua totalidade
se eleva a oponente dos sujeitos unidos, desaparece, pois, a
rela<;ao paritaria; nao pode aqui tel' lugar um dialogo entre
o espirito e a natureza. Nao pode aqui tel' lugar aopressao
de uma situa<;ao de dialogo entre ambos e uma luta pelo
reconhecimento que resulte no restabt:;lecimento da rela<;ao
etica - 0 espirito absoluto esolitario. A unidade do espirito
absoluto consigo e com uma natureza, daqual se distingue,
no entanto, como seu outro, nao pode, ;:to fim e ao cabo,
pensar-se segundo 0 modelo da intersubjectivid;:tde dossujei-
tos que actuam e falam, modelo onde Hegel obteve 0 con-
eeito do Eu como identidade do universal.e do particular.
A unidacie dialectica de espirito e natureza em que 0 espirito
se reconhece nanatureza nao como num oponente,mas
ne1a se reencontra apenas como num antitipo, tal, unidade
pode antes construir-se a. partir da experiencia da auto-refie-
xao da consciencia. Hegel pensa, pois, 0 movimento doespi-
rito absoluto segundo 0 modelo da auto-reflexao, mas de
modo tal que, nesta auto-reflexao, se insere adiaIecticada
rela<;ao etica, da qual promana a identidade do .liniversal
e do particular: 0 espiriio e eticidade absoluta. A diaIectica cia
re1a<;ao etica,que se cumpre tanto para 0 «crirninoso» na
eausalidade do destino como para oSque lutam pelo reconhe-
cimento, revela-se aqui como 0 movimento identico em que 0

espirito absoluto retorna a si mesmo.
)0 processo do destino, .que nos escritos teologieos de

juventude fora concebido do ponto de vista dos membros



de uma totalidade etica como uma reac<;ao provocada pelos
proprios sujeitos, mediante a opera<;ao da rela<;ao dialo-
gica, pode depois, scbre 0 fundo da auto-reflexao, reinter-
pretar-se tanto mais facilmente como um automovimento
da totalidade quanta Hegel pode, para isso, recorrer a uma
diatectica do sacrificio, desenvolvida ja nos primehos frag-
mentos: «Pois, a for<;ado sacrificio consiste em intuir e objec-
tivar 0 entre1a<;amento com 0 inorganico; - mediante tal
intui<;ao, este entrela<;amento fica roto, 0 inorganico fica
separado e, reconhecido como tal, e assimassumido na
Indiferem;a; mas 0 vivente, ao entregar-Ihe 0 que sabe que e
uma parte de si e ao sacrifid.-Ia: a morte, leconhece 0 seu
dircito,ao mesmo ttmpo que dele se purifica» (33). Na cisao
da totalidade etica, so se cumpre ja 0 destino do absoluto
que a si mesmo se sacrifica. Segundo este modelo da eticidade
absoluta, que Hegel desenvolve pe1a primeira vez num artigo
sobre Direito Natural como a representa<;ao cenica da tragedia
no etico, concebe-se a identidade do espirito com a natureza
como com 0 seu outro e funde~se a dialectica da autocons-
ciencia com a dialectica da rela<;aoetica. A «Logica» repre-
senta apenas a gramatica da linguagem, na qual esta escrita
a tragedia que 0 absoluto eternamente representa consigo
mesmo: «que 0 absoluto se engendra eternamente na objec-
tividade e nesta forma sua se entrega assim a paixao' e a
morte e das cinzas se eleva a gloria. 0 divino da suafigura e
objectividade tern imediatamente uma naturezadupla ea
'sua vida' e 0 absoluto ser uno destas naturezas (34).

Mas nenhuma evolu<;aocontinua une 0 ensaio sobre 0

direito natural e a grande Logica. Nos tres fragmentos da filo-
sofia do espirito que discutimos, sedimenta-se 0 estudo que
Hegel dedicou a economia da epoca, de modo que 0 movi-
mento doespirito real nao reflecte 0 curso sacrificial e triun-
fante do Absoluto, mas desenvolve de novo as estmturas do
espirito como uma conexao de trabalho e interac<;aomediados
porsimbolos. A diaIectica do trabalho nao se ajusta sem

coac<;6esao movimento de urn espirito entendido como eti-
cidade absoluta e obriga, portanto, a uma reconstru<;ao.
Depois de lena, Hegel torna a abandonar esta reconstru<;ao,
mas nao sem deixar vestigios. A posi<;aoque 0 direito abs-
tracto aSSumeno sistema nao deriva imediatamente da con-
cep<;aodo espirito etico. Nela conservam-se antes os momen-
tos da filosofia do espirito de lena. OutlOS momentos do con-
ceito desenvolvido em lena nao saC' integTados certamente
na constru<;ao posterior do direito.

Ate ao ensaio sobre direito natural, Hegel entende 0 ambito
das re1a<;6esjuridicas formais apoiando-se na exposi<;aode
Gibbon sobre 0 Imperio Romano, como resultado de uma
decadencia daquela eticidade livre, que 0 jovem Hegel
vira realizada na estrutura idealizada da Polis grega. Ainda
em 1802 se nos diz que 0 direito privado, cuja primeira
forma historica e a do Direito Romano, se tinha formado
numa situa<;ao de despolitiza<;ao dos eidadaos, de «corrup-
<;ao e de humilha<;ao universal»: 0 trafego juridicamente
regulamentado das pessoas privadas entre si encontra a sua
medida negativa na rela<;ao etica destruida. No movime-nto
da eticidade absoluta, 0 dircito pertence a essa fase em que 0

etico se entrela<;a com 0 inorganico e se sacrifica «aos poderes
subterraneos». - Nafilosofia do esp/rito de lena, pelo contrario,
o estado de direito, que tambem se caracteriza pelas deter-
mina<;6esdo moderno direito privado burgues, ja nao apa-
rece como produto da decadencia da eticidade absoluta mas,
pe10 contrario, como a primeira forma da rela<;aoetica cons-
tituida. So 0 trMego continuo estabelecido pelas normas
juridicas dos individuos, que actuam complementarmente,
e que converte em institui<;ao a identidade do Eu, isto e, a
autoconsciencia que se reconhece na outra autoconsciencia
A ac<;ao com base no reconhecimento redproco so e garan-
tida pe1a re1a<;aoformal entre pessoas juridicas. Hegel pode
substituir a determina<;ao negativa do direito abstracto por
uma positiva porque, entretanto, se familiarizou com a rela-
<;aoecon6mica entre 0 direito privado e a moderna sociedade
civil e viu que nesses titulos juridicos se consolida, tambem,
o resultado de uma libertafao mediante 0 trabalho social. 0 direito

, (33) Ober die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts,
]ubilaumsausgabe, Vol. I, p. 500.

(34) Ibid.,



abstracto confirma uma emancipa<;ao que, em sentido lite-
ral,e resultado dotrabalho (35) •

. Por fim, na Enciclopediae na Filosofia do Direito, altera-se
mms uma vez 0 valor posicional do direito abstracto. Este
mantemas suas determina<;oes positivas, pois s6 no sistema
destas norm~s ~er.ais pode a vontade livre obter a objectivi-
dade da eXlstencla externa. A vontade autoconsciente e
livre, o.espi~ito subjectivo na sua etapa suprema, surge como
~essoa Juridlca sob as s6lidas detelmina<;oes do espirito objec-
tIvo. No entanto, fica dissolvida a conexao entre trabalho e
interac<;ao'Na qual 0 direito abstracto deve a sua dignidade;
a constru<;ao de lena e abandonada e 0 direito abstracto e
in~e.grado numa auto-reflexao do espirito, entendida como
e~c~dade. A sooedade. civil sllrge agora como a esfela.Qa
etIcldade desmoronaQa. No sistema desgarrado das neces~i:'''
dades, tern 0 seu lugar as categorias do trabalho social a
divisao do trabalho e as rela<;oesde troca que possibi1it~m
urn trabalho abstracto para necessidades abstractas sob as
condi<;oesde uma tdrcula<;ao abstracta. Qe concorre~tes iso-
lados. Mas 0 direitoabstracto,'embora determine a forma
do ~~~fegosocial pr6prio desta esfera, e nela introduzido a
partir defora'-'sobo titulo de jurisprudend<l~ Constitui-se
independentemente das catego.l'ias do traballr:~' social e s6
a posteriori entra em rela<;ao com os processos aos quais, no
entanto, em lena, imputava urn momento de liberdade
como resultado de uma liberta<;ao, mediante 0 trabalho
social. A dialectica da eticidade garante unicamente a «tran-
si<;ao»davontade, ainda interior, para a objectividade do
d~reito. A diaIectica do trabalho perdeu 0 seu valor posi-
ClOnal__~entrat-- ----- ..

Karl Lowith, a quem devemos as anaIises mais pene-
trantes da rotura espiritual entre Hegel e a primeira gera-
<;aodos seus discipulos (36), referiu-se tambem ao parentesco
subterraneo que existe entre as posi<;oesdos jovens hegeIia-
nos e os motivos queconfiguram 0 pensamento do jovem
Hegel. Assim Marx, sem ter conhecimento dos manuscritos
de lena, redescrobre na dialectica de for<;as produtivas e
reIa<;oesde produ<;ao essa conexao do .t(~al~~/~.,i.~~aS£..a3
que atraira, durante alguns anos, 0 mteresse' filosofico de
Hegel, estimulado pelos estudos economicos. Numa critica
ao ultimo capitulo da Fenomenologia do Esp/rito, Marx afirma
acerca de Hegel que este se situa no ponto de vista da eco..;
nomia politica modema, pois entendeu 0 trabalho como a
essencia, a essencia do homem que a si meSIlla se comprova..
No mesmo lugar dos Manuscritos de Paris, encontra..;se tam-
bem a. famosa frase: «A grandeza da fenomenologia de
Hegel e 0 seu resultado finaL.. e que Hegel compreende a
autogera<;ao QOhomem como urn processo, a objectiva<;ao
como conversao em.objecto, como alienac;ao e como supressao
desta aliena<;ao; que, portanto, capta a essencia do traba..;
Iho e compreende 0 homem objectivo, verdadeiro, porque
real enquanto resultado do seu proprio trabalho».

Sob este ponto de vista, 0 proprio Marx tentou recons-
truir 0 processo historico..;mundial de forma<;ao do genero
human(), a partir das leis de produ<;ao da vida social. Encon-;-
tra 0 mecanismo da muta<;ao do sistema QOtrabalho social
na contradi<;ao entre 0 poder de controlo sobre os processos
naturais acumulado pelo trabalho e 0 enquadramento insti-
tucional de interac<;oes reguladas de modo natural. So que,
como revela uma analise mais pormenorizada da primeira
parte da Ideologia alemU:, Marx nao explicita efectivamente
a conexao entre interac<;ao e trabalho, mas, sob 0 titulo

. (~5) Cf.. o meu artigo «Hegels Kritik der franzosischen Revolu-
tlO~~>,III The~ne und Praxisl, Neuwied, 1967; e 0 meu epilogo a Hegels
polztzsche Schriften, Francoforte, 1966.

(36) K. Lowith, Van Hegel zu Nietzsche, cr. tambem a introduc;ao
de Lowith a colecc;ao de textos, Die Hegelsche Linke, Estugarda, 1962.



nada especifico da praxis social, reduz um ao outro, a saber,
a acc;ao comunicativa a instrumental. A actividade produtiva
que regula 0 metabolismo do genero humano com a natureza
circunjacente, do mesmo modo que, na filosofia do espirito de
lena, 0 uso dos instrumentos estabelece uma media~ao entre
o sujeito que trabalha e os objectos natura is - esta acc;ao
instrumental transforma-se em paradigma para a obten~ao
de todas as categorias; tudo se dissolve no automovimento
da produ~ao (37). Por isso, tambem a genial visao da conexao
dialectica entre for~as produtivas e rela~oes de produ~ao
bem depressa se pode interpretJar mal em termos mecani-
cistas.

Hoje, visto que se tenta reorganizar os contextos comu-
nicativos da interacc;ao, embora se trate de uma interacc;ao
consolidada de forma natural, segundo 0 modelo dos sis-
temas tecnicamente progressivos da ac~ao racional relativa-
mente a fins, temos razoes suficientes para manter estrita-
mente separados os dois momentos. A ideia de uma pro-
gressiva racionaliza~ao do trabalho esta agarrada uma massa
de representa~oes historicas do desejo humano. Embora a .
fome reine ainda sobre dois terc;os da popula~ao mundial,
a elimina<;ao da fome ja nao e nenhuma utopia no sentido
pejorativo. Mas, 0 desencadeamento das for~as produtivas
tecnicas, incluindo a constru~ao de maquinas capazes de
aprender e de exercer fun<;oes de controlo, que simulam
todo 0 circulo funcional da actividade instrumental muito
alem das capacidades da consciencia natural e substituem
as realiza<;oeshumanas, nao se identifica com a forma<;ao da
normas que passam consumar a dialectica da rela<;ao etice
numa interacc;ao isenta de domina~ao, com base numa
reciprocidade que se desenvolve sem coac<;oes.A emancipa-
filo relativamente afome e a miseria nao converge necessariamente
com a libertafilo a respeito da servidilo e da humilhafilo, pois nao
existe uma conexao evolutiva automatica entre trabalho

e interac~ao. Apesar de tudo, existe uma rela~ao entre os
dois momentos. Mas, nem a filosofia real de lena nem a Ideo-

. f: ·0 . pdo menoslo ia alemil esclare:ceram de forma satl~at. na - _ '
~dem convencer-nos da sua relevancIa:. dessa conexao

~ntre trabalho e interac~ao depende essenc~almente 0 pro-
cesso de forma~ao do espfrito e 0 da especlC.

(37) Cf. tambem 0 meu estudo: Erkenntnis und Interesse, Francoforte,
1968, em particular 0 Cap. 3.



Max Weber introduziu oconceito de «ra,cionalidade»
para ""deflnira fonua da actividade -econo~~a capItalista-,
do trafego social regido pelo direito privado burgues e da
domina~ao burocnitica. Racionaliza~ao l/ignifica, em pri-
meiro lugar,- a amplia~ao dasesferassoda,js, queficam..J?gp-
rn.etid~s~()s"(;riteri9sdadecisaQ_J:~cional. A isto 'corresponde
a industrializa~ao do trabalho sociaL com a consequencia
de que os criterios da ac~ao instrument<,tlpenetram tambem
noutros ambitos da vida (urbaniza~ao das formas de existen-
cia, tecnifica~aodo trafego e da comunica~ao). Em ambos
os casos, trata-se da implanta~ao do tipo de ac~ao racional
relativamente a fins: aqui, trata-se da organiza~ao dos meios
e, alem, da escolha entre alternativas. Por fim, a pll:l,nifica-
<;aopode conceber-se como uma ac~ao _,racional dirigida a
fins de segundo grau: visa a instaura~ao, melhoria ou amplia-
~ao dos proprios sistemas de ac~ao racional e dirigida a fins.
A «racionaliza~ao» progressiva da sociedadec_dependeda
institucionaliza~ao do progresso cientificoe tecnico. Na
rn.edida em que a tecnica e a ciencia pervad~mas esferas
institucionais da sociedade e tra~sformam assim as proprias
instituic;oes, desmoronam-se as antigas legitima~oes. A secula-
riza~ao e 0 «desenyantamento» das cosmovisoesorientadoras

(*) _Public"Ido "lutes, ,1l,um"l;versao breve, eII].Mer"ur,u.· ,243,
Julho 1968, pp. 591-610, eri;o 244, Agost61968,pp.' 682-693:



. ado·s fins e interesses da domina<;ao nao sac outorgadosmIn. . . £'. •

a tecnica apenas «posteriormente» e a partIr de 10:a - mse-
-se J'a na propria constru<;ao do aparelho tecmco; a tec-1rem .,. .

. , m cada caso urn projecto hlstonco-socIaI; nele senlca e, e '. . d' \
projecta 0 que uma sociedade e os interesse~ nela omman-
tes pensam fazer com os homens e com ~ cOlsas.Um t~l fim
de dornina<;ao e «material» e, neste sentido, pertence a pro-
pria forma da razao tecnica» (If' . .

Ja em 1956, num contexto mtelr~mente,d1Verso, Mar-
cuse chamara a aten<;ao para 0 pecuhar fenomeno de ~ue,
nas sociedades capitalistas industriais avan<;adas, a domma-
<;aotende a perder 0 seu cad.cter ?xplorador e opressor e ~
tornar-se «racional», sem que pOl' ISSOse desvane<;a a d~~l1-
na<;ao politica: «A domina<;ao e.sta ainda apenas condlclo-
nada pela capacidade de e pelo mteresse em man:er o. apa-
relho no seu conjunto e em 0 alargar» (2). A ra~lOnahdade
da domina<;ao mede-se pda manuten<;ao de urn slstem.a..que
pode permitir-se converter em funda~ento da .sua legltlma-
<;ao 0 incremento das for<;as produtlvas assoclado ao pro-
gresso tecnico-cientifico, embora, pOl' ~utro lado, 0 estado
das for<;as produtivas represente precIs~mente t~mbem ?
potencial, pelo qual medidas «as renuncIas e as mcomod~-
dades impostas aos individuos estas surgem cada vez malS
como desnecessarias e irracionais» (3). Marcuse prete~~e
reconhecer a repressao objectivamente superflua na «suJel-
<;aointensificada dos individuos ao imenso aparelho de !lro-
du<;ao e de distribui<;ao, na desprivatiza<;ao do te:upo hvre,
na quase indiferenciavel fusao do trabalho socIal prod~-
tivo e destrutivo». Mas, paradoxalmente, esta repressao
pode desvanecer-se da consciencia d~ popula<;ao, P?r-
que a legitima<;ao da domina<;ao assumm urn. ~ovo carac-
tel': a saber, a referencia dt crescente produtlvldade e ao.•..

da ac<;ao, da tradi<;ao cultural no seu conJunto, e 0 reverso
de uma «racionalidade» crescente da ac<;ao social.

Herbert l1a.rcllse tomou como ponto de partida estas
analises para derru)nstrar que 0 conceito formal da raciona-
lidade, que Max Weber extraiu da ac<;aoracional do empre_
sario capitalista e do trabalhador industrial, da pessoa juri-
dica abstracta e do funcionario moderno, e que associou a
criUrios da cicncia e da tecnica, tern implica<;6es determi-
nadas com conteudo proprio. Marcuse esta convencido de
que, naquilo que Max Weber chamou «raciona!iza<;ao»,
nao Se implanta a «racionalidade» como tal, mas, em nome
da racionalidade, uma forma determinada de domina<;ao
politica oculta. Porque a racionalidade deste tipo so se refere
a correcta elei<;ao entre estrategias, a adequadautiliza<;ao
de tecnologias e a pertmente mstaura<;ao de sistemas (em
situa<;6esdadas para fins estabelecidos), ela subtrai 0 entrela-
<;amento social global de interesses em que se elegem estra-
tegias, se utilizam tecnologias e se instauram sistemas, a uma
reflexao e reconstru<;ao racionais. Essa racionalidade esten-
de-se,alem disso, apenas as situa<;6es de emprego possivel
da tecnica e exige, pOl' isso,um tipo de ac<;ao que implica
dornina<;ao quer' sobre a natureza ou sobre a socie-
dade. A ac<;ao racional dirigida a' fins e, segundo a
sua propria estrutura, exercfcio de controles. POI' con-
seguinte, a «racionaliza<;ao» das rela<;6es vitais segundo
criterios desta racionalidade equivale a institucionaliza<;ao
de uma domina<;ao que, enquanto politica, se torna irre-
conhecfvel: a razao tecnica de urn sistema social de ac<;ao
racional dirigida a fins nao abandona 0 seu conteudo poli-
tico. Na sua criticaa Max yYebel" 11~rClJsecheg<l.~ esta
cogclusao: «0 Gonceito.de razaotecriica¢'Jalvez .tamM~
em si mesmo ideologia....Naosoasua c:l.plica<;ao,masja a
propria tecnica e domina<;ao metodicc:l.,cientifica, calculada
e calculante (sobre a natureza e sobre 0 homem). Deter-

(1) «Industrialisierungund Kapitalismus im Werk Max Webers»
in Kultur und Gesellschaft, II, Francoforte, 19~5. f

(2) «Trieblehre und:Freiheit», in Freudm der Gegenwart, Frank .
Beit. z. Soz., Vol. VI, 1957.

(3) Ibid., p. 403.



crescentc dominioda natureza, que tambem proporcionam
aos individuos uma vida mais confortavel».

Oaumento das for~as produtivas institucionalizado
pelo progresso tecnico-cientifico faz explodir todas as pro .•
por~6es histOricas. Dai tira 0 enquadrameuto institucio-
nal as. suas oportunidades de legitima~ao. 0 pensamento
de que as rela~6es de produ~aopudessem medir .•se pelo
potencial das for~as produtivas desenvolvidas fica cerceado
pelo facto de que as rela~6es de produ~ao existentes se apre-
sentam como a forma de organiza~ao tecnic(lm.ente necessaria
de umasociedade racionalizada. A «racionalidade», no
sentido de Max Weber, mostra aqui a sua dupla face: ja
nao e so a iustancia critica do estado das for~as produtivas,
perante 0 qual possa desmascarar-se a repressividade objec-
tivamente superflua propria das formas de produ~ao historica .•
mente caducas, mas e ao mesmo tempo 0 criterio apologe-
tico em que essas mesmas rela~6es de produ~ao se podem
tambem justificar como um enquadramento institucional
funclOnalmente necessano. A medidaque aumenta a sua
eficiencia apologetica, a «racionalidade» neutraliza-se como
instrumento de criiica e rebaixa-se a mero correctivo dentro
do sistema; .a unica coisa que assim ainda se pode dizer e
que, no melhor dos casos, a sociedade esta «mal programada».
Por conseguinte, ao nive! do desenvolvimento tecnico-cien-
tifico, as.fon;as produtivas parecem entrar num<l,nova cons-
tela~ao com as rela~6es de produ~ao: ja nao funcionam em
proI de urn esclarecimento politico como fundamento da
critica das legitima~6es vigentes, mas elas proprias se conver-
tem em base da legitima~ao. Isto e Q que Marcuse considera
novo na historia mundial.

Mas, se assim e, nao deve entao entender-se a raciona-
lidade materializada nos sistemas da ac~ao racional diri.
gida a fins como uma racionalidade especificamente res-
trita? Nao deve a racionalidade da ciencia e da tecnica, em
vez de se reduzir as regras invariantes da 16gica e da ac~ao
controlada pelo exito, assumir ja em si urn a priori material
surgido historicamente e, por isso, tambem historicamente
superavel? Marcuse responde pela afirmativa: «Os princi-

pios da ciencia moderna .estavam a. priori estruturados de t~l
modo que podiam servrr como mstrumentos conceptuars
para urn universo de controlos pro~utivos, q~e se levam a ca~o
automaticamente; 0 operacionahsmo teonco correspondra,
ao fim e ao cabo, ao pratico. 0 metodo cientifico, que levava
sempre a uma domina~ao cada vez m~is eficaz da na~ureza,
proporcionou depois tambemos concertos pu:os e ~s ll1stru-
mentos para uma domina~ao cada vez mars eficrente do
homemsobre os homens, atraves da domina~ao danatur~za ...
Hoje, a domina~ao eterniza-se e amplia-se. nao .so m~dlante
a tecnologia, mas como tecnologia; e csta. proporclona a
grande legitima~ao ao poder politico expa~srvo, que assume
em si todas as esferas da cultura. Neste umverso, a tecnolo-
gia proporciona igualmente a grande racionaliza~ao da faIta
de liberdade do homem e demonstra a impossibilidade
«tecnica» de ser autonomo, de determinar pessoalmente a
sua vida. Com efeito,esta falta de liberdade nao s~r~: nem
irracional nem como politica, mas antes como SUJel~aoao
aparelho tecnico que amplia a comodida~e da. vida e inte~-
sifica aprodutividade do trabalho. A raclonahdade tecnolo-
gica protege assim antes a legalidade d~ domina~~o em vez
de a eliminar e 0 horizonte instrumentahsta da razao abre-se
a uma sociedade totalitaria de base racional» (4).

A «racionaliza~ao» de Max Weber nao e apenas .u~
processo a Iongo prazo da modifica~~o da~ est.=uturas SOCI~S,
mas tambem ao mesmo tempo «raclonahza~ao» no sentido
de Freud: 0 verdadeiro motivo, a manuten~ao· da domina-
~ao objectivamente caduca, eocul.tado p:,la i,nvoca<;aod:
imperativos tecnicos. Semelhante lllvoca<;aoe possivel so
porque a racionalidade da ciencia : ~a tecnica j~ e n~ sua
ima.nencia uma racionalidade do dlspor, uma raclonahdade
da domina<;ao. .. A •

o conceito de que a racionahdade da ClenClamoderna
e uma forma<;ao historica deve.•o Marcuse tambem ao es:u~o
de Husser! sobre a crise da ciencia europeia e a destrUl~ao



que Heiddgger realiza da metafisica ocidental. No contexto
materialista, tambem Bloch desenvolveu 0 ponto de vista
de que a racionaliza.;ao da ciencia, desfigurada em termos
capitalistas, rouba tambem a tecnica moderna a inocencia
de uma simples for<;:aprodutiva. Mas so Marcuse converte 0

«conteudo politico da razao tecnica» 6m ponto de partida
anaIitico de uma tleOlia da sociedade tardo--capitalista.
Porgue guer desenvolver este ponto de vista nao so filosofica-
mente, mas tambem comprova-lo na analise sociologica,
podem agui patentear~se as dificuldades de tal concep<;:ao.
Vou aqui limitar~me a apontar apenas uma duvida gue ja
aparece no proprio Marcuse.

fatalmente este universo enquanto todo. A natureza" com-
preendida e dominada pela ciencia, surge de novo no apa-
relho de produ<;:aoe de destrui<;:ao,que mantem e melhora
a vida dos individuos e, ao mesmo tempo, os submete aos se-
nhores do aparelho. Assim, a jerarquia raciona~ fu~de-se
com a social e, nesta situa<;:ao,uma mudan<;:ana dIre~<;:aodo
progresso, que conseguisse romper este vf~cul? fatal, mfl.uen-
ciaria tambem a propria estrutura da cIenCla- 0 proJ~c:o
da ciencia. Sem perder 0 seu caracter racional.' as suas hIpO-
teses desenvolver~se-iam num contexto expenmental :~se~-
cialmente diverso (no de um mundo libertado); a CIenCIa
chegaria, pOI' conseguinte, a conceitos sobre a .natureza .essen-
cialmente distintos e estabeleceria factos essenczalmente diferen-

tes» (5). 'd' t
De modo muito consequente, Marcuse nao so tem Ian e

dos olhos uma outra forma<;:aode teorias, mas ~amb.em
uma metodologia da ciencia diferente nos seus prmcfplOs.

d t 1m que a naturezaseo enquadramento transcen en a e .
converteria em objecto de uma nova experiencia ja nao malS
seria 0 circulo funcional da ac<;:aoinstrumenta~, mas, e~.vez
do onto de vista da possivel disposi<;:aotecmc~, surgma 0

de ~m carinhoso cuidado que libertaria 0 potencIal da na~u-
reza: «existem duas formas de domina<;:ao: uma repres~:va
e outra libertadora» (6). A isto importa contra~or qu~ a c~en-
cia moderna so se podia conceber como um proJecto h,lstonca-
mente sem precedentes se, pelo menos, fosse.Ape~savelum
projecto alternativo e, alem disso, uma nova cIencI~ alterna-
tiva deveria incluir a defini<;:aode uma nov~ tecmca. Vma
tal considera<;:aodesanima-nos, ja que a ~ecmca,.se en: geral
pudesse reduzir-se a um projecto histonco, ~ena eVIdente-
mente de conduzir a um «projecto» ~o genera hu~ano
no seu conjunto, e nao a um projeeto histoncamente superaveI.

Arnold Gehlen chamou a aten<;:aoe, se~undo me pare:e,
de forma concludente para 0 facto de que eXIsteuma conexao

Se 0 fenomeno a quo Marcuse liga a sua analise de socie-
dade, a saber, a peculiar fusao de tecnica e dominayao, de racio-
nalidade e opressao, nao pudesse interpretar-se de outro
modo a naG ser supondo que no a priori material da ciencia
e da tecnica se ocuIta um projecto de mundo determinado
pOI' interesses de classe e pela situa<;:aohistorica, um «pro-
jecto», como Marcuse diz, seguindo 0 Sartre fenomeno16-
gico - entao, nao poderia pensar-se uma emancipa<;:ao
sem uma revolu<;:aoprevia da propria ciencia e tecnica.
Em algumas passagens, Marcuse sente-se tentado a enla<;:ar
esta ideia de uma nova ciencia com a promessa, familiar
na mistica judaica e protestante, de uma «ressurrei<;:ao»da
natureza caida»: um topos que, como se sabe, entrou na
filosofia de Schelling (e de Baader) atraves do pietismo
suabio e reaparece nos Manuscritos de Paris em Marx e, hoje,
constitui a ideia central da filosofia de Bloch e, de fOlma
reflexiva, alimenta tambem as esperan<;:asmais secretas de
Benjamim, Horkheimer e Adorno. E assim tambem Marcuse:
«0 que eu quero real<;:are que a ciencia, em virtude do seu
proprio metodo e dos sens conceitos, projectou e fomentou um
universo no qual a domina<;:aoda natureza se vinculou com
a domina<;:ao dos homens - vinculo que tende a afectar (5) Ibid., pp. 180 e s.

(6) Ibid., p. 247.



imancnte entre a tecnica. que conhecemos e a estrutura d
ac~a? racional dirigida a fins. Se entendermos· 0 circuI~
funclOnal da ac<;ao controlada pelo exito como a unifica -d d . - . I .;aoe eClsao raClOna e de acrao instrumental e t·- d. ...,. .,. ' n ao po emos
re~ons.trU1~ahistona da tecmca sob 0 ponto de vista de uma
obJectlva<;aogradual da ac~ao racional teleol6giea. Em qual-
quer ~os casos, a evolu.;ao tecnica ajusta"'se ao modelo inter-
pretativo, segundo 0 qual 0 genero humano teria projectado
uma a uma, ao nivel dos meios tecnicos, as componente~
e~ementar~s. ~o circulo funcional da ac<;ao racional teJeolo-
glca, que lU1clalmente radica no organismo humano .I . d' .., e aSSlm
e e. sena lspensado das fun~oes correspondentes (7). Pri-
melro, refor<;aram:se e substituiram"'se as fun<;oesdo apare-
lho locomotor (maos e pernas)' em seguida a prod ;., d. ( ',Ueao a
energta .0 corpo humano), depois, as fun<;oesdo aparelho
dos sentldos (olhos, ouvidos pele) e. pOl' fim a Ii -, '., s un~~
do centro de_co~tro.lo (do cerebra). Se, pois, se tem presente
~ue a evolu~ao tecmca or.edece a uma 16gica que corresponde
~ ~strutU1~ da .ac~ao radonal teleo16gica e controladapelo
eXlto-,- e lStOslgmfica: a estrutura do trabalho _ enta-o -" .,nao
se ve como pcdenamos renunciar a tecnica isto ' ,te' b" , e, a nossa
. CUIca, su stltumdo-a pOl' uma qualitativamente distinta

enquanto nao se modificar a organiza<;ao da natureza human~
e enquanto ~ouvermos de manter a nossa vida pOl' meio do
trabalho SOCIale com. a ajuda dos meios que substituem 0
trabalho.

Marcusetem em :nente uma atitude alternativa perante
a natureza mas, a partIr dela, nao sepode deduzir a ideia de
u~a nova tecniea. Em vez de se tratar a natureza como
obJecto de uma disposi~ao possivel, poderiamos considera-Ia

como 0 interlocutor de uma possivel interaG<;ao. Em vez da
natureza explorada,podemos buscar a natureza fraternal.
Na esfera de uma intersubjectividade ainda incompleta
podemos presumir subjectividade nos animais, nas plantas
e ate nas pedras, e cornunicar com a natureza, em "ez de nos
limitarmos a trabalha-la com rotura da comunica<;ao. E,
para dizer 0 minimo que dizer se pode, essa ideia conservou
urn atractivo peculiar, a saber, que a subjectividade da natu"'
reza, ainda agrilhoada,. nao se podera libertar antes de a
comunica<;ao dos homens entre si nao estar livre da domina-
<;ao. So quando os homens comunicarem sem coac<;aoe cada
urn se puder reconhecer no outro, poderia 0 genero humano
reconhecer a natureza como urn outro sujeito - e nao,
como queria 0 Idealismo, reconhece-Ia como 0 seu outro,
mas, antes reconhecer-se nela coma noutro sujeito.

Seja como for, as realiza<;oes da tecnica que, como tais,
sao irrenunciaveis, nao poderiam sersubstituidas par uma
natureza que abre os olhos. A alternativa a tecnica existente,
a plojecto de uma natureza como interlocutor em vez de
objecto, refere-se. a uma estrutura alternativa da ac<;ao: a
interac<;ao simbolicamente mediada, que e diferente da ac.;ao
racional teleol6gica. Mas isto quer dizer que os dois projectos
sao projec<;oesdo trabalho e da linguagem, projectos, pois,
do genera humano na sua totalidade, e nao de uma epoca sin"'
gular, de uma cIasse determinada ou de uma situa<;ao ultra-
passavel. Assim como nao e admissivel a ideia de uma nova
Mcniea, tambem nao pode pensar-se de urn modo consequente
a ideia de uma nova ciencia, ja que, no nOSSQcontexto, cien-
cia deve significar sempre a ciencia moderna, uma ciencia
obrigada a manter a atitude de umapossivel disposi<;ao
tecnica: tal como para a sua fun<;ao, assim tambempara 0

progresso cientifico-tecnico em geral, nao existe substituto
algum que seria «mais humano».

o proprio Marcuse parece duvidar. de que tenha sen-
tido relativizar a racionalidade da ciencia e da tecnica,
reduzindo-as a urn «projecto». Em muitas passagens da obra
One-dimensional Man, a revolu<;ao significa apenas uma
mudan<;a do enquadramento institucional, que nao afecta-

(7) «Esta lei enuncia um acontecer it· te .
que, n~ seud~onjunto,nao foi queridopelo hom~am~~l~~~ kii:pe~urso
por aSSlm lzer, pela rectaguarda ou instintiva ' oe-se,
a hist6ria da cultura humana. Alem disso s mente, ao lOI?-go_de toda
haver n~nh~m de~envolvimento da tecni~a ~~~d~l;~aiel, ~<;~'p°dde
automatIzac;ao malS completa possivel oi _ . 0 es a 10 a
Jrl~is ~enhum ambito da actividade f~n~io~at~o podena especificar-se
obJcctIvar.» (A. GeWen «Anthro 010 i h ~mana, que se pudesse
Tcchnik im tcchnischen Zeitalter, 19t5). g sc e Anslcht der Technik», in



ria as fon;as produtivas enquanto tais. Manter-se-ia, pois,
a estrutura do progresso cientifico~tecnico, apenas se modi-
ficariam os valores regulativos. Os novos valores traduzir-
-se-iam para tarefas tecnicamente solucionaveis; 0 novo
seria a direc<;ao deste progresso, mas 0 proprio criterio de
racionalidade permaneceria imodificado: «Enquanto uni-'
verso de meios, a tecnica pode tanto debilitar como aumen-
tar 0 poder do homem. No estadio presente, 0 homem e
talvez mais impotente do que nunca perante 0 seu proprio
aparelho» (8).

Esta afirma<;ao restabelece a inocencia politica das for-
<;as produtivas. Marcuse renova aqui apenas a defini<;ao
classica da rela<;ao entre as for<;as produtivas e as rela<;5es
de produ<;ao. Mas, assim, nao acerta na nova constela<;ao
que desejaria atingir, como tambem nao a atinge com a
afirma<;ao de que as for<;as produtivas estariam totalmente
corrompidas no plano politico. A «racionalidade» peculiar
da ciencia e da tccnica que, por urn lado, caracteriza urn
crescente potencial de for<;asprodutivas excedentes, 0 qual
constitui umaamea<;a permanente para 0 enquadramento
institucional e que, por outro lado, proporciona tambem 0

criterio de legitima<;ao das proprias rela<;6es de produ<;ao
restritivas - a cisao de tal racionalidade nao pode represen-
tar-'se adequadamente nem por uma historiciza<;ao de con-
ceito, nem por urn retorno a concep<;aoortodoxa, nem ainda
a partir do modelo do pecado original ou da inocencia do pro-
gresso tecnico-cientifico. A formula<;ao mais cuidada do
estado de coisas que, sem duvida, importa examinar pare-
ce-me ser a seguinte: «0 a priori tecno16gico e urn a priori
politico na medida em que a transforma<;ao da· natureza
tern como consequencia a do homem, e em que «as cria-
<;6esderivadas do homem» brotam de uma totalidade social
e a ela retornam. Pode, no entanto, insistir-se em que a
maquinaria do universo tecno16gico «enquanto tal» e indi-
ferente perante os fins politicos - pode servir de acelerador

ou de freio a uma sociedade. Uma calculadora electronica
pode servir tanto a urn regime capitalista como a urn regime
socialista; urn ciclotrao pode ser urn born inS1Jrumento,tanto
para urn partido adepto da guerra como para urn partido
pacifista ... No entanto, se a tecnica se transforma na forma
englobante da produ<;ao material, define entao uma cultura
inteira; e projecta uma totalidade historica-um «mundo»(9)

A dificuldade que Marcuse apenas encobre com a expres-'
sao relativa ao conteudo politico da razao e a de determinar
de modo categorialmente precise 0 que significa 0 seguinte:
a forma racional da cienda e da tecnica, isto e, a racionali-
dade materializada em sistemas de ac<;ao racional teleolo-
gica acaba por constituir uma forma de vida, uma «totali-
dade historica» de urn mundo vital. Max Weber, ao falar
da racionaliza<;ao da sociedade, quis referir-'se a este mesmo
processo e pretendeu explica-'lo. Na minha opiniao, nem
Max Weber nem Herbert Marcuse 0 conseguiram de uma
maneira satisfatoria. Por isso, vou tentar reformular 0 con-
ceito de racionaliza<;ao de Max Weber num outro sistema
de referencias, para sobre esta discutir tanto a crftica que Mar-
cuse fez a Weber, como a sua tcse da dupla fun<;ao do pro-
gresso tecnico-'cientffico (enquanto for<;a produtiva e ideo-'
logia). Sugiro apenas urn esquema de interpreta<;ao que pode
introduzir~se no marco de urn ensaio, mas que, seriamente,
nao pode aqui comprovar-se quanto a sua utilidade Por
conseguinte, as generaliza<;6es historicas servem apenas
para a ilustra<;ao do esquema; nao substituem 0 cumpri-
mento da interpreta<;ao.

Com Q conceito de «racionaliza<;ao», Max Weber ten-
tou apreender as repercuss5es do progresso tecnico-'cientf-
fico noenquadramento instJitucional das socied.ades que se



englobam namoderniza~ao. Max Weber partilha este in.te~
resse com todaa velha sociologia em geral: todas as suas
classifica<;oesbipolares giram em tomo do mesma problema,
a saber, 0 problema de reconstruir conceptualmente a mudan-
<;a institucional, resultado da pressao do alargamento dos
subsistemas da ac<;aoradonal teleo16gica. Estatuto e contrato,
comunidade e sociedade, solidariedade mecanica e solida-
riedade organica,gffipos informais e grupos formais, rela<;oes
prim arias e rela<;oes secundarias, culturae civiliza<;ao,
doniina<;aotradicional e domina<;ao burocratica, associa-
<;oessacrase associa<;oesseculares, sociedademilitar e socie-
dade industrial, ordem" e classe, etc ,todos estes pares de
conceitos sao outras tentativas de apreender a mudan<;a
estrutural de enquadramento institucional de uma socie~
dadetradicional, na sua transi~ao para uma modema..
Ate mesmo 0 catalogo de Parsons das alternativas possiveis
de orienta~oes de valor se devem incluir na serie destasten-
tativas,mesmo seParsons pretende 0 ,contrario . Parsons
afirma que, a sua lista constitui uma representa<;ao sistema-
tica das decisoes entre orienta~oes de valor alternativas que
o sujeito tem de tomar etnqualquer ac~ao, independentemente
do contexto cultural ou hist6ria particular Mas, se se olhar
com aten<;ao para a Iista, dificilmente se pode passar pOl'alto
adimensao hist6rica do, posicionamento que Ihe subjaz. Os
quatro pares de orienta<;oes alternativas de valor:

Afectivity versus afective neutrality
particularism versus universalism
ascription versus achievement
diffuseness versus specificity

<;oes especificas e analiticas, e efectivamente exigida nOs
subsistemas da ac~ao racional teleologiCa, mais do que as
orienta<;oes contrarias.

Para formular de novo 0 que Max Weber chamou
«racionaliza<;ao»,vou tentar ir alem da focagem subjec1Jiva
que Parsons partilha com Weber e sugerir urn outroenqua-
dramento categorial Parto da,' dist.m;ao fundamental entre
trabalho e interacfiio (10).

Por «trabalho» ou aq;iio racional tereologica entendo ou a
ac<;ao Lnstrumental ou a escolha racIonal ou, entao,uma
combma<;ao das duas. A ac~ao lUstrumerital onenta,2sepor
regras tecnicas que seapOlam no saber empiriCo. Estas regras
implicam em cadacaso prognoses sobre 'everitosobserva-
veis,fisicos ou sociais; tais prognoses pod em levelar~se ver-
dadeiras ou' falsas. 0 comportamento da escolha rational
orienta-se por estratigias que se baseiam num saber analitico.
Implicam dedw;:oes de regrasde preferencia(sistemas" de
valores) e maximas gerais; estas proposi<;oes'cistaodeduzidas
de um modo correctoou falso. Aac<;aoracional teleo16gica rea-
lizafins defiriidos sob condi~5es dadas; mas,enquanto a ac~[o
instrumental organiza meios que sao adequados ou ina:de-
quados segundo criterios de um contlOlo eficiente da reali-
dade, a ac<;ao e.strategica depende apenas de uma valora~ao
correcta de possiveis alternativas de comportamento, que so
pode obter~s(; de uma dedu<;ao feita com 0 auxilio de valores
e maximas.

Por outro lade, entendo por aCfiio comunicativa uma
interacc;ao simbolicamente mediada. Ela orienta"se segundo
normaJ de vigencia ohrigatoria que definem as expectativas
reciprocas de comportamento e que tem de ser entendidas
e reconhecidas, pelo menos, por dois sujeitos agentes. As
normas sociais sac reforc;adas por sanC;oes. 0 seu sentido
objectiva~se na comunicac;ao linguistica quotidiana. Enquanto

que deveriam esgotar todas as decisoes fundamentais possi-
veis, estao talhados pela analise de um processo his1J6rico.
Definem, efectivamente, as dimensoes relevantes da mudanc;a
de atitudes dominantes, na transi<;:aode uma sociedade tra-
dicional para uma moderna. Uma orienta~ao pdo adiamento
das gratifica<;oes, pelas normas gerais, pelo' rendimento
individual e pela domina<;ao activa e, finalmente, por rela~

(10) Sobre 0 contexto filos6fico-hist6rico destes conceitos, ef. a
minha contribuic;:ao para a homenagem a K.Lowith: «Trabalho e lnte-
racc;:ao,notas sobre a filosona hegeliana do espirito do periodo de lena,»
no presente volume.



a validade das regras e estrategias tecnicas depende da vali-
dade de enunciados empiricamente verdadeiros ou analitica-
mente correctos, a validacte das normas sociais so se funda
na intersubjectividade do acordo acerca. de intenc;6es e So
e assegurada pelo reconhecimento geral das obriga<;6es.
A infrac<;ao das regras tem nos dois casos consequencias dife-
rentes. Um comportamento incompetente que viola regras
tecnicas ou estrategias de correcc;ao garantida esta condenado
per se ao fracasso, por nao conseguir 0 que pretende; 0 «cas-
tigo» esta, por assim dizer, inscrito no fracasso perante a
realidade. Um comportamento desviado, que viola as normas
vigentes, provoca sanc;6esque so. estao vinculadas a regra
de forma externa, isto e, por conven<;ao. As regras apreendi-
das da acc;ao racional te1eologicaequipam-nos com a dis-
ciplina de habilidade~. As normas mternahzadas dotam-nos
com as estruturas da personalidade. As habl11dades capacitam-
-nos para resolver problemas e as motivac;6es permitem-nos
prancar a conformidade com as normas. Odiagrama seguinte
engloba as determinac;oes que necessitariam de. uma expli-
cac;ao. mais pormenorizada, que nao posso fornecer neste
lugar.

Enquadramento Insti- Sistema de aCl;aoracio-
tucional: interal;ao sim- nal teleol6gica (instru-
bolicamente nediada. mental e estrategica)

Regras Orientadoras Normas Sociais Regras Tecnicas
da ACl;ao

Niveis da Definil;ao Linguagem ordinaria Linguagem livre de
intersubjectivamente contexto
partilhada

Tipos de Definil;ao Expectativas recipro- Prognoses condiciona-
cas de comporta- das; imperativos
mento condicionados

Mecanismos da Aqui- Internalizal;ao de Pa- Aprendizagem de
sil;ao peis Habilidades e

qualifical;oes

Funl;ao do Tipo de Manutenl;ao de insti- Solul;ao de problemas
Acc;ao tuic;oes (conformi- (Consecuc;ao de Ob-

dade com as nor- jectivos definida em
mas por meio do relac;oes fim/meios)
reforl;o •reciproco)

Sanl;oes no caso de Castigo em virtude de Ineficacia: fracasso
infracc;ao das Regras sanl;0es convencio- perante a realidade

nais: fracasso pe-
rante a autoridade

«Racionalizac;ao)) Emancipac;ao, indivi- Aumento das forl;as
dual;ao; extensao produtivas; extensao
da comunical;ao do poder de dispo-
isenta sil;aG tecnica



Comel5amospOl'nao atender ao conteudo da ultima fila;
ela recorda precisamente a tarefa em vista de cuja solul53.o
introduzo a distinl5ao entre trabalho e interacl5ao.

Servindo-nos dos dois tipos de aCl5ao,podemos distin-
guir os sistemas sociais segundo ne1es predomine a aCl5ao
racional teleolOgica ou a interacl5ao. 0 enquadramento
institucional de uma sociedade consta de normas que dirigem
as interacl50es linguisticamente mediadas. Mas ha subsis-
temas, como 0 sistema economico ou 0 aparelho estatal, para
nos mantermCJs nos exemplos de Max Weber, nos quais se
intitucionalizam sobretudo proposil5oes acerca de aCl50es
racionais teleologicas. No lado oposto, encontram-se subsiste-
mas como a familia e 0 parentesco que, sem duvida, estao
ligados a uma grande quantidade de tarefas e habili-
dades, mas que se baseiam sobretudo em regras morais de
interacl5ao. Assim, na esfera analitica, quero distinguir entre
1) 0 enquadramento institucional de uma sociedade ou de um
mundo vital sociocultural, e 2) os subsistemas da aCfao racional
relativa a fins que so «incrustam» nesse enquadramento; Na
medida em que as aCl50essac determinadas pelu marco
institucional sao ao mesmo tempo dirigidas e exigidas medi-
ante expectativas de comportamento, sancionadas e reci~
procas. Na medida em que sao determinadas pelos subSlste-
mas de aCl5aoracIOnal teleologlca, regulam"se por modelos
de aCl5aolllstrumental ou estrateglca. A garantIa de que elas
sigam com suficiente probabilidade determinadas legras
tecnicas e as estrategicas esperadas so pode obter-se mediante
a institucionalizal5ao. Podemos reformular com esta dis-
tinl5ao 0 conceito weberiano de «racionalizal5ao».

mais primitivas: 1) pela existencia de um poder central
(organizal5ao estatal da dominal5fio pcrante a organizal5ao
pOl' parentesco): 2) pela divisao da sccicdadc em classes
socio-economicas (distribuil5ao dos cncargm sociais c com-
pensal50essociais entre os individuos segundo a sua perten<;a
as classes, e nao segundo criterios das relal50esde parentesco) ;
3) pelo facto de estar em vigor algum tipo de mundividencia
central (mito, religiao superior), que tern como fim uma
legitima<;ao eficaz da domina<;ao. As culturas superiores
encontram-se estabelecidas sobre a base de uma tecnica
relativamente desenvolvida e de uma organizal5ao do processo
de prodw;ao social, mediante a divisao do trabalho, que torna
possiveis produtos adicionais, pOI' conseguinte, um exce-
dente de bens para alem da satisfal5ao das necessidades
imediatas e elementares. Devem precisamente a sua existen-
cia a solu<;aodo problema que so surge com a produl5ao de
urn excedente, isto e, 0 problema de distIibuir de modo desi-
gual e, no entanto, leg/timo, a riqueza e 0 trabalho segundo
outros criterios diversos dos que um sistema de parentesco
tern a sua disposi<;ao(11).

Para 0 nosso contexto, c relevante a circunstfmcia de
que asculturas superiores, com base numa economia depen-
dente da agricultura e do artesanato, nao obstante diferen-
l5as consideraveis de nivel, so tenham tolerado, dentro de
determinados limites, as inoval5oes tecnicas e os melhora-
mentos organizacionais. Como indicador dos limites tradicio-
nais impostos ao dessnvolvimento das forl5as produtivas,
menciono 0 facto de que, ate ha cerca de trezentos anos,
nenhum grande sistema social conseguiu produzir mais do
que 0 equivalente a, quando muito, duzentos dolan's
per capita e pOI' ana. 0 modelo estavel ne urn modo de pro-
dUl5aopre-capitalist a, de uma tecnica pre-industrial e de uma
ciencia pre"moderna, torna possivel uma rela<;ao tipica do
enquadra menta institucional com os SD bsistemas de aCl5ao
racional teleologica: estes subsistemas, que se desenvolvem

Como titulo, «sociedade tradicional» tornou-se habi-
tual para referir as sistemas soCiais que em geral correspon-
dem aos criterios das culturas superiores (civitizations);
cstas representam uma etapa determinada na evolul5ao his-
torica do genero humano. Distinguem-se das formas sociais (,1) Cf. sobre isto G. E. Lenski, Power and Privilege. A Theory of

Social Stratification, Nova Iorque 1966.



a partir do sistema do tra balho social e do shock de saber tec-
nicamente utilizavel nele acumulado, jamais conseguiu,
nao obstante os seus consideraveis progressos, esse grau de
expansao a partir do qual a sua «racionalidade» teria con-
seguido converter-se numa amea<;a aberta para a autoridade
da.stradi~6es culturais legitimadoras da domina<;ao. A expres-
sac «sociedade tradicional» refere-se a circunstancia de que 0

marco institucional repousa sobre 0 fundamento legitimato-
rio inquestionado contido nas interpreta<;oes mfticas, reli-
giosas ou metaffsicas da realidadeno seu conjunto - tanto
do cosmos como da sociedade. As sociedades «tradicionais»
so existem enquanto a evolu<;ao dos subsistemas da ac<;ao
racional dirigida a fins se mantem dentro dos limites da ejicd-
cia legitimadora das tradifoes culturais (12). Isto origina uma
«superioridade» do marco institucicnal, superioridade que
certamente nao exc1ui reestrutura<;oes induzidas por urn
potencial excedente das for<;as produtivas, mas exclui sim
a dissolu<;aocritica da forma tradicional da legitima<;ao.
Semelhante inatacabilidade constitui urn criterio significa-
tivo para a demarca<;ao das sociedades tradicionais, relativa-
mente aquelas que atravessaram 0 limial da moderniza<;ao.

o «criterio da superioridade)) e, pois, aplicavel a todos
os estados de uma sociedade de classes estatalmente orga-
nizada, que se caracterizam pelo facto de que a validade
cultural das tradi<;oes intersubjectivamente partilhadas (que
legitimam 0 ordenamento existente da domina<;ao), nao e
impugnada explicitamente e de modo consequente segundo
os criterios .de uma racionalidade universalmente valida,
seja ela a instrumental ou a das relac;6es estrategicas de
fim/meios. So depois de 0 modo de produ<;ao capitalism ter
dotado (i sistema economico de urn mecanismo regular, que
assegura urn crescimento da produtividade nao isento sem,
duvida de crises, mas continuo a longo prazo, e qUt se ins-
titucionaliza a introdu<;ao de novas tecnologias e de novas
estrategias isto e institucionaliza-se a inovafiio enquanto tal., ,. ,

Como, cada qual a sua maneira, ja tinham sugerido Marx e
Schumpeter, 0 modo de produ<;ao capitalista pode conce-
ber-se como urn mecanismo que garante uma extensao
permanente dos subsistemas da ac<;ao racional teleologica,
abalando assim a «superioridade)) tradicionalista do enqua-
dramento intitucional perante as for<;asprodutivas. 0 capi-
talismo e, na historia mundial, 0 primeiro modo de produ-
<;ao que institucionalizou urn· crescimento economieo auto-
-regulado: foi 0 primeiro a suscitar urn industrialismo que,
em stguida, se pode desligar do marco institucional do capita-
lismo e apoiar em mecanismos distintos dos darevaloriza<;ao
do capital, em termos de economia privada.

o limiar que existe entre a sociedade tradicional e uma
sociedade que cntrou no processo da moderniza<;ao nao se
caracteriza pdo facto de, sob a pressao de for<;asproduti-
vas relativamente desenvolvidas, se ter imposto uma mudan<;a
estrutural do marco institucional - este foi, desde 0 inicio,
o mecanismu da historia evolutiva da especie. Novo e, pelo
contrario, urn estado evolutivo das for<;as produtivas que
torna permanente a expansao dos subsistemas de ac<;aoracio-
nal teleologica e que, deste modo, impugna a forma que as
culturas superiores tern de legitimar a domina<;ao mediante
interpreta<;6es cosmologicas do mundo. Estas imagens do
mundo, mitieas, religiosas e metaffsieas, obedecem a logica
dos contextos da interac<;ao. Proporcionam uma resposta
aos probIt mas centrais da humanidade relativos a convi-
vencia social e a historia da vida de cada individuo. Os seus
temas sao a justi<;a e a liberdade, c poder e a opressao, a
felicidade e a satisfa<;ao,a miseria e a morte. As suas catego-
rias sac a vitoria e a derrota, 0 amor e 0 odio, a reden<;ao
e a condena<;ao. A sua logica ajusta"se a gramatica de uma
comunica<;ao distorcida e a causalidade do destino que exer-
cern os simbolos cindidos e os motivos reprimidos (13). Ora
bern, a racionalidade dos jogos linguisticos religada a ac<;ao
comunicativa Ve"Seconfrontada, no limiar da modernidade,



com uma racionalidade das rcrla~oes fim/mcio, que esta
ligada a ac<;aoinstrumental e estrategica. Logo que se chega
a esta confronta~ao, instaura~se 0 principio dofim da socie-
d.ade tradicional: entra em colapso a forma da legitima:;:ao
da domina~ao~ .

o capitalismo define-se por urn modo de produ~ao
que nao so poe, mas tambem resolve este problema. Oferece
uma legitima~ao da domina~ao que ja nao desce do ceu
da i:radi~ao cultural, mas que surge da base do trabalho
social. A institui~ao do mercado em que proprietarios pri-
vados trocam mercadorias, que incIui urn mercado em que
pessoas privadas e sem propriedade trocam como unica
!TIercadoria a sua for~a. de trabalho, promete a justi~a da
equivalencia nas rela~6es de troca. Com a categoria da
reciprocidade, tambem esta ideologia burguesa transforma
qinda em base da legitima~ao urn aspecto da ac~ao
comunicativa. Mas 0 principio da reciprocidade e agora
principio de organiza<;:aodos proprios processos de produ<;:ao
e, reprodu~ao social. Porconseguinte,a doinina~ao polftica
pode doravante legitimar-se a «partir de baixo», em vcz
de ser «a partir de cima» (apelando para a tradi~ao cul-
tural). '

Se partirmos de que a, divisao de uma sociedade em
?lasses socio-economicas se funda numa distribui~ao espe-
cifica dos grupos, dos meios de produ<;:aorelevantes em cada
caso, remontando, por sua vez, tal distribui<;:aoa institucio-
naliza<;:aode rela~oes do poder social, entao, podemos supar
que este marco institucional se identificou em' todas as cul-
turas superiores com 0 sistema de domina<;:aopolitica: a
domina<;:aotradicionalera a domina~ao politica. So' com 0

meio de pIodu~ao capitalista pode a legitima<;:aodo marco
institucional religar-se imedia.ta.mente com 0 sistema do tra-
balho social, pois, so entao pode a ordem de propriedaae'
converter-se de relafiio politica em relafiio de produfiio, pois se
legitima na racionalidade do mercado, naideologia da socie-
dade da troca, e ja nao numa ordem de domina<;:aolegftima.
o sistema de domina<;ao pode agora, por seu turno, justi-
ficar-se apelando para as rela~oes legitimas da produ<;ao:

eis 0 conteudopeculiar do dircito racional dcsde Locke a
Kant (14). 0 marco insHtucional da sociedadc c so mediata-
mente politico, e imediatamcntc cconomico (0 Estado de
direito burgues como «superstrutura»).

A superioridade do modo de produ<;ao capitalista sobre
os anteriores funda~se nas duas coisas seguintcs: na instau-
ra~ao de urn' mecanismo economico que garante a longo
praza a amplia~ao dos subsistemas d<1.ac~ao racional te1co-
logica, e na cria~ao de uma legitima~ao economica sob a
qual 0 sistema de domina<;ao pode adaptar~se as novas exi-
gencias de racionalidade desses subsistemas progressivos.
Max Weber coricebe esseprocesso de adapta~ao como «racio-
naliza~ao. Podemos aqui distinguir duas tendencias, uma
racionaliza~ao «a partir de baixo» e uma racionaliza<;ao
«a partir de cima».

A partir de baixo, surge uma permanente pressao adap-
tativa logo que, com a institucionaliza<;ao de um intercam-
bio territorial de bens e da for<;ade trabalho, por 'urn lado,
e da empresa capitalista, por outro, se impoe' a nova forma
de produ<;ao. No sistema do trabalho social, fica assegurado
o progresso cumulativo das for~as produtivas e,assim, uma
expansao horizontal, dos subsistemas de ac~ao racional
teleologica - sem duvida, a custa de crimes economicos.
Por este meio, as formas tradicionais sujeitam-se cada vez
mais as condi<;oesda racionalidade instrumental ou estra-
tegica: a orgariiza~ao do trabalho e do trafico economico,
a redede transportes, de notfcias e da comunica<;:ao, as
institui~oes do' direito privado e, partindo da administra~ao
das finan<;:as,a burocracla estatal. Surge, deste modo, a
mfrastrutura de uma sociedade sob a coac<;:ao'a moderniza-
~1\o.E1aapodera-se, pouco a paueo, de todas as esferas vitais:
dadefesa, do sistema escolar, da saude e ate da familia; e
impoetanto na cidade como no campo umaurbaniza~aQ da

(14) cr. Lc;:~Strauss, Naturrecht und Geschichte, 1953; C. B. Mac"
Pherson, The Poltt.~cal Theory of Possessive Individualism, O.U,P., 1962;
J. Habermas, «DIe klassische Lehre von Politik in ihrem Verhaltnis
zur Sozialphilosophie», in Theorie und Praxis 1, Neuwied' 1967.



firma de vida, isto e, subcuIturas que ensinam 0 individuo a
poder «deslocar-se)) em qualquer· momento de urn contexto
de interacc;ao para a acc;ao racional teleol6gica.

A pressao para a racionalizac;ao a partir de baixo corres-
ponde uma coacc;ao a racionalizac;ao a partir de cima, pois,
as tradic;oes que legitimam a dominac;ao e orientam a acc;ao,
em especial as intcrpretac;oes cosmol6gicas do mundo, per-
dem 0 seu caracller vinculante com a imposic;ao dos novos
criterios da racionalidade teleol6gica. 0 que Max Weber
chama a secularizac;ao tern, neste nivel de generalizac;ao,
tres aspectos. As imagens do mundo e as objectivac;oes
tradicionais ·1) perdem 0 seu poder e a sua vigencia como
mito, como religiao publica, como rito tradicional, como meta-
fisica justificadora, como tradic;ao inquestionada. Em vez
disso, 2) transformam-se em convicc;oes de eticas subjecti-
vas, que garantem 0 cara.cter vinculante, privado, das moder-
nas orientac;oes de valor (<<eticaprotestante))); e, 3) reestru-
turam-se em construc;oes que proporcionam as duas coisas
seguintes: uma critica da tradic;ao e uma reorganizac;ao do
material da llradic;ao assim liberto, segundo principios do
tnifico juridico formal e da llroca de equivalentes (direito
natural racional). As legitimac;oes enfraquecidas sao subs-
tituidas por Oullras novas que, por seu turno, nascem da
critica a dogmatica das interpretac;oes tr~dicionais do mundo
e pretendem possuir urn caracter cientifico, e que, por outro
lado, mantem func;oes legitimadoras e subtraem as relac;oes
de poder existentes tanto a analise como a consciencia pu-
blica. S6 assim surgem as ideologias em sentido estrito: subs-
tituem as legitimac;oes tradicionais da dominac;ao, ao apre-
sentarem-se com a pre1Jensaodaciencia moderna e ao jus-
tificarem-se a partir da critica as ideologias. As ideologias
sao coetaneas da critica ideol6gica. Nesse sentido, nao pode
haver «ideologias pre~burguesas» 7 .

. A ciencia moderna assume, neste contexto, uma fun«;ao
peculiar. Diferentemente das ciencias filos6ficasde tipo antigo,
as modernas cienci, s experimentais desenvolvem-se desde
a era de Ga1ileu, num marco metodol6gico de referencia
que reflecte 0 ponto de vista transcendental dapossivel dis..;

posic;ao tecnica. As ciencias modernas geram por isso urn
saber que, pela suaforma (nao pela sua inten«;ao subjectiva),
e urn saber tecnicamente utilizavel, embora as oportunida-
des de aplicac;ao, em geral, so tenham surgictc posterior-
mente. Ate ao fim do seculo XIX, nao existiu uma. intcr-
dependencia de ciencias e tecnica. Ate entao, a ciencia
moderna nao contribuiu para a acelerac;ao do desenvolvi-
mento tecnico e, portanto, tambcm nao para a pressao racio-
nalizante que se exerce a partir de baixo. 0 seu contributo
ao processo de modernizac;ao e antes indirecto. A nova
fislca tern urn SIgnificado filosofico, que interpreta a natureza
e a sociedade em complementaridade COrll as ciencias natu..;
rais; a fisica moderna induziu, por assim dizer, a imagem
mecanicista do mundo, pr6pria do scculo XVII. A recons-
tru«;ao do direito natural classico foi empreendida neste
enquadramento. Odireito natural moderno tornou-se 0

fundamento das revoluc;oes burguesas dos seculos XVII,
XVIII e XIX, por meio das quais foram aefinitivamente
aestruidas as antigas legitimac;oes da domina«;ao (15).

Em meados do scculo XIX, 0 modo de produc;ao capita-
lista tinha-se imposto de tal modo na. Inglaterra e na Franc;a
que Marx pode reconhecer 0 marco institucional da sociedade
nas relac;oes de produc;ao e, ao mesmo tempo, criticar 0

fundamento pr6prio da troca de equivalentes. Levou· a cabo
a critica da icteologia burguesa na forma da econonzia polf-
tica: a sua teoria ao valor-trahalho aestruiu a aparencia
aa liberaade com que a instItmc;ao juridica do hvr~ contrato
de trabalho tornara irreconhecivel a violencia social subja-
cente a relac;ao do trabalho assalariado. 0 que Marcuse
critica em Max Weberc que este, sem atender a ideia de

(15) cr. J. Habermas, «Naturrecht unci Revolutiofi)), in Theorie
und Praxis 1, Neuwied 1967.



Marx, se apega a u~ conceitoabstracto de racionaliza<;ao
que nao manifesta, mas ~ntes ocuIta de. novo, 0 connelido
tipico de classe na adapta<;ao do mar~o institucipnal ao
progresso dos subsistemas da ac<;ao racional dirigida .a fins.
Marcuse sabe que a critica marxiana ja nao, Rode aplicar-se
sem mais a sociedade tardo-capitalista, que Max Weber
tinha diante dos olhos; masl tpmando como exemplo a ana-
lise de Max Weber, quis mostrar que a ,evoltl<;:aoda socie-
clade moderna no· marco de um capitalismo regulado pelo
Estado nao pode compreend~r-se se, primeiro, nao se tiver
mnceptualizado 0 capitalismo liberal.
, Desae 0 liltimoquartel ao seculo XIX, fazem-se notar
nos paises capitalitn:as avan<;aaos duqs tendencias evolutivas:
1) um incrementoda actividade intervencionista do Estado,
que deve assegurar a estabilidade do sistema e, 2) uma cres-
cente interdependencia de investiga<;ao tecnica, q~e trans-
formou a~ ciencias na primeira for<;a produtiva. Ambas
as tendencias destroiem aquela constela(jao de malCO institu-
cional 'e subsistemas de ac<;ao racional dirigida a fins, pela
qual se caracterizara 0 capitalismo de tipo liberal. Nao se
cumprem, assim, condi<;oes relevantes de aplica<;ao para a
econcmia polftica na vClsao que Marx, com razao, the dera
relativamente ao capitalismo liberal. Na minha opiniao,
a tese fundamental de Marcuse, de que a tecnica e a ciencia
cumprem tambem hoje a fun<;ao de legitima<;ao da domi-
na(jao, proporciona-nos a chave para a analise daconstcla<;ao
que foi alterada.

A regulafao a longo prazo do processo ei:on6mico pela inter-
venfao do Estado blOtou da defcsa contra as disfuncionalidades
que amea<;am 0 sistema de um capitalismo abandonado
a si mesmo, cuja evolu<;ao efectiva estava manifestamente
em contradi<;ao com a sua propria ideia de umasociedade
civil que se emancipa da domina<;ao e neutraliza 0 poder.
A ideologia basica da tlocajusta, que Marx desmascara teori-
camente, sofreu tambem um colapso na pratica. A forma de
revaloriza<;ao do capital em termos de economia privada
so pode manter-se gra<;as aos correctivos estatais de uma
polftica social e economica estabilizadora do cicIo economico.

o marco institucional da sociedaderepolitizou"se.Hoje, ja
nao coincide de formahriediata com as rela<;6esde produ<;ao,
portanto, com uma ordem de direito privado,que assegura
o traficoeconomicocapitalista, e com as .correspondentes
garantias gerais de ordem do Estado burgues. Mas, assim,
transformou-se a rela<;ao do sistema economicocom 0, sis-
temade domina<;ao; a politica ja nao e apenas.um fenomeno
superstrutural. E se a sociedade ja naO c «autJonoma», se
ja nao se mantem auto-regulando-sc como uma esfera que
precede e, subjaz aoEstado - e era esta a novidade espe-
cffica do modo de produ<;ao capitalista - entao, 0 Estado
e a sociedade ja nao se encontra.m na rela<;ao que a teoria
de Marx definira como uma rela<;ao entre base c supentru-
tura. Mas, se assim e, ja nao pode tambem desenvolver"se
uma teoriacritica da sociedade na forma exclusiva de uma
critica da economia politica. Um tipo de amUise, que isola
metodicamente as leis do movimento economico da soeie-
dade, so pode pretender captar nas suas categorias essenciais
o contexto cla vida social quando a politica depende da base
economica e nao, inversamente, quando essa base se deve
considerar ja como fun~ao da actividade do Estado e de
conflitos decididos na esfera do politico. A critica da econo-
mia poliiica era, segundo Marx, teoria da sociedade burguesa
so como critica das ideologias. Mas quando a ideologia da
troca justa se desmorona, entao, nao pode criticar-'se tam,"
bem, deforma imediata, nas rela<;6esde produ<;ao 0 sistema de
domina<;ao.

Apcs 0 eolapso dessa ideologia, a domina<;ao politica
mdge uma .nova legitima<;ao. Ora bem, visto que 0 poder
exercido indirectamente atraves do processo de troca e con-
trolado, por seu turno, mediante uma domina<;ao pre-esta-
talmente organizada e estatalmente institucionalizada, a
legitima<;ao ja nao pode deduzir-se de uma ordem apolitica,
isto e, das reIa~6es de produ<;ao. Neste sentido, renova-se
a eoac<;aoa legitima~ao directa que existia nas sodedades
precapitalistas. Por outro lado, 0 restabelecimento de uma
domina<;ao imediatamente politica (numa forma tradicio-
nal de legitima<;ao em virtude da tradisao cultural) tornou-se



impossivel. Por urn lado, as tradi~oes ja se dissolveram e,
por outro, nas sociedades industriais. avan~ada~, os r~sul~-
dos da emancipa~ao burguesa relativamente a dom1Ua~ao
polftica imediata (os direitos fundamentais do homem e 0

mecanismo das elei~oes gerais) so poderiam ser totalmente
ignorados em period os de reac~ao. A domina~ao em termos
de democracia formal, propria dos sistemas do capitalismo
regulado pelo Estado, encontra-se sob uma necessidad~
de legitima~ao, que ja nao pode resolver~se pelo recurso a
forma pre-burguesa de legitima~ao. Assim, para 0 lugarda
ideologia da troca livre, entra urn programa substitutivo que se
orienta pelas consequencias sociais, nao da institui~aodo
mercado, mas de uma actividade estatal que compensa as
disfun~oes do intercamblO lIvre. Esse programa vincula 0

momenta da IdeologIa burguesa do rendlmento (que,sem
duvlda, desloca a atnbui~ao deestatuto segundo a ~edida
do rendimento individual desde 0 mercado para 0 sIstema
escolar) coma garantia de urn minimo de bem-estar da
estabilidadenoposto de trabalho e da estabilidade dos ren-
dimentos. Semelhante programa substitutivo obriga 0 sis-
tema de domina~ao a manter as condic;oes de estabilidade
de urn sistema global que garante a seguranl.;a social e as
oportunidades de promo~ao pessoal, e a prevenir os riscos
do crescimento. Isto exige urn espa~o de manipula~ao para
as interven~5es do Estado que, a custa da limita~ao das ins-
titui<;oes do direito privado, asseguram no entanto a forma
privada da revaloriza~ao do capital e vinculam esta forma ao
assentimento das massas.

Na medida em que a actividade esllatal visa a estabili-
dade e 0 crescimento do sistema economico, a polftica assume
urn peculiarcaracter negativo: orienta~se para a preven<;ao
das disfuncionalidades e para 0 evitamento dos riscos que
possam amea~aro sistema; portanto, a politica vis~ ~ao
a realizafao de fins praticos, mas a resolufao dequestoes tecnzcas.
A isto se referiu Claus affe na sua comunica~ao ao Congresso
Nacional de Sociologia celebrado este ana em Francoforte:
«Nesta estrutura da rela~ao entre economia e Estado, a
«politica» degenera numa actividade que se atem aos nume-

rosos «imperativos de evita~ao» que estao aemergir sempte
de novo; nessa situac;ao, a massa das informa~oes proveni-
entes das diferentes ciencias sociais que desembocam no sis-
tema politico, permite tanto prever a tempo as zonas de risco
como 0 tratamento das amea~as actuais. 0 que hi de novo
nesta estrutura e ... que os riseos que amea<;am a estabili-
dade, implicitos no mecanismo da revaloriza~ao privada
do capital em mercados altamente organizados, mas riscos
manipulaveis, prognosticam as ac~oes e mcdidas preventi-
vas que se devem aceitar enquanto se podem por em conso-
nancia com a oferta de legitima~ao existcnte (isto e, com 0
programa substitutivo)>>(16).

afre observa que a actividade estatal, em virtu de desta
orienta~ao para a acc;ao preventiva, se restringe a tarefas
tecnicas resolUveis administrativamente, de forma que as
questoes praticas ficam de fora. Os conteUdos praticos sao eli-
minados.

A politica de velho estilo, ja so pela forma que tinha da
legitima<;ao da domina~ao, estava obrigada a definir-se em
relac;ao a fins prancos: as intelpreta~oes da «vida boa»
referiam-se a rela~oes de interac~ao. Isto vale tambem ainda
para a ideologia da sociedade civil. Pelo contrario, 0 programa
substitutivo hoje dominante dirige~se so ao funcionamento
de urn sistema regulado. Exclui as questOes praticas e assim
a discussao acerca de criterios que so poderiam ser acessiveis
a forma~ao da vontade democratica. A solu~ao de tarefas
tecnicas nao esta referida a discussao publica. As discussoes
publicas poderiam antes problematizar as condic;oes margi-
nais do sistema, dentro das quais as tarefas da actividade
estatal se apresentam como tecnieas. A nova poHtica do
intervencionismo estatal exige, por isso, uma despolitizafao
da massa da popula~ao. E, na medida em que ha exclusao das
questoes praticas, fica tambem sem func;oesa opiniao publica
politica. Por outro lado, 0 marco institucional da sociedade

(16) C. Qffe, Zur Klassentheorie und Herrschaftsstruktur im sttaatlich
regulierten Kapitalismus (manuscrito).



continua ,sepalado dos sistemas de ac<;ao racional dirigida
a fins. A sua organiza<;ao continua a ser uma questao da
praxis ligada a comunica<;ao e nao apenas da Mcnica, ainda
que sempre de cunho cientffico. Por conseguinte, de nenhum
modoe evidente a suspensao das questoes praticas que se
encontra ligadaa nova forma da dOmina<;aopolitica. 0 pro-
grama substitutivo legitimador da domina<;aodeixa em aberto
uma decisiva necessidade de legitima<;ao: como torna r plau-
sfvel a despolitiza<;ao das massas a estas mesmas massas?
Marcuse poderia responder queassim a ciencia e a tecnica
adoptam tambem () papel de uma ideologia.

de mais-valia qut. e a {mica tomada em considera<;ao por
Marx: a for<;a de trabalho dos produtores imediatos tern
cada vez menos importancia (17).

Enquanto as for<;as produtivas dcpendiam de modo
intuitivo e evidente das decisocs racionais e da ac<;ao ins-
trumental doshomens que produziam socialmente podiam
entender~se como urn potencial de progressivo poder de dis-
posi<;aotecnica, mas nao podiam conllUldir~secom 0 marco
institucional em que csHio integradas. No entanto, com a
institucionaliza<;ao do progrcsso tccnico-cient1ffico,0 poten-
cial das for<;as produtivas assurniu uma forma que leva
o dualijmo do trabalho e interacfiio a owpar um segundo plano na
consciencia dos homens.

Sem duvida, os interesses sociais continuam a deter-
minar a direc<;ao, as fun<;oes e a velocidade do progresso
tecnico. Mas tais interesses definem de tal modo 0 sistema
social como urn todo, que coincidcm com 0 interessepela
manutcn<;ao do sistema. A forma privada da revaloriza<;ao
do capital e a chave de distribui<;ao das compensa<;oessoci<l.is,
que garantem a lealdade da popula<;ao, permanecem como
tais subtIafdas a discussao. Como variavel independente,
aparece entao urn progresso quase autonomo da ciencia e da
tecnica, do qu:;>Jdepende de facto a outra variavel mais
importante do sistema, a saber, 0 crescimento econOmico.
Cria-se assim uma perspectiva na qual a evolu<;ao do sis-
tema socialparece estar determinada pela lOgica do progresso
tecnico-cientffico. A legalidade imanente de tal progresso
parece produzir as coac<;6esmateria is pelas quais se· deve
pautar uma polftica qut. se submete as necessidades funcio-
nais. E quando esta aparencia se impos com eficacia, entao,
a referencia propagandfstiea ao papd da tecnica e da cien-
cia pode explicar e legitimar porque e que, nas sociedades mo-
dernas, uma forma<;ao democratica da vontade polftica
perdeu as suas fun<;6es em rela<;ao as questoes praticas e
«deve» ser substituida por decisoes plebiscitarias acerca

Desde 0 final do seculo XIX, impoe-se cada vez com
mais for<;a a outra tendenciaevolutiva. que caracteriza 0

capitalismo tardio: a cientijicafiio da tecnica. No capitalismo
sempre se, registou a pressao institucional para intensificar
a pIOdutividade do trabalho por meio da introdu<;ao de
novas Mcnicas. As inova<;oesdependiam, porem, de inventos
esporadicos que, pOI seu lade, podiam sem duvioa sel indu-
zidos economicamente, mas tinham ainda urn o3.racter natu-
ral. Isso modificou-se, na medida em que a evolu<;aotecnica
e realimentada com 0 progresso das ciencias modernas. CGm
a investiga\ao industrial de grande cstilo, a ciencia, a tec-
nica e a rcvaloriza<;ao do capital confluem num unico sis-
tema. Entretanto,a investiga<;ao industrial associa-se a
uma investiga<;ao nascida dos encargos do Estado, que fo-
men.ta em plimeiro lugar 0 progresso cientffico e tecnico
no campo militar. Dai as imorma<;oes refiuem para as esre-
ras da produ<;aocivil de bens. Deste modo, a ciencia e a tecnica
transformam-se na primeira for<;a produtiva e caiem assim
as condi<;6esde aplica<;ao da teoria marxiana do valor-tra-
balho. ]a nao mais tem sentido computJar os contributos
ao capital para investimentos na invesniga<;aoe no desenvol-
vimento sobre a base do valor da for<;ade trabalho nao qua-
lificc.da (simples), se 0 progresso tecnico e clentifico se tor-
nou uma fonte mdependente de mais-valia frente a fonte



d.e equip as alternativas de administradores. No campo
clentifico, esta tese de tecnocracia foi desenvolvida em ver-
soes diversas (18). A mim, parece-meser muito mais impor-
tante que cIa possapenetrar como ideologia de fundotam-
hem na consciencia da massa despolitizada da popula<;ao
e dese~volver.uma ~or<;alegitimadora (19). Aefid.cia peculiar
des.ta ldeoiogla. resIde em dissociar a autocompreensao da
soclCdade do sIstema de referencia cia ac<;ao comunicativa
e do~ conceitos da interac<;ao simbolicamente mediada, e em
substItui~lo por urn modelo cientifico. Em igual medida
a autocompreensao culturalmente determinada de u~
mundo social da vida e substituida pela autocoisifica<;ao
dos homens, sob as categorias da ac<;ao racional dirigida a
fins e do comportamento adaptativo.

o modelo segundo 0 qual se deve levar a cabo uma
reconstru<;ao planificada da sociedade foi buscar-se a inves-
tiga~ao de sistemas. Em principio, e possive! couceber e
anahsa~ as empresas e as organiza<;oes singulares e tambem
OSSubsistemas politicos ou economicos e os sistemas sociais
no seu cOllj~n~o,segund? 0 ~ode1o de sistemas auto-regula-
dos. Sem duvIda, e mUlto diferente se utilizarmos 0 marco
de referencia cibernetico para fins analiticos ou se, de acordo
com este modele, organizarmos urn dado sistema social
como urn sistema homem-maquina. Mas a transferencia
do, n:?de1o.analitico para 0 campo da organiza<;ao social
es~. Ja contido ?o proprio. postulado da investiga<;ao siste-
mICa. Se nos atIvermos a rnten<;ao de uma auto-estabiliza-
c;ao dos sistemas sociais, analoga a estabiliza<;ao instintual
resulta:a ~ai a perspectiva peculiar de que a estrutura de u~
dos dOIStIpos de acc;ao, a saber, a estrutura do circulo fun-

J. Ell (;8) Tf£ J!'hSchlel~kYl' De: Mensch in der technischen Zivilisation, 1961'
. u, ~ ~e~ no.ogzca S~czety,. Nova Iorque, e A. Gehlen «Dbe~

k~turelle KnstalhsatlOnen», In Studien zur Anthropologie 1963' d '
;or~~hri~~lt196~~e Evolution», in Die Philosophie und die Fr~ge °n:hsde~

(19) N~ .ao eXlstem, que eu saiba investigac;:5es ' .
re~ram e.specificamente a difusao dest~ ideologia de fur::~~IV~:!:::~~se
I?OlS,"o?ngados a fazer extrapolac;:5es a partir de outros resultados dos'
luqucntos.

cional da ac<;ao racional te1eologica nao so mantem urn
predomfnio perante 0 contexte institucional, mas absorve
pouco a pouco a ac<;ao comunicativa enquanto tal. Ese,
com Arnold Gehlen, considClarmos que a logica imanente
da evolu<;ao tecnica se funda em que 0 circulo funcional
da ac<;ao radonal teleo16gica so dissocia progressivamente
do substrato do organismo humano e se transfere para 0

niveldas maquinas, entao, essa intcn«;ao tecnocraticamente
orientada pode compreender-se como uma etapa ultima de
tal evolu<;ao.0 homemuao so pode ja, enquanto homo faber,
objectivar .•se integralmente pcla primdra vez e enfrentar
as realiza<;oes autonomizadas nos seus. produtos, mas pode
igualmente, enquanto homo fabricatus, integrar-se nos seus
dispositivos tecnicos, se conseguir reproduzir a estrutura
da ac<;aoracional teleo16gica no campo dos sistemas sociais.
o enquadramento institucional da sociedade, que ate agora
foi sustentado por urn outro tipo de ac<;ao, seria agora, par
seu turno, e segundo esta ideia, absorvido pelos subsistemas
da 2.c<;aoracional te-leo16gica, que nele estao incrustados.

Certamente, esta inten<;ao tecnocratica naO esta reali-
zadaem parte alguma nem sequer nos seus passos iniciais,
mas serve, pOI urn lado, como ideologia para uma politica
dirigida a resolu<;aode tarefas tecnicasque poe elltre paren"
teses as quest5es praticas; e, por outro lado, incide de quai-
quer moao em certas tendencias evolutivas que podeln levar
a uma lenta erosao do que chamamos 0 marco institucional.
A domina<;ao manifesta do Estado autoritario retrocede
peraute as coac<;oesmanipulatorias da administra<;ao tee-
nico-operativa. A implanta<;ao moral de Ulna ordem san-
cionada e, assim, da ac<;ao comunicativa que se orienta por
urn sentido linguisticamente articulado e que pressupoe
a interioriza<;ao de normas, e dissolvida numa amplitude
cada vez maior por modos de comportamento condiciona-
dos, enquanto as grandes organiza<;oes como tais se apresen'"
tam cadavez mais com a estrutura da ac<;ao racional diri-
gida a fins. As sociedades indllstriais avan<;adas parecem
aproximar-se de um tipo de controlo do comportamento
dirigido mais por estimulos externos do que por normas.



() {'.ontrolo indirecto mediante estimulos condidonados
aumcntousobretudo nos campos de liberdade aparentemente
:mbjectiva (comportamento cleitoral,tonsumo e tempo
livre).' 0 cunho psicossocialda cpoca nao se caracteriza
tant0 pela personalidade autoritaria quanta pela desestru-
tura<;ao do superego. Mas urn aumento do Gomportamento
adaptativo e soo reverso de uma erosaocontfnua do. esfera
do. interac<;ao lir.guisticamente mediada, sob a plcssao do.
estrutura da ac<;ao racional dirigida a fins. A isto corres-
ponde, no plano subjectivo, 0 facto de que a diferen<;aentre
a ac<;ao raciona.! dirigida a fins e a interac<;ao nao so desa~
parec;a da conscierida das ciencias do homem, mas to.mbem
da. conscienda dos proprios homens. A for<;a ideologica do.
consciencia tecnocnitica verifica-se no ocultamento de seme-
lhante diferen<;a.

Em virtudedas duas tendencias evolutivas menClOna-
das, a sociedade capitalista modificou-se de tal modo que
duas das categorias centro.is do. twria marxiana, a saber, a
luta de classes e a ideologia ja nao podem sem mais utili-
zar-se.

A [uta das Glasses sociais s6 pode constituir-se como tal
sobre "l base dos modos de produ<;ao capitalista, originando
assim uma situa<;ao objectiva, a partir da qual, numa visao
retrospectiva, se podia reconhecer a estrutura de classes da
sociedade tradicional,organizada de forma imediata em
termos politicos. 0 capitalismo estatalmente regulado, que
surgiu de uma reac<;ao contra as amea<;as aos sistemas gera-
das pelo antagonismo aberto das classes, pacifica 0 conflito
das classes. 0 sistema do capitalismo tardio esta a tal ponto
determinado par Uma politica de compensa<;oes que asse-
gura a lealdade das massas dependentes do trabalho, ou
seja, par uma politica de evita<;aodo confiito, que e precisa-
mente· esSe conflito incrustado sem cessar na estrutura do.
sociedade com aregulariza<;ao do capital em termos de eco-

nomia privada,o que com a maior pIObabilidade iraper-
manecer latente. Retrocede perante outros conflitos que,
sem duvida, sao igualmente, condicionaclos pelo modo de
produ<;ao, mas que ja nao podem assumiro. forma de con-
flitos de classe. Na comunico.~ao mel1cionada, Claus Offe
analisou 0 estado de coisas paradoxal em que os conflitos em
torno dos interesses sociais sc descIlcadciam com tanto maios
probo.bilidadc quanto a viola~ao desscs interesses menores
consequencias tiver e que amcaccm () sistema. Prenhes de
conflito saD as necessidades que flcam 11a periferia do campo
do. ac~ao estatal, porque estao afastadas do cOl1flitocentral
conservado em estado latcnte e pOl' iss() llenhuma prioridade
se lhes concede na prevcn~ao dos perigos. Nessas neccssida-
des ateiam~se confIitos, na medida em quc as intervcn~oes
do Estado, desproporcionalmente distribufdas, geram zonas
de desenvolvimento que ficam palo. tras e tensoes quc nas-
cem das disparido.des assim criadas: «A disparidade dos
diversos ambitcs vitais emerge sobretudo relativamente a
diversa situa~ao de desenvolvimentoentre 0 nivel efectiva-
mente institu cionalizado e 0 nive! possivel do desenvolvi-
mento tecnico e social: a desproptJr~ao entre os modernissi-
mos aparelhos de prodw:;ao e de defesa e a estagna~ao n30
organiza~ao dos sistemas de traca, saude e educa~ao e um
exemplo muito conhecido, tanto da dispatidade dos dife-
rcntes ambitos vitais como da contradi~ao entre a plam-
fic3o~aoe a regul3o,:;aoracionais da poIitica fiscal e fin30nceira
e a evolu~ao selvagem de cidadcs e regioes. Tais contradi-
~oes nao se podem interpretar ja adequad30mente como
antagonismos entre classes, mas antes C0mo resultados de
revaloriza<;ao privada do capital desde sempre dominante
e de uma rela~ao de domina<;ao especificamente capita-
lista: os interesses predomil1antes sao aqueles que, em vir-
tude da mecanica estabelecida cia economia capitalista, estao
n30situa<;aode reagir a viola<;aodas ccndi<;oesde estabilidade
com a gera~ac de riscos re1evantes».

as interesses tendentcs a m3onuten<;aodo modo de pre-
du<;ao ja nao saD «univocamente localizaveis» dentro do
sistema social como interosses de classes. Com ofoto, 0 SIS~



lema de domina<;ao virado para a evita<;aodos perigos, que
amca<;am 0 sistema, exclui justamente a «domina<;ao» (no
sentido de dominac;ao politica imediata ou de domina<;ao
social economicamente mediada), porquanto ela e exercida
de modo que um sujeito de classe defronte um outro grupo
identificavel.

Isto nao significa um cancelamento, mas uma lattnt;ia
das oposifoes de classe. Continuam sempre a existir as diferen-
c;as especificas das classes, na forma de tradic;6es subcultu .•
rais e as suas diferenc;as correspondentes nao so do nivel
dE vida e dos costumes, mas tambem das atitudes politicas.
A isto junta~se a probabilidade socio-estruturalmente con-
dicionada de que a classe dos assalariados e mais duramente
afectada pelas dispalidades sociais do que os outros grupos.
E, finalmente, 0 interesse generalizado pela manutenc;ao do
sistema esta ainda hoje ancorado numa estrutura de privi-
Iegios ao nive! das oportunidades imediatas da vida: 0 con-.
ceito de um interesse plenamente autonomizado perante
os sujeitos vivos deveria eliminar-se a si mesmo. Mas a domi-
nac;ao politica no capitalismo de regulac;ao estatal assumiu
em si, com a prevenc;ao dos paigosque ameac;am 0 sis-
tema, um interesse pela manutenc;:aG da fachada distribu.-
tiva compensadora, interesses que transcend em os limites
latentes das classes. .

Por outro lado, 0 deslocamento das zonas de conflito
dos limites de classe para os ambitos subprivilegiados da vida
de nenhum modo significa a remoc;ao de um grave potencial
de conflito. Como demonstra 0 exemplo extremo dos con-
flitos raciais nos EVA, em determinados sHiose grupos podem
acumular-se tao numerosas consequencias das disparidades
sociais que irrompam explosoes semelhantes a guerras civis.
Mas, sem conexao com potenciais de protesto de outra pro-
veniencia, os conflitos resultantes de tais situafoes de subpri-
vilCgio caracterizam-se par, quando muito, conseguirem
levar 0 s stema ao ponto de responder com reacc;6es que ja
nao sao compativeis com a democl'acia formal sem, no
entanto, 0 conseguirem subverter. Pois, os grupos subpri-
vilegiados naosao classes sociais. Tambem nunca represen-

tam potencial mente a massa da populac;ao. A suaprivac;ao
de direitos e a sua pauperizac;ao ja nao coincide com a explo-
rac;ao, porque 0 sistema nao vivo do seu trabalho. Em todo
o caso, podem representar uma fase passada daexplorac;ao.
Mas as aspirac;oes que legitimamente rcpresentam, nao as
podem fazer valer atraves da recusa de cooperac;ao; por isso,
conservam um caracter apelativo. A desatenc;ao de que, a
longo prazo,sao objccto as suas aspira~oes legitimas pode
levar os grupos subprivilegiados a rcagir em casos extremos
com desesperada destruic;ao e autodestruic;ao. Mas a seme-
lhante guerra civil faltam, no entanto, as perspectivas do
exito revolucionario da luta de classes, enquanto nao se
produzircm coligac;oes com grupos privilegiados.

Com uma serie de limitac;oes, parece que este modelo
se pode aplicar inclusive as relac;6es entre as sociedades
industrialmente avanc;adas e os paises do Terceiro Mundo
que antes foram colonias. Tambem aqui deriva da crescente
disparidade uma forma desubprivilegiQ, que no futuro cada
vez menos se pod era conceber nas categorias da explorac;ao.
Sem duvida, a este nivel, os interesses economicos sao ime-
diatamente substituidos pelos militares.

Seja como for, na sociedade tardo~capitalista, os grupos
subprivilegiados e os grupos privilegiados, na medida em
que os limites do subprivilegio em geral continuam ainda
a ser espedficos de grupos e nao corrom transversalmente
separando as categorias da populac;ao, ja nao podem enfren-
tar-se como classes socio-economicas. Assim se mediatiza a
relac;ao fundamental que existiu em todas as sociedades
tradicionais e aparec.eu como tal no capitalismo liberal:
o antagonismo de classe entre parceiros que se encontram
numa relac;ao institucionalizada de dominio, de explorac;ao
economica e de opressao politica, relac;ao em que a comunica-
c;ao esta tao distorcida e restringida, que as legitimac;oes
que ideologicamente a ocultam nao se podem por em questao.
A totalidade etica hegeliana de um contexto de vida que se
ve destroc;ado porque um sujeito nao satisfaz, em termus
de reciprocidade, as necessidades do outro ja nao constitui
um modelo adequado para a relac;ao mediatizada de classes



110 capitalislllo tardio organizado. A diaIectica imobilizada
do (:tico suscita a peculiar aparenciada pos-historia. A razao
(: que uma relativa intensifica~ao das forC;asprodutivas ji
lJ,aorcpresenta eo ipso um potencial excedente e com conse-
quCncias emancipadoras, em virtude do qual entrem. em
colapso as legitimac;oesde uma ordem de dominac;ao vigente.
Pois agora, a primeira forc;a.produtiva, a saber, 0 progresso
tecnico-eientifico submetido a controlo tornou-se 0 funda-
mento da legitimac;ao. Esta nova forma de legitimacsao
perdeu, sem duvida, a velha forma de ideologia.

A consciencia tecnocriticC:l.e, pOl um lado, «menos
ideolOgica» do· que todas as ideologias precedentes; pois,
nao tem 0 poder opaco de uma ofuscac;ao que apenas sugere
falsamente a realizac;ao dos interesses. Poroutro lado, a
ideologia de fundo, um tanto vitrea, hoje dominante, que
faz da ciencia um feitic;o, e mais irresistivel e de maior
alcance do que as ideologias de tipo antigo, ji que com a
dissimulac;aodas quest5es nao so justifica 0 interesse parcial
de dominac;ao de uma determinada classe e reprime a necessi-
dade parcial de emancipa~ao par parte de outra classe, mas
tambem afecta 0 interesse emancipador como tal do genero
humano.

A consciencia tecnocritica nao e nenhuma fantasia
desiderativa racionalizada, nenhuma «ilusao» no sentido
de Freud, t.m que se representa ou constroi e fundamenta
uma conexao de interacc;oes. As ideologias burguesas podiam
ainda reduzir-se a umafigura fundamental da interacc;ao
justa e isenta de dominic, satisfatoria para ambos os lados.
Cumpriam assim justamente os criterios de realizac;ao deside-
rativa e de satisfacsaosubstitutiva sobrea base de uma ccmu-
nicacsao de tal modo restringida por repressoes que, com a
rela<;ao de capital, ji nao poderia chamar"se pelo seu nome
a rela~ao de poder outrora institucionalizada. A causalidade
dos simbolos cindidos e dos motives inconscientes, que gera
tanto a falsa consciencia como· a forc;a da reflexao a qual se
deve a critica das ideologias, ji nao subjaz,porem, da mesma
forma a consciencia tecnocratica. E menos abordivel
pela refIexao, porque ji nae e so ideologia. Com efeito, ji

naQ expnme uma projec~ao da «vida boa», que, embora
nao possa identificar"se com uma realidade mi, pode, no
entanto, estabelecer':'se com cIa numa conexao virtualmente
satisfatOria. Sem duvida, a nova idcologia, tal como a antiga,
serve para lmpedIr a tematlzac;ao dos fundamentos SOCIalS.
Noutro tempo, era 0 poder social que estava imediatamente
na base da relac;ao entre capitalistas e assalariados; hoje,
sao as eondic;oesestruturais que definam previamente as
tarefas da manutenc;ao do sistema; a saber, a forma. em ter-
mos de economia privada da revaloriza<;ao do capital e uma
forma politicada distribui<;ao das compcnsa<;oessociais que
assegura a lealdade das massas. Contudo, a nova e a velha
ideologia distinguem-se em dois aspectos.

POI' um lado, a rela~ao de capital, em virtude da sua
ligac;ao com uma forma polftica de distrihlli<;ao qtte garante
a lealdade, ja nao t~hojc 0 fundamento de um~ cxplorac;ao
e oplessao irrectificaveis. A virtualizac;ao do persistentc antago-
nismo de classes pressupoe que a repressao que the csti sub-
jacente emergiu historicamente n2 consciencia c que, c;;m
seguida, se estabilize.u de fOlma .modificada cemo propr,e-
dade. do sistema. A conSclenCla tecnocritica nao pode,pois,
basear-se numa repressao colectiva do rnesmo modo que as
velhas ideologIas. Por outro lado, a lealdade dasmassas so
podeobter-se por meio de cornpensa~oes destmadasa s~tlS-
fa<;aodenecessidades privatizadas. A iiJ.terpreta<;aodas reahza~
<;oespelasquais se justifica 0 sistema nao pode, em princi-
pio, ser POlitIC"": refere-se Imediatamente a distribui<;oes
ncutras quanta a sua aplica<;ao de dinheiro e de tempo livre
e, mediatamente, a justifica~ao tecnocratica da exclusao
das questoes pniticas. Por isso, a nova ideologia distinguc-se
das antigas pdo facto de separar os criterios de justifica~ao
da organizac;ao da convivencia, portanto, das regulac;oes
normativas da interacc;ao em geral e, nesse sentido, os despo-
litizar e, em vez disso, os vincular as fun<;oesde urn suposto
sistema de acc;ao racional dirigida a fins,

Na consciencia tecnocdtica, nao se reflecte a anulac;ao
de urna conexao etica, mas a repr essao da «eticidade» como
categoria das re1ac;oesvitais em gera!. A consciencia posi-



tivista comum poe fora de aCl$ao0 sistema de referencia da
interacliao mediante a lingua gem ordinaria, no qual a domi-
nac;ao e a ideologia surgem sob as condi1$6esde uma comu-
Ilica~ao distorcida e no qual tambem podem ser penetradcs
pda reflexao.A despolitizal$ao das massas da populal$ao,
que e legitimada pela consciencia tecnocratica, e ao mesmo
tempo uma autoprojecl$ao dos homens em categorias, tanto
da aCl$aoinstrumental como do comportamento adaptativo:
os modelos coisificados das ciencias transmigram para um
mundo sociocultural da vida e obtem ali um poder objectivo
sobre a autocompreensao. 0 nucleo ideologico desta cons-
ciencia e a eliminaffio da diferenfa entre praxis e tecnica - um
refIexo, mas nao 0 conceito, da nova constelal$ao que se
estabelece entre 0 marco institucional desprovido de poder
e os sistemas autonolllizados da aCl$aoracional diligida a fins.

A nova ideologia viola assim um interesse que e ine-
rente a uma das duas condic;oesfundamentais da nossa exis-
tencia cultural: a linguagem ou, mais exactamente, a forma
da socializal$ao e individualizal$ao determinada pela comu-
nical$ao mediante a linguagem comum. Este interesse esten-
de-se tanto a manutenl$ao de uma intersubjectividade da
compreensao como ao estabelecimento de uma comunical$ao
liberta da dominal$ao. A consciencia tecnocratica faz desa-
parecer este interesse pratico por detras do interesse pela
amplial$ao do nosso poder de disposil$ao tecnica. A reflexao
que a nova ideologia desafia deve, pois, remontar atras de
um interesse de classes historicamente determinado e tra-
zer a luz 0 complexo de interesses que como tal caracteriza
uma especie, que a si mesma se constitui (20).

Se houvesse de confirmar-se a relativizal$ao do campo
de aplical$ao do conceito de ideologia e da teoria das classes,

tambem 0 enquadramento cate~orial em <:tu~Mar.x ~:sen-
volveu os pressupostos fundamentazs do materzalzsmo hzstorzco-
necessitaria de uma nova formulal$ao. A conexao de forl$as
produtivas e de rela1$6esde produl$ao deveria .ser sub:ti-
tuida pela rela<;ao mais abstracta de trabalho e mteracl$ao.
As rela1$6esde produl$aodesignam urn nfvel em que 0 marco
institucional esteve ancorado, mas so durante a fase do desen-
volvimento do capitalismo liberal - nao antes, nem depois.
Por outro lado, as forl$as produtivas, em que se acu~ulam
os processos de aprendizagem organizados nos SUbsl.stem~s
da aCl$aoinstrumental, foram certamente desde 0 p.nndplO
o motor da evolul$aosocial, mas parece que, em sentldo con-
trario ao da suposil$aode Marx, nao repres ntam em todas
as circunstdncias, um potencial de libertal$ao nem prov~cam
movimentos emancipadores - de qualquer modo, delxam
de os provocar desde que 0 incremento incessante das fO~l$as
produtivas se tornou dependente de um progr~s~o tecmco-
~cientifico, 0 qual assume tambem fun1$6eslegztzmador~s ~a
dominaffio. Tenho a suspeita de que 0 sistema de re~erencla
desenvolvido em termos da relal$ao analoga, mas malS geral,
de marco institucional (interacl$ao) e subsistemas da aCl$ao
racional dirigida a fins (<<tIabalho» no sentid~ amplo da
aCl$aoinstrumental e estrategica) se revel~ ~~lS adequ,a~a
para reconstruir 0 limiar sociocultural da hlstona da eSpe?le.

Alguns indicios reve1am que, durante 0 la:go !ert?~
inicial ate principios do Mesolitico, as aCl;6esraClonalS dm-
gidas a fins so puderam ser motivadas me~ian~e um vinculo
ritual com as interacC;6esem geraL Um ambIto profano de
subsistemasde acc;aoracional dirigida a fins so se diferenciou
aparentemente das interpretal$.6~s e formas. d~ aCl$ao do
trafico comunicativo entre SUJeltos nas pnmelras culturas
sedentarias, que se baseavam na criac;ao de. ~nim~i.se na cuI-
tura de plantas. Sem duvida, so nas condzfoes tipzcas das cut-
turas superiores de uma sociedade de ~lasses~st:talm:nte orga-
nizada e que se produziu uma dlferencI~.c;ao tao a~pla
do trabalho e da interacl$ao, que os Subslstemas suscltam
um saber tecnicamente utilizavel que podia armazenar-se
e empregar-se com relativa independencia das interpreta-



(/l(':~~ociaisdo mundo; entretanto, por outro lado, as normas
SOCIalSseparam-se das interpreta~oes legitimadoras da domi-
lla\~ao,de modo que a «cultura» obteve uma certa autono,-
Illia pcrante as «institui~oes». 0 limiar da modernidade carac-
ter~z~r~se-ia,entao, por esse processo de racionahza~aoque
so llllClOUcom a perda da «intocabilidade» do marco ins-
titucio~~l pel~s sUhsis.te.mas.daac~ao racional dirigida a fins.
As legltlma~oes tradlclOnals tornam-se critic.heisao com-
pararem-se com os criterios da racionalidade propria das
rela~6es fim-meios; as informa~oes plovenientes do ambito
do sabertecnicamente utilizavel imiscuiram-se nas tTadi~
~oes e compeliram a uma reconstru~ao das interpreta~oes
tradicionais do mundo.
. Seguimos este processo da «racionaliza~ao a partir de

Clma» ate ao ponto em que a tecnica e a ciencia na forma
de" uma consciencia positivista imperante-e' articulada
como consciencia tecnocratica - come~am a assumiro
valor posicionaL de uma ideologia que substitui as ideolo-
logias bu~~uesas d?struid~s. S,emelhante ponto e alcan~ado
com a cntlca das ldeologIas burguesas: cis ondese situa 0

ponto de partida pala a duplicidade existente no conceito
da raci?naliza~ao. Esta duplicidade foi diagnosticada POT
~or~h~lmere. Adorno como diaIectica da ilustra~ao, e a
dlalectlca da' Ilustra~ao foi por Mareuse transformada, na
tese extrema de que a tecnica e a ciencia se torn am elas
proprias ideologicas.

0, modelo da evolu~ao sociocultural da especieesteve
desde,o inicio, determinado por um crescente podor d 'd<. '" "e ~
posl~ao tecnica sabre as condil5oes externas da existencia
por um lad? e,. po: uma adapta~ao:rnais ou menos passiv~
do marco lllstltuclOnal, por outro. A ac~ao instrumental
represent:: a form~ de adaptafiio activa que distingue ,<;I. auto-
conserva~ao colectlVa dos sujeitos socializados relativamente
a conserva~ao tipicadas especies animais. Sabemos como
submeter a controlo as condi~6es relevantes da vida, isto e,
como podemos adaptar culturalmente as circunstancias as
~ossas necessidades, em vezde n()s limitarnlOs a adaptar-nos
a natureza externa. Pelo contrario, <t.Smodifica~oes no marco

institucional, na medida em que derivam imediata ou media-
tamente de novas tecnologias ou de estrategias aperfei~oa-
das (da esfera da produ~ao, do comercio, da defosa, etc.)
,naoassumiram a mesma forma do adapta~ao activa~Em geral,
tais modifica~oes seguem 0 modelo de uma adaptafao passiva.
Nao sao 0 resultado de uma ac~ao planificada, radonal diri-
gida a fins e controlada pelo exito, mas produto de uma
evolu~ao espontanea. N() entanto, esi<l.despropor~ao entre
a adapta~ao activa, por um lado, e a adaptac;ao passiva,
pelo autro, nao conseguiu entrar na consciencia, enquanto
a dinamica da evolu~ao capitalista pfrmaneceu encoberta
pelas ideologias burgl:lesas. S6 com a critica das ideologias
burguesas surge abertamente diante da consciencia semelhanie
despropon;ao.

o testemunho mais impressionante de tal experiencia
continua ainda a ser 0 Manifesto Comunista. Marx exalta, em
telmos efusivos, a papd revolucionaIio da burguesia: «A
burguesia nao pode existir sem revolucionar permanente-
mente os instrumentos de produ~ao e, portanto, as rela~oes
de produ~ao. Por conseguinte, a totalidade das relac;6es
sociais». E noutra passagem: «A burguesia em pouco menos
de um seculo de domina~ao de classe criou for~as produtivas
mais maci~as e colossais do que todas as anteriores gera~oes
juntas. A submissao das for~as naturais, a m<l,quinaria, a
aplicat;ao da quimica a industria e a agricultura, a navega-
c;ao a vapor, Os caminhos de ferro, os teIegrafos electricos,
o cultivo de partes inteiras do mundo, a navegahilidade dos
rios, povoa~oes inteiras como que surgidas de debaixo da
terra ... ». Marx observa tambem a repercussao de tudo isto
no marco institucional: «Dissolvem-sc todas as so1idas rela-
<;oes tradicionais com a sua coorte de rcpresentac;oes e
concep<;oesveneraveis e todas as de forma~ao recente enve-
lhecem antes de se poderem fossilizar. Tudo 0 que e relativo
as ordens sociais e estavel se evapora. Tudo 0 que e santo
se dessacraliza e os homens sentem-se, por urn, obrigados
a ver com um olha!' frio as suas rela~oes redprocas».

A desproporc;ao entre a adapta~ao passiva do marco
institucional e a «sujei<;aoactiva da natureza» corresponde



a famosa frase de que os homens fazem a sua historia, mas
nao com vontade e consciencia. 0 objectivo da critica mar-
xianaera transformar essa adapta~ao secuna<iria do marco
institucional numa adapta~ao activa e por sob controlo a
mudan~a estrutural da propria sociedade. Assim se supera-
ria uma fundamental re1a~ao de toda a historia ate entao
decorrida e se consumaria a autoconstitui~ao da especie:
o fim da pre-historia. Mas tal ideia era equivoca.

Marxconsiderou certamente 0 problema de fazer a
historia com vontade e consciencia como a tarefa de uma
domina~ao pratica dos processos da evolu~ao social, ate entao
incontrolados. Mas outros entenderam-na como uma tarefa
tecnica: quiseram reconstruir a sociedade segundo 0 modelo
dos sistemas auto-regulados da ac~ao racional dirigida a fins
e do comportamento adaptativo, do mesmo modo que sujeitam
0.0 seu controlo a natureza. Esta inten~ao nao so se encon-
tra entre os tecnocratas da planifica~ao capitalista, mas
tambem entre os de um socialismo burocratico. So que a
consciencia tecnocratica obscurece 0 facto de que 0 enquadra-
mento institucional, enquanto context() mediado pe1a lin-
guagem comum, so poderia dissolver-se segundo 0 padrao
dos sistemas da ac~ao racional dirigida a fins ao pre~o da
exclusao da dimensao essencial, por sel a unica acessive1
a humaniza~ao.

No futuro, elevar-se-'a consideravelmente 0 repertorio
das iecnicas de controlo. Na lista que Herman Kahn fomecE
das inven~6estecnicas (21) provaveis nos proximos 33 anos,
encon1Jro entre os primeiros cinquenta titulos um grande
numero de tecnicas de contlOlo de comportamento e de
modifica~ao da personalidade: 30. New and pervasive techni-
ques for surveillance, monitoring and control of individuals and orga-
nizations; 33. New andmore reliable «educational» and propaganda
techniques affecting human behaviour - public and private; - 34.
Pratical use of direct electronic communication with and stimulation
of the brain; 37. New and relatively affective counterinsurgency

techniq~es; 39. New and more varied drugs for control of fatigue,
relaxatwn, alertness, mood, personality, perceptions and fantasies;
41. Improved capability to «change» sex; 42. Other genetic control
or influence over the basic constitution of an individual.. Um
prognostico oeste. tipo e extlemamcntc controverso.Mas,
de todus os modos, indica um ambito de futuras opor-
tunidadcs de dissociar 0 comportamente humano de um
s~stema de normas ligadas a gram,'itica dos jogos linguis.
tIcos e de, em vez disso, 0 integral por meio de uma
inf1u("ncia~ao fisica ou psicoIOgica em subsistemas auto-
re?ula~o~ do tipo homem-maquina. As manipula~6es
pSlcotecmcas 0.0 comportamento podem ja hoje neutra-
lizar 0 desvio antiquado atraves das normas intemaliza-
das, mas susceptiveis de reflexao. As intervenc,;6es biotec-
nicas no sistema de eontrolo endrocrino e, sobretudo, as
intervenc;6es na transmissao genetica das informa~oes heredi-
tarias poderiam amanha penetrar mais profundamente no
controlo do comportamento. Entao, as velhas zonas da cons-
ciencia, desenvolvidas na comunicac;ao pela linguagem ordi-
naria, teI'iam de secar completamente. Em tal estadio das
tecnicas humanas, se fosse possivel falar do fim das manipula-
c;6es psicologicas de um modo semelhante a como hoje Se
fala do fim das ideologias poHticas, eliminar-se-ia a aliena-
c;ao natural, oatraso incontrolado do marco institucional.
Mas a auto-objectivac;ao do homem ter-se-ia levado a cabo
numa alienac;ao planificada ~ os homensteriam feito a sua
historiacom vontade, mas nao com consciencia.

Nao estoua dizer que a fantasia cibernetica deuma
auto-estabilizac;ao das soeiedades, semelhante a estabiliza-
c;aoinstintiva, esteja em vias de realizac;ao ou que seja mesmo
apenas realizavel. Mas pense que levaateao fim, a maneira
de utopia negativa, as vagas suposic;6es fundamentais da
consciencia tecnocratica, apontandoassim para uma linha
evolutiva que se perfila sob a suave dominac;ao da tecnica
e da ciencia como ideologia. Sob este fundo, toma-se sobre-
maneira evidente que se devem manter separados dois con-
ceitos de racionalizafiio. Ao nive! dos subsistemas de acc;ao racio'-
nal dirigida a fins, 0 progressocientifico e tecnico for~ou



ja a uma reorganiza<;ao das institui<;oes e de determinados
sectores sociais, e parece ainda exigi~la em maior escala.
Mas este processo de desdobramento das for<;as produtivas
so pode constituir urn potencial deliberta<;ao se nao substi-
tuir a racionalizac;aono outro nive!' A racionaliza§fio ao nivel
do marco institucional so pode levar~se a cabo no meio da inte-
racc;ao linguisticamente mediada, a saber, pela destrui<;ao
das restric;oes da comunica<;ao.A discussao publica, sem
restric;oes e sem coacc;oes, sobre a adequac;ao e a desidera-
bilidade dos principios e normas orientadoras da acc;ao, a
luzdas ressonancias socioculturais do progresso dos subsis-
temas de ac<;aoracional dirigida a fins - uma comunicac;ao
deste tipo em, todos os niveis dos processos politicos e dos
processos novamente politizados de formac;ao da vontade,
e 0 uwco meio no qual epossivel algo assim como a «raciona-
lizac;ao».

Em semelhanteprocesso de reflexao generalizada, as
institui<;oes modificar-se-iam na sua composic;ao 'especifica,
para a!em dos limites de uma simples mudanc;a de legitima-
c;ao. Vma racionalizac;ao das normas sociais seria entao
caracterizada por urn decrescentegrau de repressividade
(0 que a nivelda estrutura da personalidade deveria inten-
sificar a. tolerancia perante os conflitosde papeis) .AIem
disso, graC;astambem a urn decrescente grau de rigidez, (0
que aumentaria asoportunidades de uma autopresentac;ao
individu.al mais adequada nas iriterac<;oes quotidianas) e,
por fim, pela aproximac;ao a urn tipo decontrolos do com-
portamento que permitiria a distanciac;ao relativamente aos
papeis e uma aplicac;ao flexivelde normas internalizadas,
mas susceptiveis dereflexao. Vma racionalizac;ao que fosse
avaliada pelas modifica<;oesnessas tres dimensoes nao leva,
como acontece no caso da racionaliza<;ao dos subsistemas de
ac<;aoracional dirigida a fins, a urn incremento do pader de
disposic;aotecnica sobre os processos objectivados da natureza
e da soeiedade; nao leva per se a urn melhor funcionamerito
dos sistemas sociais, mas dotaria os membros da sociedade
comoportunidades de uma mais ampla emancipa<;ao e de'
uma progressiva individuac;ao. 0 aumentodas forc;as pro-

dutivas nao coincide com a intenc;ao da «vida boa», pode
no entanto por~se ao seu servic;o.

Nem sequer creio que a ideia do potencial tecnologica-
mente excedente, que nao pode esgotar~sedentro de urn marco
institucional repressivamente mantido (Marx fala de forC;as
produtiyas «encadeadas»), sejaainda adequado ao capita-
lismo regulado pelo Estado. A m~lhor vantagem de,um potgn-
cial ainda nao realizado leva amelhoria, de urn aparelho
economico-industrial, mas hoje ja nao canduz eo ipso a Uma
modificac;aodo marco institucional cOmconsequencias eman-
cipadoras. Puis, a questao nao e se esgoiamos urn p0tencial
disponivel ou ainda a desenvolver, mas se escolhemos aque1e
que podemos querer em vista da paz e da satisfac;aoda ,exis-
t~ncia. Mas importa logo acrescentaI' que unicamente pode-
mos par esta questao e nao dar-Ihe uma respostll.an.tecipador~;
ela exige antes uma comunicac;ao sem restric;oes sobre o,s,
fins da pr~:l,Cisvital, contra cuja tematiza<;aQ Q capitalismo
tardio,remetido estruturalmentepara um<;l.opiniao publica
despolitizada, desenvolve. no cntanto UllJ comportamento
de resistencia.

Villa nova zona de, cpnflitos, em vez do virtualizado
antagonismo de classes e prescindindo dos conflitos que as
disparjdades provocam nas margens do sistema, so pode:.:sur-
gir onde a sociedade tardo-capitalista teIll de imunizar-se
por meio da despolitizac;ao das, massas da populac;ao contra
a impugnac;ao da sua ideologia tecn.ocratica de fUlJ,do,:jUS7
tamente no sistema da opiniao publica administrada pelos
meios de comunicac;ao. Pois so aqui se pode garantir urn
ocultamento necessario ao sistema da diferenc;a entre 0 pro-
gresso dos subsistemas de acc;ao racional dirigida a fins e as
mutac;oes emancipadoras do marco institucional- entre
questoes tecnicas e quest5es praticas. As definic;oes publica-
mente admitida,s referem-se ao que queremos para viver,



mas nao ao como queriamos vi-verse, relativamente ac poten-
cial alcan15avel, descobrissemos como poderfamos viver.

E muito dificil prognosticar quem pod era avivar estas
zonas de conflito. Nem 0 velho antagonismo de classes, nem
o subprivilegio de novo tipo contern potenciais de pro-
testo que, segundo a sua origem, tendem para uma repoli-
tiza15ao da opiniao publica dissecada. 0 tinico potencial
de protesto que, atraves de interesses reconheciveis, se dirige
para as novas zonas de conflito surge principalmente entre
determinados gmpos de estudantes. Podemos aqui partir
de tres contesta15oes:

1. 0 grupo de protesto constituido pe10s estudantes
e urn grupo privilegiado. Nao representa nenhuns interesses
que surjam imediatamente da sua posi15aosocial e que possam
satisfazer-se em conformidade com 0 sistema, mediante 0

aumento de compensa15oessociais. As primeiras investiga-
150esamericanas (22)) sobre os activistas estudantis confir-
mam que se trata sobretudo nao de sectores do estudantado
em ascensao social, mas de camadas do estudantado que
gozam de uma posi15fiofavoravel e que se recrutam entre as
camadas sociais economicamente favorecidas.

2. As ofertas de legitima15aodo sistema de denomina-
15aonao se afiguram con-vincentes a estes grupos pOl' razoes
plausiveis. 0 programa substitutivo, proprio do Estado
social, para as ideologias burguesas em desmoronamento
pressupoe uma certa orienta15aopara 0 estatuto e 0 rendimento
Segundo as investiga150esmencionadas, os activistas estudan-
tis parecem menos privativamente orientados para a carreira
profissional e para a cria15aode uma familia do que os res-
tantes estudantes. As suas realiza150esaGadernicas, que estfio
acima da media, e a sua proveniencia social nao fomentam
qualquer horizonte de expectativas que estivesse determinado
pela antecipa15ao das coac15oesdo mercado do trabalho.

Os acnvlstas estudantis, qu e com frequencia provcm das
.especialidades das ciencias sociais, da hist6ria e da filologia,
ficam antes imunes perante a consciencia tecnocratica, ja
que, embora pormotivos diferentes aqui como alem, as
experiencias prim,hias do proprio trabalho cientifico nao
concordam com as suposi15oesfundamentais da tecnocracia.

3. Neste grupo, um conflito nao pode dcsencadear-se
pela medida da disciplina e encargos que se the exigem, mas
apenas em virtude do tipo de rentincias que se the impoem.
Mas os estudantes nao lutam pol' uma maior participa15ao
nas compensa15oessociais das categorias disponiveis: rendi-
mentos e tempo livre. 0 seu protesto dirige-se antes contra a
propria categoria da «compensa15ao». as poucos dados que
existem confirmam a suspeita de que 0 protesto dos jovens
provenientes .de familias burguesas nao coincide ja com 0

modelo do habitual conflito de autoridade. Os estudantes
activos temantes pais que partilham as suas atitudes cri-
ticas; com relativa frequencia, cresceram num clima de maior
compreensao psicolOgica e de principios educativos mais
liberais do que os grupos de controlo nao activos (23). A sua
socializa15aoparece antes ter~se levado a cabo em subcultu-
ras isentas de pressao economica imediata, nas quais as tra-
di150esda moral burguesa e as suas deriva150es pequeno-
burguesas perderam a sua fun15ao,de tal forma que 0 «trai-
ning» para a «sintoniza15ao»com as orienta15oesde valor da
aC15aoracional dirigida a fins ja nao inclui a sua feiticiza15ao.
Estas tecnicas educativas podem possibilitar experiencias e
favorecer orienta15oesque chocam frontalmente com a Con-
SerVa15aOde Uma forma de vida propria de uma economia da
pobreza. Sobre esta base, podia constituir-se uma incompreen-
sac em principio da reprodu15aoabsurda de virtudes e sacri-
ficios que se tornaram superfluos - uma incompreensao
relativa a causa pOl' que a vida do individuo, naD obstante

(22) S. M. Lipset, P. G. Altbach», Student Politics and Higher
Education in the USA», in: M. Lipset (Ed.), Student Politics, Nova Iorque,
1967; R. Flacks, «The Liberated Generation. An Exploration of the Roots
of Student Protest», in: Journ. Soc. Issues, Julho, 1967;J. Keniston, «The
Sources of Student Dissent», ibid.

(23) Cf. Flacks: «Activists are more radical than their parents;
but activist's parents are decidedly more liberal than others of their
status.» «Activism is related to a complex of values, not ostensible poli-
tical, shared by both the students and their parents»; «Activists' parents
are more 'permissive' than parents of non-activists.»



o alto grau de desenvolvimento tecnolOgico,continua a estar
determinada pela imposi~ao do trabalho profissional,pela
etica da competitividade no rendimento, pela pressao da
concorrcncia de estatuto, pelos valores da coisificalSaoposses-
siva e pelas satisfa~5es substitutivas oferecidas, e da causa
por que se mantem a luta institucionalizada pela existcncia,
a disciplina do trabalho alienado e a alienalSao da sensi-
bilidade e da satisfa~ao esteticas.

Para semelhantc sensibilidade deve ser insuportavel a
exclusao estrutural das quest5es praticas do espa~o publico
despolitizado. Dc tudo isso, porem, so pode resultar uma
for'(a polftica se aquela sensibiliza~ao afectar algum pro-
blema sistematico insoluvel. E, no futuro, diviso eu urn tal
problema. A propor~ao de riqueza social que um capitalismo
industrialmente desenvolvido suscita e as condi~5es, tanto
tecnicas como organizativas sob as quais se produz esta ri-
queza, tomam cada vez mais difidl ligar a atribui~ao de
(lStatuto, mesmo que seja so de forma subjectivamente con-
vincente, ao mecanismo da avalia~ao do rendimento mdl-
vidual (24). A longo prazo, pois, 0 prote-sto dos estudantes
podia destruir duradoiramente a ideologia do rendimento
que come~a a entrar em colapso e, assim, destruir 0 funda-
mento legitimador do capitalismo tardio, que ja e fragil mas
esta apenas protegido pela despolitiza~ao.

Desde que em 1959 P. C. Snow publicou urn livro com
a titulo The two cultures iniciou-se de novo, e nao apenas em
Inglaterra, uma discussao sobre a rela~ao entre cicncia e
literatura. A cicnda e ai, no sentido de Science, restringida
as cicncias estritamente experimentais, ao passo que a lite-
ratura se entende em sentido lata e de certo modo engloba
tambem 0 que chamamos a interpreta~ao, dentro do ambito
das cicncias do espidto. 0 ensaio com que Aldous Huxley
entrou nacontroversia, sob 0 titulo Litterature and Science
limita-se, sem duvida, a urn confronto das cicncias naturais
com a literatura enquanto «belas letras».

Segundo Huxley, as duas culturas distinguem~se, em
primeiro lugar, sob a ponto de vista das experiencias especi-
ficas que nelas se elaboram: a literatura faz proposi~6es
sobre expericncias privadas, e as cicncias sobre expericncias
intersubjectivamente acessiveis. Estas Ultimas podem expres-
sar-se num,,' linguagem formalizada que, segundo defini-
~6es gerais, podem tornar-se vinculantes para quem quer
que seja. Pelo contrario, a linguagem da literatura deve
verbalizar 0 irrepetivel e restabelecer tambem, de vez em
quando, a intersubjectividade da compreensao. Mas esta
distin~ao entre expericncias privadas e publicas faculta

(24) Cf. R. L. Heilbronner, The Limits of American Capitalism,
Nova Iorque, 1966. * Publicado originalmente em Praxis, Zagreb, n.O lU, 1!)66,

pp. 217-228.



apenas uma primeira aproxima({ao ao problema. 0 momento
da inefabilidade, que a expressao literaria deve dominaI',
nao provem tanto de que a esse momenta the esteja subja-
cente uma vivencia recluida na subjectividade, uma viven-
cia privada, mas de que essas experiencias se constituem no
horizonte de um meio biografico. Os acontecimentos a cuja
conexao se dirigem as hip6teses nomol6gicas das cienci",s
podem, sem duvida, descrever-se num sistema de coordena-
das espaciotemporais, mas nao sao elementos de um mundo:
«0 mundo de que se ocupa a literatura e um mundo em que
os homens nasceram, em que vivem e, pOl' fim, morrem;
o mundo em que amam e odeiam, em que experimentam 0

triunfo e a humilhal5ao, a esperaUl;a e c desespero; 0 mundo
dos sofrimentos e das alegrias, da loucura e do senso comun,
da estupidez, da hipocrisia e da sabedoria; um mundo de
todas especies de pressao social e de pulsaa individual, da
discordia entre a razao e a paixao, dos iristintos e das con-
venl5oes,da lingua gem comum e dos sentimentos e sensa<;oes
para os quais nao temos palavras (1)>>. A ciencia; peIo
cantraria, nao se ocupa dos conteudas do mundo da vida
dos grupos sociais e dos sujeitos socializados construidos em
termos perspectivistas, centrado no eu e pre-interpretado
nas categorias da iinguagem ordinaria: «0 quimico, 0 ffsico
e a fisiologo sao habitantes de um mundo radicalmente
diverso - nao do universo dos fen6menos dados, mas do
mundo de estruturas averiguadas e extremamente subtis;
nao do mundo experiencial de fenomenos uriicos e· de pro-
priedades mUltiplas, mas do mundo das regularidades quan-
tificadas.» Ao mundo social da vida contrapoe Huxley 0 uni-
verso amundano dos factos. Apercebe-se perfeitamente de que
modb as ciencias transferem as suas informa<;5es sobre este
universo sem mundo para 0 mundo da vid:J dos grupos
sociais: «Saber e poder e e por um paradoxa aparente que os
cientistas e os tecnologos, por meio do saber que tem sobre 0

que aconttlce nesse mundo sem vida das abstrac<;oes e infe-

rencias, chegaram a adquirir 0 imenso e crescente pader de
dirigir e mudar 0 mundo em que os homens tem 0 plivile-
gio de e estao condenados a viver» (2).

Mas Huxley nao aborda a questao das rela<;oesentre
as duas culturas precisamente no ponto de intcrcep<;ao em
que as ciencias, com a utiliza<;aotecnica das suas informa<;oes,
entram no mundo social de vida, mas postula uma rela<;ao
imediata: a literatura deve assimilar os enunciados cienti-
ficos enquanto tais para que a ciencia possa assumir uma
«figura de sangue e carne». Ted de surgir um pocta que nos
diga «como se deverao purificar poeticamente as palavras
obscurecidas da tradi<;ao e as palavras demasiado exactas
dos manuais cientificos, para as tornar capazes de porem
em consonancia as nossas vivencias privadas e com ninguem
partilhaveis com as hipoteses cientificas, pelas quais se devem
expIicar» (3).

Este postulado funda-se, na minha opiniao, num mal-
-entendido. As informa<;oes de natureza estritamente cienti-
fico-natural so podem entrar num mundo social da vida,
por meio da sua utiliza<;ao tecnica, como saber tecnol6gico:
prestam-se aqui a ampIia<;ao do nosso pader de disposi<;ao
tecnica. POl'isso, nao se situam no mesmo plano do da auto-
compreensao, que orienta a aCljao dos grupos sociais. Para
o seu saber pratico, que se exprime na literatura, 0 conteudo
informativo das ciencias nao pode, pois, ser relevante sem
media<;oes- so pode adquirir significal5ao peIo desvio
atraves das consequencias praticas do progresso tecnico.
Os conhecimentos da fisica atomica tornados em si mesmos
permanecem sem consequencias para a interpreta<;ao do
nosso munde. vital- peIo que 0 abismo entre essas duas
culturas e inevitavel. S6 quando, mediante as teorias fisicas,
realizamos fissoes nucleares, s6 quando as informal5ofS se

(2) Ibid., p. 15.
(3) Ibid., p. 117.



utilizam para 0 desenvolvimento de forc;as produtivas ou
destruidoras, e que as suas consequencias praticas subversivas
podem penetrar na consciencia litera.riado mundo vital.
- Surgem poesias relativamente a Hiroshima, e nao atra-
ves da elaborac;ao de hip6teses sob a transformac;ao d;1massa
em energia.

A ideia de uma poesia atomicCl,elaborada de hipoteses
parte de (alsqs pressupostos. Revcla antes que, com a pro-
blematica re1ac;ao entre literatura e ciencia, so se apreende
a parce1a de urn problema que e muito mais amplo: a saber,
o problema de como e possivel a tradufiio do saber tecnicamente
utilizdvel para .a consciencia pratica do mundo social da vida. E esta
questao nao poe apenas manifestamente, e nem sequel' em
primeira linha, a litcratura perante uma nova tarefa. Esta
desproporc;ao da.s duas culturas e alarmantesoporque, .na
aparente disputa de duas tradic;oes espirituais em concor-
rencia, se perfila verdadeiramente urn problema vital da
civilizac;ao configuradape1a ciencia; 0 problema de como
s.e pode hoje efectuar a refle4ao sobre a conexao, ainda
espontanea, entre progresso tecnico e mundo social da vida,
e submete-Ia aos controlos de uma dis<:;ugsaoracional.

De certa maneira, asquest5es praticas relativas a direc-
c;aodo Estado, a estrategia e a administrac;ao, tambe.m antes
deviam ser solucionadas com a utilizac;ao de urn saber tecnico.
No entanto, 0 problema de uma transformac;ao do saber
tecnico em consciencia nao se alterou hoje so na ordern de
grandeza. A massa do saber tecni.co ja nao se reduz astec;-
nicas pragmaticamente aprendidas <;1osoficios classicos.
Assumiu a forma de informac;oes cientificas que podem trans-
formar"se em tecnologias. POl' outro lade, as tradic;oes que
governam ja nao determinam de modo ingenuo a auto-
compreensao das sociedades modernas. 0 historicismo rom-
peu a vigencia espontanea dos sistemas de valores orienta-
dores da acc;ao. A autocomprecnsao dos grupos sociais e a
imagem do mundo articulada pe1a lingua gem quotidiana
sac hoje mediadas por uma apropriac;ao hermeneutica das
tradic;oes enquanto tradic;oes. Nesta situac;ao, as questoes
cIa praxis vital exigem uma discussao racional que nao se

refere nem aos meios tecnicos nem a aplicac;ao das normas
de comportamento legadas pe1a tradic;ao, se se tomam ambas
ascoisas em separado. A reflexao exigicIa tern que ir aMm da
produ9ao de saber tecnico e' da c1arificac;ao hermeneutica
das tradic;oes; estende-se a introduc;ao de meios tecnicos
nas situac;oeshistoricas, cujas condic;oesobjectivas (potencial,
instituic;oes, interesses) se interpretam,respectivamente, no
enquadramento de uma autocompreensao determinada pela
tradic;ao.

Esta problematica so se insinuou na consclencia, ha
uma ou duas gerac;oes. No seculo XIX, podia sustentar-se
a ideia de que as ciencias penetram na praxis vital por dois
canais distintos: em primeiro lugar, atraves da utilizac;ao
tecnica das informac;oes cientificas e, em seguida, mediante
os processes de formac;ao individual do estudo das ciencias.
Efectivamente; no sistema universitario alemao, queremonta
a reforrna de Humboldt, permanecemos·ate hoje agarrados
a ficc;aode que as ciencias desenvolvem a sua fo'rc;aorienta-
dora da acc;ao atraves do' processo formativo no interior da
historia vital de cada estucIante. Eu gostaria de mostrar
que a intenc;ao, que Fichte designara como a «transformac;ao
do saber em obras» hoje ja nao se pode resolver na esfera
privada da formac;ao, mas so no campo politicamente
relevante da traduc;ao de. saber tecnicamente utilizavel
no contexto do nosso mundo vital. Ai actua tambem certa-
mente a literatura, mas este problema poe-se ern primeira
linha as proprias ciencias. .

Na viragem do seculo XVIII para 0 seculo XIX, por
conseguinte, na cpoca de Humboldt, e tendo apenas em con-
siderac;ao a Alemanha, nao se podia ainda pensar Duma
passive! cientificac;ao dos negocios externos. POl' isso, os
reformadores da universidade nao precisavam de romper
cegamente corn a tradic;ao 'cIa.filosofiapratica. As estruturas



de um mundo pre-industrial do trabalho queconseguiram
manter-se, apesar das profundas revolu~oes da ordem poli-
tica, permitiram entao que, embol'a pela u.ltima vez, .secon-
tinuasse a defender a ideia chlssica das rela~oes entre a teoria
e a pratica: as habilidades tecnicas utilizaveis na esfera do
trabalho social ja na~ sao imediatamente susceptiveis de uma
inicia~ao teorica; aprendem-se pragmaticamente segundo
padroes de destreza legados pela tradi~ao. A teoria que se
refere a essencia imutavel das coisas para la do ambito muta-
vel dos negocios humanos, s6 adquire validade na praxis
pOl' marcar a atitudc vital dos homens que dela se ocupam,
inferindo tambem da compreensao do cosmos no seu con-
junto normas para 0 comportamento individual e adoptando
deste modo uma forma positiva, mediante as ac~oes dos
homens filosoficamente cultivados. A ideia da forma~ao
individual na universidade nao assumiu em si rnais nenhuma
rela~ao da teoria com a pratica; mesmo quando Schelling
tenta dar apratica da medicinauma base cientifica pOl'meio
da filosofia da natureza, a arte medica transforma-se impel'-
ceptivelmente numa teoria da aCfao para os profissionais da
medicina: urn medico deveria orientar-se pelas ideias dedu-
zidas da filosofia natural, tal como 0 sujeito que actua etica-
mente se orienta pelas ideias da razao pratica.

Entretanto, todos sabem que a cientifica~ao da medicina
so e possivel na medida em que os preceitos pragmaticos
do oficio medico se podem transformar num poder de dis-
posi~ao sobre determinados processos naturais, controlados
em termos de ciencia experimental. Isto vale igualmente
para outros dominios do trabalho social; quer se trate de
racionalizar a produ~ao de bens, a direc~ao dos negocios e a
administra~ao ou a constru~ao de maquinarias, de estradas
e de avioes, ou a influencia~ao do comportamento eleitoral,
do comportamento comercial e da conduta em tempo livre,
a correspondente pratica profissional deve adquirir sempre
a forma de uma disposi~ao tecnica sobre os processos objec-
tivados.

Nesse tempo, a maxima de que a ciencia forma exigia
ja uma separa~ao estrita entre universidade e escolas profis-

sionais, porque as formas pre-industriais da pratica profissio-
nal se fechavam a inicia~ao te6rica. Boje, no sistema de tra-
balho das sociedades industriais, os processos de investiga-
~ao combinam-se com a transforma~ao tecnica e com a uti-
liza~ao economica, e a ciencia vincula-sc com a produ~ao
e a administra~ao: a aplica~ao da ciencia na forma de tec-
nicas e a retro-aplica~ao dos progressos tecnicos na invcs-
tiga~ao transformaram-se na substancia do mundo do tra-
balho. Em tais circunstancias, a persistente e rigida atitude
de recusa perante a dispersao da universidade em cscolas
oficiais ja nao pode apelar para 0 antigo argumento. A forma
universitaria da investiga~ao ja nao pode, hoje, resguardar-se
da esfera profissional sob 0 pretexto de que esta continuaria
a ser ainda estranha a ciencia, mas porque foram antes as
ciencias que, ao penetrarem pOl' seu lado na praxis profissio-
nal, se alienaram da forma~ao. A convic~ao do idealismo
alemao de que a ciencia forma ja nao se ajusta as ciencias
experimentais em sentido estrito. Outrora, a teoria podia
converter-se num poder pratico, mediante a forma~ao; hoje,
temos de haver-nos com teorias que impraticamente,a sabel,
sem estarem expressamente referidas a interac~ao que entre
si desenvolvem os homens na sua vida comum, podem, no
entanto, transformar-se em podet tecnico. Sem duvida, as
ciencias proporcionam agora um poder especifico: mas 0

poder de disposi~ao que elas ensinam nao equivale a capaci-
dade de viver e de agir, que outrara se esperava do homem
cientificamente formado.

o homem formada dispunha de orienta~ao na ac~ao.
Essa fOIma~ao era universal so no sentido da universidade
de um horizonte de mundo, estruturado em termos perspec-
tivistas, no qual as experiencias cientificas se podiam inter-
pretar e transformar em capacidades praticas, isto e, numa
consciencia reflexiva do praticamente necessario. Ora bem,
o tipo de experiencia que hoje, segundo criterios positivistas,
se admite como cientifico apenas, nao e susceptive! de tal
transforma~ao em pratica. 0 podet de disposifao que as ciencias
f'mpiricas possibilitam nao pode confundir-se com 0 poder
do agir ilustrado. Mas nao fica, par isso mesmo, a ciencia em



geral dispensada da tarefa. de uma orienta~ao naac~ao, ou
nao se poe hoje de novo a questao da forma~ao academica
no marco de uma civi1iza~ao transformada pelol>meios cien-
tificos como um problema das proprias ciencias?

Primeiro, foram revolucionados pdos metodoscienti~
ficos os processos de prodw;:ao; em seguida, as expectativas
de um funcionamento tecnicamcnte cotrecto transferiram*se
tambem para os ambitos sociais que, em virtude da indus-
trializat;:ao do trabalho, se tinham autonomizado e que, pOI
isso mesmo, se prestaram a uma organizat;:ao planificada.
o pader de disposi~aa tecnica sabre a natureza que a cien-
cia possibilitou cstende-sehoje tambem directamente a
socicdade; para tado 0 sistema social isolavel, para todo 0

ambito cultural autonomizado, cuja estrutura pode ser ana:-
lizada imanentemente do ponto de· vista de uma fun~ao sis-
temica pressuposta, surge, pOl' assim dizer, uma nova dis-
dplina cientffico-social. Mas os problemas cientificamente
resolvidos da disposi~ao tecnica transformam*se em igual
rnedida noutros tantos problemas vitais; pois, os controlos
cientificos dos processos naturais e sociais, numa palavra,'
as tecnologias, nao dispensam os hornens do agir. Agora
como antes, os conflitos tern de dirimir-se, os interesses de
imp6r-se e as interpretalSoes de encontrar-se tanto pOl' meio
de ac<;:oescomo de negocia<;:oesligadas a linguagem quo-
tidiana. So que estas questoes praticas sac hoje, em grande
medida, determinadas pelo sistema das nossas realizat;:oes
tecnicas.

Mas, se a tecnica brota da ciencia, e refiro-me aqui a
tecnica da influenciat;:ao do comportamento humano nao
menos do que ao dominioda natureza, entao a introdufao
desta tecnica no mundo pratico da vida, a retroact;:ao da disposi-
~ao tecnica de ambitos particulates na comunica<;:aoentre
os sujeitos agentes, exige antes de mais uma reflexao cienti-
fica. 0 horizonte preeientifico da experiencia torna-se infan-
tH se nde se tern de incorporar ingenuamente 0 interca.m-
bio com os produtos de uma racionalidade em plena tensa.o.

Sem duvida, a format;:ao ja nao se deixa entao restrin-
gir a dimensao etica da atitude pessoal; na dimensao poli-

tica, da qual se trata aqui, a iniciat;:ao teoricaa acc;ao deve
resultar de uma compreensao do mundo explicitada denti-
ficamente ..

A relac;ao entre progresso tecnico e mundo social da
vida e a tradut;:aodas informa<;:6escientfftcas para a con6~
ciencia pnitica naopode scr assunto da formalSa<.>privada.

Em vez disso, gostaria de mais uma vez formular de
novo 0 problema no sistema de referencia da format;:ao da
vontade politica. No que se vai seguir, cremos entender pOl'
«tecnica» a disposit;:ao cientiftcamente racionalizada sabre
processos0bjectivados; referimo-nos assim ao sistema em que a
investigat;:ao e a tecnica se encontra.m com a economia e a
administrat;:ao e saD por elas retro-alimentadas. Alem disso,
queremos significar pOl' «democracia» as formas institucio-
nalmente garantidas de uma comunicalSao geral epublica,
que se ocupa das questoes praticas: de como os homens que-
rem e podem conviver sob as condi<;:oesobjectivas de uma
capaeidade de disposilSao imensamente ampliada. Onosso
problema pode, pois, adoptar a forma de uma petgunta
pela relat;:ao entre tecnica e democracia: como pode res1n-
tuir-se a capacidade da disposit;:ao t~cnica ao consensO dvs
cidadaos que interagem e entre si discutem?

Vou, em primeiro lugar, discutir duas respostas anta-
gonicas. A primeira resposta podemos extrai-la, em tralSos
largos, da tcoria marxiana. Marx critiva a conexao da pro-
du<;;aocapitalista que se autonomizou perante a liberdade
produtora, perante os proprios produtores. Atraves da forma
privada de apropria<;ao dos bens socialmente produzidos,
o processo teenico de manufaetura dos valores de uso cai
sob a lei alheia do proeesso economieo de uma gera<;:ao
de valores de troea. Logo que reconduzimos esta legalidadc
propria da acumula<;ao do capital a sua origem, que e a pro-



priedade privada dos meios de produ~ao, a especie pode
divisar a coac~ao economica como uma obra alieanada da
sua liberdade produtora e, em seguida, pode tambem eli-
min4-la. POl' fim, a reprodu~ao da vida social pode ser
racionalmente planificada como um processo de produ~ao
de valores de uso: a sociedade poe esse processo sob 0 seu
contralo tecnico. Este exercer-se-a democraticamente segundo
a vontade e 0 entender dos individuos associados. Mas
Marx equipara 0 discernimento pratico da uniao publica
politica a uma disposi~ao tecnica bem sucedida. Entretanto,
sabemos que a burocracia planificada que funcione bem
(e 0 controlo cientifico da produ~ao de bens e das presta-
~oes de servi<;os)nao e uma condi~ao suficiente para a rcali-
za~ao, no gozo e na liberdade de uma sociedade emancipada,
das for<;as produtivas materiais e ideais unificadas. Marx
nao contou com 0 facto de que, entre 0 controlo cientifico
sobre as condi<;oesmateriais da vida e uma forma~ao demo-
cratica da vontade, a todos os niveis, pudesse surgir uma
discrepflUcia - eis a razao filosofica pOl' que os socialistas
nunca esperaram 0 Estado autoritario do bem-estar,a saber,
uma garantia relativa de riqueza social com exc1usao da
iiberdade politica.

Mesmo se a disposi~ao tecnica sobre as condi'S0es ftsicas
e sociais da conserva'Sao e da facilita'Sao da vida tivesse alcan-
<;ado propor~oes como as que Marx supoe para 0 estadio
comunista do desenvolvimento, isso nao teria que implicar
ja necessariamente uma emancipa<;ao da sociedade, no sen-
tido dos espiritos ilustrados do seculo XVIII e dos jovens
hegelianos do seculo XIX. Pois, as tecnicas com as quais se
poria sob controlo uma sociedade altamente industrializada
nao podem ja interpretar-se segundo 0 modelo de instru-
mento, isto e, como se simplesmente estivessem organizadas
como meios adequados para fins que se consideram indis-
eutiveis ou que se pod em esc1arecer e prop or no seio da
comunica'Sao.

Freyer e Schelsky projectaram um contramodelo em
que sc reconhece a autonomiza'Sao da tecuica. Perante 0

estadio primitivo da evolu<;ao tecdca, Parece hoje inver..;

ter-se a re1a'Sao da organiza'Sao dos meios pata fins dados
ou em anteprojecto. De um processo de investiga<;ao e de
uma tecnica que obedecem a leis imanentes promanam, pOl'
assim dizer, sem planifica'Sao os novos metodos, para os
quais so depois encontramos fins que permitem a sua uti-
liza'Sao. E mediante um progresso que se tornou automatico,
tal e a tese de Freyer aumenta em impulsos sempre renova-
dos um. poder abstracto; deste se devem apoderar, depois,
os interesses vitais e a fantasia criadora de sentido, para se
utilizar em objectivos concretos. Schelsky agrava e simpii-
fica. esta tese de que 0 progress0 tecnico, juntamente com os
metodos nao previstos, produz tambem ainda fins nao pla-
nifica.dos que permitem a sua utiliza<;ao: as possibilidades
tecnicas impoem ao mesmo tempo 0 seu aproveitamento
pratico. Ele defende a tese, tendo sobretudo em vista as lega-
lidadesefectivas muito complicadas que, nas tarefas poli-
ticas, prescrevem solu<;oes supostamente sem alternativiis:
«Em vez das normas e das leis politicas (surgem) legalidades
efectivas da civiliza'Saotecnico-cientifica, que ja nao se podem
conceber como decisoes politicas e tambem nao se podem
compreenCler como normas ditadas pela consciencia ou pOl'
uma visao do mundo. A ideia de democracia perde tam hem
deste modo, se assim se pode dizer, a sua substancia chissica:
em vez de uma vontade popular politica, smge a legalidade
efectiva que 0 proprio homem produz como ciencia e tra-
balho». Perante este sistema de investiga'Sao tecnica, econo-
mia e administra<;ao que se tornou autonomo, a pergunta,
inspirada nas pretensoes neo-humanistas de formac;ao, e
re1ativa a possivel soberania da sociedade sobre as condi'S0es
tecnicas da vida, a questao pe1a sua integrac;ao na pratica
do mundo vital, parece irremediave1mente passada de moda.
Ideias deste genero no Estado tecnico prestam-ne, no melhor
dos casos, as manipula'Soes de motivos para 0 que de qualquer
modo tem de acontecer efectivamente sob determinados
pontos de vista».

E evidente que seme1hante tese da legalidade propria
e autonoma do progresso tecnico nao e aceitavel. A direcfiio
do progresso tecnico depende hoje, em boa medida, dos



investimentos publicos: nos EVA, 0 Ministerio da Defesa
e os organismos encarregados da investigac;ao espacial sao,
com os seus encargos, os principais promo tores da investiga-
c;ao. Suspeito que na Vniao Sovietica a situac;ao e analoga;
A afirma~ao de que as decisoes de importancia politica se
dissolvem no cumprimento da coacc;ao material imanente
astecnicas disponiveis e de que, por isso,ja nao podem trans-
formar-se de modo algum emtema de considerac;oespraticas,
serveapenas para, no fim, encobrir· interesses desprovidos
de reflexao (; decisoes precientificas. Assim como e inaceita-
vel a suposic;ao optimista de uma convergencia de tecnica
e democracia,. tambem nao se pode acolher a afirmac;ao
pessimista de que a democraciae excluida' pela tecnica.

As duas respostas a questao de como 0 poder de dis-
posic;ao tecnica se pode reconduzir ao consenso dos cidadaos
que actuam e entre si discutem sao insatisfatorias. Nenhuma
das duas respostaspode desenvolver de forma adequada 0

problema quese nos poe objectivamente. no Leste e no Oci-
dente: como poderemos nos empreender a tentativa de sujei-
talmos ao nosso controlo as relac;oes espontancas entre 0
progresso tecnico e.0 mundo da vida? As tensoes ja diagnos-
ticadas por Marx entre forc;as produtivas e institui~oes
sociais,cuja explosividade na epoca uasarmas termonuclea-
res aumentou de uma forma imprevisivel,devem-se auma
relac;aoironica entre tecnica e praxis. A direcc;ao doprogresso
teenico hoje amplamente determinada por interessessociais,
que promanamespontaneamente da coacc;aoa reproduc;~o
da vida social sem que, sobre des, enquanto tais, se teflita
e sem serem confrontados' com a autocompreensao pblitica
dos grupos sociais; por conseguinte, esta ,semple a irvomper
urn novo potencial tecnico nas formasexistentes dapratica
vital, sem esta estar preparada;os nov<.s potenciais deum
poder de dispo~i<;aotecnicaampliada tornam cada vez mais
manifesta a desproporc;aoentre osresuItados de uma raicio~
nalidade tensissima e objectiva irreflectidos,sistemasde
va-Iores rigidos, e ideologias' caducas.

Hoje, nos sistemas industrialmente mak desenvolvidos,
impor.ta empreender a tentativa energica de tomarnas redea's

uma mediac;ao ,que ate agora se impos em tcrmos de his-
toria natural, entre 0 progresso tecnico e a praxis vitaldas
grandes sociedadcs industriais. Nao e este 0 lugar para dis-
cutir ascondic;oes sociais, economicas e politicas, das quais
deveria depender uma politicacentral do invcstigac;ao a
longo praZO. Nao basta que um sistema social cumpra as
condic;oes da racionalidade tecnica. Mesmo quando 0 sonho
cibernetico de uma auto-estabilizac;ao, por assim dizer ins~
tintiva, se pudesse realizar, 0 sistema. de valores tfr-se~ia
entretanto estreitado as regras de maximizac;ao do poder e
do bem-estal, e ao equivalente do valor biologico basico da
sobrevivencia a qualquer prec;o, a ultra-estabilidade. 0 ge-
nero humano ve-se assim desafiado pelas consequencias
socioculturais nao planificadas do progresso tecnico, nao so
a conjurar, mas tambem a aprender a dominar 0 seu des-
tino social. Semelhante lepto da tccnica nao pode defron-
tar-se so pela tecnica. Importa antes por em andamento uma
discussao politicamente eficaz que consiga por em relac;ao,
de um modo racionalmente vinculante, 0 potencial social
do saber e poder tecnicos com 0 nossa saber e querel pra-
ticos.

Vma tal discussao poderia, por um lado, ilustrar os
agentes politicos sobre a autoeompreensaC' tradicionalmente
determinada dos seus interesses, relativamente ao que hoje
e possivel e factivel no plano tecnico. A luz das necessidades
assim articuladas e novamente interpretadas, Os agentes
politicos poderiam, por outro lado, julgar em termos pra-
ticos sobre a direcc;ao e a proporc;ao em que nos queremos
desenvolver 0 saber tccnieo no futuro.

Esta dialectica de poder e vontade realiza-se hoje de modo
irreflectido, ao servic;o de interesses para os quais nao se
exige nem se faculta uma justificac;ao publica. So quando
conseguissemos levar a cabo esta dialectica comconsciencia
politica, poderiamos controlar a mediac;ao do progresso
tecnico com a pratica da vida social, mediac;ao essa que,
ate agora, se impoe em termos de historia natural. Mas,
porgue isso e um assunto de reflexao, nao incumbe apenas
a competencia dos especialistas. A substancia da dominac;ao



nao se evapora apenas diante do poder de disposi<;:aotecnica;
pode muito bem entricheirar-se por detras desse poder.
A irracionalidade da domina<;:ao, que se converteu hoje
num perigo vital colectivo, so poderia ser dominado atra-
yes da forma«;ao de uma vontade colectiva, que se ligue ao
principio de uma discussao geral e livre de domfnio. A racio-
naliza<;:aocia domina<;:ao so podemos espera-Ia de situa<;:oes
que favore<;:am0 poder politico de um pensamento lig;l.do
ao dialogo. A for<;:alibertadora da reflexao nao pode ser
substitufda pela difusao de um saber tecnicamente utilizavel.

A cientifica«;ao da politica nao designa hoje uma situa-
<;:aoefectiva, mas sim uma tendencia em favor da qual se
podem aduzir factos: e sobretudo 0 volume da investigalSao
devida aos encargos dO estado e a propor<;:aode aconselha-
mento cientifico nos servilSOSpublicos que caracterizam
semelhante evolu<;:ao.Sem duvida, desde 0 come~o, 0 Estauo
modtrno, que se formou em conexao com 0 trafico mercantil
das economias territoriais e nacionais em formalSao, a par-
tir das necessidades de uma administralSao financeira central,
viu-se sempre remeticto para a competericia pro fissional de
funcionarios com prepara<;:aojuridica. Estes dispunham, no
entanto, de um saber tecnico que, na sua especie, nilo se
distinguia fundamentalmente do saber tecnico, pOI'exemplo,
dos militares. Assim como estes organizaram os exercitos
permanentes, assim aqueles organizaram a administra<;:ao
permanente - tiveram de aplicar mais uma arte do que
uma ciencia. as burocratas, militares e politicos orientam-se,
no exercfcio das suas fun<;:oespu blicas, segundo recomenda-
<;:oesestritamente cientificas so desde ha uma gera«;ao e, em
grande escala, so desde as dias da segunda Guerra Mundia,l.
Alcan«;ou-se assim uma nova fase da «racionaliza<;:ao» que
Max Weber concebia ja como a forma da dominalSao buro-

* Baseaclo no trabalho com 0 mesmo titulo na homenagem a
Hans Barth: R. Reich (ed.), Humanitiit und politische Verantwortung, ErIen-
bach - Zurique, 1964, pp. 54-73.



cratica dos Estados modernos. Nao e que os cientistas tenham
conquistado 0 poder no Estado; 0 exercfcio da domina~ao
no interior e aafirma~ao de poder perante os inimigos exter-
nos ja nao estao racionaIizados so pela media~ao de uma
actividade administrativa orgal1izada segundo 0 principio
da divisao do trabalho, regulada segundo as competencias,
ligada a normas positivas, mas foram, peIo contrario, modi~
ficadosmais uma vez na sua estrutma pela legalid'lde efec-
tiva das novas tecnologias e estrategias.

Seguindo uma tradi~ao que remonta a Hobbes, Max
Weber encontrou defini~oes claras para a rela~ao entre saber
especializado e pratica politica. A sua famosa confronta~ao
et:ltre poder dos funciomirios e lideran~a polftica (,) presta-se
a separa~ao estrita entre as fun~oes dos peritos e as fun~oes
do politico. Este serve-se do saber Mcnico, mas a pratica
da auto-afirma~ao e dadomi~a~ao exige, alem disso,. a
imposi~ao interessada de urn. querer decidido. Em ultima
instancia, 0 agir politico nao se pode fundamental' racionai.
mente; mas antes leva a efeito uma decisao entre ordens de
valores e convic~oes de fe, que S6 subtraiem (l argumentos
co;ucludentes e permanecem inacessfveis a uma discussao
vinculante. Quanto mais a. competencia do especialista
pode determinar as tecnicas da administra9ao radonal e da
seguran~a militar e assim for~al tambem segundo as regras
cientiflcas os meios dapratJica politica, tanto menos a deci-
sao pratica numa situa~ao concreta se pode legitimar sufi-
cientemente pela razao. A racionalidade da escolha dos meios
vai justamentea par com. a irracionalidado declara4a da
tomada de posi~ao perante valores, objectivos 6 necessi-
dades. So a completa divisao do trabalho entre os quadros
gerais da burocracia e dos militares com informa~ao efectiva
e forma~ao, tecnica, pOl' urn lade, e os lideres com instinto
e vontade depoder, pOl'outro, deve, segundo Weber, possi-
bilitar uma cientiflca~ao da politica ..

Hoje, poe-se a questao de se este modelo decisionista pode
tambem pretender ainda uma validade plausfvel no segundo

'. .

nivel de racionaliza~ao da domina~ao. Assim como a inves-
tiga~ao .sistematica e sobretudo a teoria da decisao propor-
clonam nao sonovas tecnicas para a pratica polftica emelhoram
assim os instrumentos tradicionais, mas tamMm' racionali ..
zam a decisao enquanto tal pOl'meio de cstrategias calcula-
das e automatismos no processO de decisao, assim tambem
parece, em igual medida, prevalecer sobre a decisao dos
lideres a coac~ao dos especialistas. No seguimento de uma
tradi~ao que remonta a Bacon, passando pOl' Saint Simon,
quer hoje abandonar-se, pois, a determina~ao decisionista
das rela~oes entre saber especializado c pratica politica, em
favor de urn modelo tecnocratico (2). A rela~ao de dependencia
do especialista re1ativamente ao politico pareee ter-se inver-
tido - este ultimo torna-se orgao executor de uma inteli-
gencia cientfflca que descnvolve, sob circunstancias concre-
tas, a coac~ao material tanto das tecnicas e fontes auxiliares
disponfveis como das estrategias de optimiza~ao e dos impera-
tivos de controlo. Se e possivel racionalizar a decisao de
questoes praticas como uma escolha em situa~oes de inse-
guran~a ate ao ponto de flcar eliminadaa «simetria daper-
plcxidade» (Rittel) e assim gradualmente tambema proble-
matica da decisao em geral, entao,a actividade decisoria
que resta efectivamente ao politico no Estado tecnico e apenas
flcticia. Em todo 0 caso, ele seria como que 0 tapa-buracos
de uma raeionaliza~ao ainda imperfeita da domina~ao, em
que a iniciativa transitaria sempre para a analise cicntffica
e a planiflca~ao tecnica.O Estadoparece tel' de abandonar
a substfmeia da domina~ao em favor de uma inser~ao eft-
ciente das tecnicas disponfveis no enquadramento de estra-
tegias impostas pelas proprias eoisas - ele pareee ja nao
continual' a ser urn aparelho para a imposi~ao coactiva de
interesses infundamentaveis pOl' principio e so sustenta-
veis em termos decisionistas, para se tramsformar num orgao
de uma administra~ao integralmente racional.

(2) J. Ellul, La Technique au l'e~jeu du siecle, Paris, 1954; H. Schelsky,
Der Mensch in del' wissenschaftlichen Z,iuilisation, Col6nia-Opladen 1961.



Mas as debilidades do modelo tecnocratico estao a vista.
Por urn lado, supoe uma coac<;ao imanente do progresso
tecnico, que apenas deve esta aparencia de autonomiza<;ao
ao caracter nao reflexo dos in tNesses sociaisque nde actuam (3) ;
por outro lado, 0 modelo pressupoe urn continuo da racio-
nalidade (4) no tratamento das questoes tecnicas e praticas,
continuo que nao pode existir. as novos procedimentos, que
caracterizam a racionaliza<;ao da domina<;ao neste segundo
nivel, de n~nhum modo fazem desaparecer sem residuos a
problematica ligada a decisao de questoes praticas. Sobre
«sistemas de valores», ou seja, sobre necessidades sociais e
situa<;oes objectivas da consciencia, sobre as direc<;oes da
emancipa<;ao e da regressao nao podem fazer-se quaisquer
proposi<;oes vinculantes no ambito das investiga<;oes que
alargam 0 nosso poder de disposi<;ao tecnica. au se eneon-
tram outras formas de discussao diferentes das formas te6-
rico-tecnicas para clarificar de modo no entanto racional
questoes praticas, que nao pod em responder-se integral-
mente com tecnologias e estrategias; ou tais questoes nao
podem decidir-se em geral com razoes e, entao, temos de
retornar ao modelo decisionista.

Tal e a consequencia que tira Hermann Liibbe:. «Qu-
trora, 0 politico estava por cima. do especialista porque este
apenas sabia e planificava 0 que aquele pretendia impor
dentro de uma rela<;ao de respeito; agora, tal rela<;ao inver-
teu-se na. medida em que 0 especialista sabe ler 0 que lhe
prescreve a 16gicadas situa<;oes,ao passo que 0 politico defende
apenas posi<;oesem casos de litigio, para as quais nao ha
instancia alguma da razao terrena» (5). Liibbe inclui 0 novo
estadio da racionaliza<;ao no modelo decisionista, mas adere
fundamentalmente ao antagonismo definido por Max Weber

e Carl Schmitt entre 0 saber tecnico eo exercfcio da domina-
<(ao politica.· Censura a autocompreensao tecnocratica dos
novos especialistas 0 fazerem passar por 16gica das coisas
o que, na verdade, continua a ser apenas e sempre politica.
Sem diivida, 0 espa<;o das puras decisoes encolheu-se na
medida em que o politico pode dispor de urn arsenal mul-
tiplo e refinado de meios tecnol6gicos e servir-se de meios
auxiliares estrategicos para a sua decisao. Mas, dentro desse
espa<{oencolhido, tornou-se agora verdadeiro 0 que odeci-
sionismo sempre supos - s6 agora e que a problematica das
decisoes politicas foi desmontada ate ao cerne, 0 qual de modo
nenhum se pode racionalizar ainda mais. a calculo levado
ate ao extremo, que caractedza as meios decis6rios, recon~
duz a uma decisao ate ao seu elemento mais puro, purifica-a,
pois, de todos os elementos que ainda podem considerar-se
acessiveis a qualquer analise vinculante.

Mas, neste ponto, 0 modelo decisionista ampliado nada
perdeu de sua questionabilidade originaria. Tern certamente
valor descritiw) para umapraxis das decisoes cientificamente
informadas que hoje se leva a cabo nos centres de decisao
das democracias de massas, e prototipicamente nos EUA.
Mas isto nao significa que semelhante tipo de decisao tenha
de subtrair-se par razoes 16gicas a uma ulterior reflexao. Se
a racionaliza<;ao se interrompe efectivamente nas lacunas
que deixa uma investiga<;ao tecnol6gica e estrategica ao
servi<{oda politica e se fOr substituida par decisoes, entao,
isso pode registar-se como urn facto social que e possivel
explicar a partir da situa<;ao dos interesses objectivos; tra-
ta-se de urn comportamento que nao resulta forc;osamente
da problematica real- a nao ser, pois, que se exclua de
antemao uma discussao cientffica ou, em geral, uma expli-
cac;ao met6dica que va alem dos limites do tipo de lingua-
gem admitido pelo positivismo. Mas, porque tal nao e 0 caso,
o modelo decisionista, par mais que se aproxime dos proce-
dimentos efectivamente usados de uma politica citmtificada
e insuficiente segundo as suas pr6prias pretensoes te6ricas.
Claro esta, entre, por urn lado, ·os valores que nascem da
situac;ao dos intere-ssese, por outro,as tecnicasque se podem

(3) Cf. H. :{<.rauch,«Wider den technischen Staat», in Atomzei-
talter, 1961, pp. 201 e s. .

(4) Cf. H. P. Bahrdt, «Helmut Schelskys techms.cher Staat»,
in Atomzeitalter, 1961, pp. 195 e s.; J. Habermas, «yon sOZlalerWandel
akademischer Bildung», in Universitiitstage 19631 Berhm 1963, pp. ~65 t; s.

(5) H. Liibbe, «Zur politischen Theone der Technokratle», m.
Der Staat, 1962, pp. 19 e s., citac,:aoda p. 21.



utilizar pa,raa satisfar;ao das necessidades orientadas pOl'
valores existe uma relar;ao de interdependencia. Se os cha~
mados v.alores perdem a longo prazo a sua conexao com
uma satisfa~ao tecnicamente adequada de necessidades reais,
tornam-se afuncionais e morrem como ideologia; inversa-
mente, com novas tecnicas e a partir da transformar;ao da
situar;ao de interesses, podem formar-se novos sistemas de
valOles. Em cada caso, a separar;aodecisionista das questoes
de valores e vitaisdaproblematicareal permaneceabstracta.
Gomo se sabe, ja Dewey explicara a possibilidade de que a
introdur;ao de tecnicas continuamente acrescentadas e
melhor adas nao so permancce ligada' a orientar;oes de valo-
res indiscutiveis, mas tambem submete, por seu lado, o,s
valores delegados pda tradir;ao a umaprova, pOl'assim dizer,
prc.gmatica de veriflcar;ao. Por fim, so persistiriam as c•.n-
vicr;oes valorativas que fossem compativeis de modo contro,-
l~"el cO'mas tecnicas disponiveis ou pensaveis, isto e, com a
realiza,r;ao possivt'l do valor na produr;ao de bens ou na
modificar;ao de situar;oes. E vcrdade que Dewey nao aten-
deuaq,istin<;:ao. entr'e 0 controle. das recomendar;oes tecnicas
pOl' meio dos seus resultados e uma, verifica<;:aopratica d2S
tecnicas, no contexto, hermeneuticam,entet,sclarecido das
situa<;:oesconcrttas; mas, de,qualquel, modo, insiste num.
e~ame pragmatico e assim na explicar;ao racional da rela-
<;aoentre as tecnicas disponivt"is e asdecisoes praticas,expli-
ca<;ao, que foi ignorada na considerar;aQ decisionista.

, Em vez deuma stparar;ao estrita entre as funr;oesdo
especialistae as do politico, surge no mQdelo pragmatista lima,
interrela<;ao c.ritica, que nao so d,esnuda 0 exerdciG dadomi-
nar;~o, apoia,do ideologicamente, de Uma b<J,selegitimadora
insuficiente, mas taIIlbem otorna no seu conjunto acessi~
vel a uma discussao de cunho'dentifico e assim 6 transforma
de forma substandaL Neill 0 especialist<l se cO'nvertcu em
soberano perante os politicos que na realidade, comosupoe
o modelo tecnocratico, se sujeitatn ac perito e apenas tomam
decisoes' flcticias; nem os politicos,· como sup6e 0 modelo ,
decisioniSta, conserva,m fora dos ambitos da praxis coactiva-
mente racionalizados urna reserva em que as questoes pra:-

ticas se devem continuar a docidir pOl' meio de actos da
vontade. Parece ant,,;s ser possive! 0 necessaria uma comu-
nica<;ao reciproca, de modo que, po:' urn lado,os especia-
listas cientificos «aconse1hem» as instandas que tomam
decis6es e, pOl' outro, os politicos «encarreguem» os cien-
tistas segundo as necessidades da pratica. Controla-sc assim
aqui, pOI um lado, 0 desenvolvimento de novas tecnicas e
estl."ategias, a partir de um horizonte tornado explicito de
necessidades e de interpreta~6es historicamente determina-
das destas necessidades; e, pol' outro, controlam-se igualmente
os interesses sociais reflectidos em sistemas de valorcs pela
comprova<;ao nas possibilidades tecnicas e meios estrategicos
da sua satisfa<;ao.Assim, em parte se rcfor<;ariam e em 'Parte
se rejeitariam, assim so poderiam articular e formularde
novo ou, entao, se poderiam despir da sua 1Jransfigura<;ao
ideologica e do seu caracter obrigat6rio.

Ate agora, delineamos os tres modelos da rela~ao entre
saber especializado e politico sem tel' em conta a constitui~ao
das modernas democracias de massas. So um deles, 0 pragma-
tista, se refere necessariamentea democracia. Se a distribui<;ao
de competencias entre os especialistas e os lideres se levar
a cabo segundo 0 modelo decisionista, entao, a esfera de
opiniao com fun~oes polfticas que constitui 0 publicodos
cidadaos so pode servir para a legitimar;ao dosgrupos de
lideres. A elei<;ao e a confirmar;ao dos governantes ou dos
que possam vir a governar sao, em geral, actos plebiscitarios;
e porque unicamente se pode votar a proposito da ocupar;ao
de posi<;oescom poder decisorio e nao (l cerca das directrizes
para a decisao futura, a eleir;ao democratica realiza-se aqui
mais em forma de aclama<;ao do que dediscussoes publicas.
Perante a opiniao publica politica legitimam-se, quando
muito, as pessoas que devem decidir; as decisoes em si mes-
mas devem, em principio, segundo a concepr;ao decisionista,
permanecer subtraidas a discussao publica. POI'conseguintc,



a cientifica<;:ao da politica ajusta-se tambem, sem muito
esfor<;:o,a teoria desenvolvida por Marx Weber e tomada
obrigatoria atraves de Schumpeter para a nova sociologia
politica, que reduz em ultima instancia 0 processo de forma-
c;ao da vontade democratica a um procedimento regulado
por aclama<;:ao a favor das elites chamadas alternadamente
a governa<;:ao.Intacta na sua substancia irracional, a domina-
c;a0 pode assim legitimar-se, mas nao racionalizar-se como
tal.

Pelo contrario, 0 modelo tecnocnitico defende a pre-
tensao de uma politica cientificada. Certamente, a reduc;ao
da dominac;ao polftica a administrac;ao racional so pode aqui
pensar-se em geral ao prec;o da democracia. Vma opiniao
publica com func;6espoliticas, logo que os politicos estivessem
estritamente submetidos a coacc;aodascoisas, poderia, quando
muito, legitimar 0 pessoal administrativo e decidir sobre a
qualificac;ao de competencias dos funcionarios nomeados;
mas numa qualificac;ao comparavel, seria, em principio,
indiferente qual dos grupos concorrentes de lideranc;a chega
ao poder. Vma administrac;ao tecnocra.tica da sociedade
industrial toma superflua a formac;ao da vontade democra-
tica. Tal e a conclusao que tira Helmut Schelsky: «... em
vez de uma vontade popular polftica, aparece a lcgalidade
imanente das coisas, que 0 proprio homem produz como
ciencia e trabalho» (6).

Em contrapartida, segundo 0 modelo pragmatista, uma
traduc;ac bem sucedida das recomendac;6es tecnicas e estra-
tegicas para a pratica refere-se a mediac;ao da opiniao publica
politica. Com efeito, a comunicac;ao feita entre os especialistas
e as instancias de decisao politic a, que determina em igual
medida a direc<;ao do progresso tecnico a partir da auto .•
compreensao tracticionalmente marcada das necessidades
praticas, da mesma maneira que, inversamente, examina e
critica tambem essa autocompreensao a partir das oportuni-
dades da satisfac;ao possibilitadas pela tecnica, deve efectiva-

mente religar-se com os interesses sociais e as orientac;6es de
valores de um mundo social da vida ja dado. Em ambas as
direcc;6es, 0 processo realimentado da comunicac;ao encon-
tra-se preso ao que Dewey chamava os value beliifs, isto e,
a precompreensao historicamente determinada e socialmente
prescrita do que e praticamente necessario numa situac;ao
concreta. Tal precompreensao e uma consciencia ilustravel
so em termos hermeneuticos, que se articula na comunicac;ao
dos cidadaos ligados pda convivencia. A comunicac;ao pre-
vista no madelo pragmatista, que cientifica a praticapolitica,
nao pode, pois, constituir-se independentemente da comunica-
<;aoque ja ,esta sempre em curso de um modo precientffico;
mas esta pode institucionalizar-se na forma democratica de
discuss5es publicas no seio do publico formado pelos cida-
daos. Para a cicntificac;ao da politica,e constitutiva a rela<;ao
entre as ciencias e a opiniiio publica.

Sem duvida, estarelac;ao nao sc converteu propriamente
num tema da tradic;ao do pensamento pragma tista. Para
Dewey, era evidente que a reciproca inicia<;:aoe ilustrac;ao
entre a produc;ao de tecnicas e de estrategias, por um lado,
e as orientac6es de valorcs dos grupos interessados, por outro,
poderia realizar-se nohorizonte aproblematico do sao sentido
comum e de uma opiniao publica sem complicac;5es. Mas a
muda11faestrututal da opiniao publica burguesa devia conv~ncer
esta concepc;ao in0cente da sua ingenuidade, se ela nao uvesse
ja fracassado em virtude da evolu<;ao interna a ciencia, q~e
converte num problema ainda em grande parte por soluClo-
nar uma tradu<;ao adequada das informac;5es tecnicas ja
entre as disciplinas particulares e, com mais. razao ainda,
entre as ciencias e 0 grande publico. Quem insiste numa
comunicac;ao duradoira entre as ciencias chamadas ao eu:pe-
nhamento politico e uma cpiniac publica infolmada cal n2.
suspeit~ de quertr acomodar as discuss5cs cientfficas numa
base popular e fazer delas um mau uso ideol~gico. Intin:a,
entao, uma critiC3 ideologica, que, contra as mterpreta<;oes
simplificadas e extrap0lada.s em tcrmos de visao do ~:l~do
dos resultados cientfficos, se atem a separac;ao pOSltlVlS,,3
-t'ntre teoria e pratica. 0 neutralismo weberiano das ciencias



perante as valora<;oes que a pratica ja sempre levara a efeito
pode mobilizar-se convincentemente COhtra as pseudo-racio-
naliza<;ocsde questocs praticas, contra uma conexao em curto-
-circuito entre perfcia tecnica e publico influenciavel mani-
pulativamente, contra a ressonfmcia desfigurada que a infor-
ma<;ao cientifica provoca no corpo gigantesco de uma opi-
niao publica deformada (7).

No entanto, esta critica incorre no estrcitamento posi-
tivista e numa ideologia que impede a ciencia. de praticar
a auto-reflexao, logo que cIa poe em questao uma ulterior
racionaliza<;ao da domina<;ao em geral. Pois, confunde a
dificuldade efectiva de uma comunica<;ao permanente entre
a ciencia e a opiniao publica wm viola<;aodas regras logicas e
metodologicas. Sem duvida, 0 modelo pragmatista nao se
pode, sem mais, aplicar a forma<;ao da vontade pC'lftica nas
modernas democracias de massas; mas isso nao e porque
uma explica<;ao das questoes praticas, tanto em conexao
com as tecnicas e asestrategias disponlveis como tambem a
partir do horizonte da autocompreensao explicita de um
mundo social da vida, tenha de levar necessariamente a
pseudo-racionaliza<;ao de aetos infundamentaveis da vontade' ,
semelhante modelo descura apenas a peculiaridace logica
e os pressupostos sociais deuma tradu<;ao fidedigna das infor-
ma<;oes cientfficas para linguagem quotidiana da praxis,
como ainda, inversamcnte, da retroversao a partir do con-
texto das questoes praticas para a iinguagem especializada
das recomenda<;oes tecnicas e estrategicas (8). A luz do
cxemplo dos EVA, isto e, do pais em queesta mais avan<;ada
Uma cientifica<;ao da pI'Mica politica, pode mostrar-se como,
na discussao entre cientistas e politicos, se poem tais tarefas
henneneuticas e como se resolvem sem que delas, enquanto
tais, se tome consciencia. S6 porque esta hermeneutica tacita
nao e submetida ao treino de uma disciplina cientifica e que
surge para 0 exterior a aparencia e tambem, entre os impli-

cados, a autocompreensao de uma divisao do trabalho logica-
mente constringente entre os meios tecnicos da decisao e a
propria decisao ilustrada.

A comunica<;ao entre os mandatarios com poder poli-
tico e os cientistas competentes nas diversas disciplinasque
pertencem aos grandes institutos de investigafiiO caracteriza a
zona critica da tradufiio das questoes praticas para problemas
que se poem em termos cientificos e a retroversiio das informa-:-
foes cientificas para respostas as questoes praticas. Sem duvida,
esta formula<;ao nao incide ainda na dialectica do processo.
o grupo de investiga<;ao sistemica de Heidelberg informa
sobre um exemplo muito instrutivo. Q quartel general da
avia<;ao americana apresenta, atraves de pessoas para tal
preparadas, a sec<;aode programas de um grande instituto
de investiga<;ao um problema de tecnica militar.ou organiza-
tivo delineado s6 em grandes tra<;os; 0 ponto de partida e
uma necessidade vagamente formulada, uma formula<;ao
mais rigorosa de problema s6 surge no decurso de uma abor-
recida comunica<;ao entre os pr6prios oficiais de forma<;ao
cientifica e 0 director do projecto. Com a identifica<;ao 0 a
defini<;ao conseguida da posi<;aodo problema,nao se esgota,
entretanto, ocontacto; quando muito, chegamparaa oon-
clusao de um acordo pormenorizado. Durante os trabalhos
de investiga<;ao exist(\, a todos os niveis, desde 0 presidente
ate aos tecnicos, um intercambio de informa<;:ao com os
correspondentes cargos da instituic;ao que fornece as instru-
<;oes.A comunica<;ao nao deve interfomper-se ate so tel', em
principio, encontrado a solu<;ao do pl'oblema, pois s6 com
a solu<;aoem principio previslvcI c que 0 objectivo do projecto
fica definitiv.amente circunscrito. A pl'ccomprecnsao do problema,
a necessidade pratica de quem forneco as instrw;oes, so sc
articula na medida em que se porfilam em modelos rigurosa-
mente projoctados as solu<;oostc6ricas e assim as tecnicas da

(7) H. Lubbe, «Die Freiheit cler Theorie», in: Archiv fur Rechts
- und SQzialphilosophie, 1962, p.343 e s.

(8) Cf. Helmut Krauch,«Technische Information uncl offen-
tliches Bewusstsein», in: Atomzeitalter, 1963, p. 235 e s.



satisfaliao. A comunicaliao entre os dois interlocutores e,
pOl' assim dizer, a rede da discussao racionalestendida entre
a puixis e a ciencia, lede que naopode romper-se se e que,
durante 0 desenvolvimento de determinadas tecnologias ou
estr3tegicas, nao se quel deixar de lado 0 interes~e, a prind·
pia precompreendido de um modo vago, pela eliminaliao
de uma situaliao problematica, mas se deve antes fixar com
rigor, segundo a sua intJenlSao,em modelos cientificos forma-
lizados. E, inversamente, tambem as necessidades praticas,
os.objectivos correspondentes e os pr6prios sistemas de vala-
res s6 encontram a sua exacta determinaliao em relaliao com
a sua possive! realizaliao tecniea. A compreensao situacional
dos glUpoSsociais que actuam politicamente depende de tal
modo, para a imposi<.;:aodos seus inter esses, das tecnicas
disponiveis que, com muita frequencia, os projectos de inves-
tigaliao nao sao impelidos pOl' questoes priticas, mas sugeri-
dos aos politicos peloscientistas. Com 0 conhecimento do
estado de investigalSao, podem anteprojectar-se tecnicas
para as quais s6 depois se busca uma conexao com questoes
pra.ticas au a· conexao com necessidades de recente articula-
lSao.Sem duvida, ate este ponto da soluliao do problema e da
articuialiao da necessidade s6 se condui uma metade do pro-
cesso de tradulSao; a soluliao tecnicamente adequada de uma
situaliao problematica levada com precisao a consciencia
deve, pOl' seu turno, retraduzir-se para a situaliaohist6rica
global em que tem consequencias praticas. A avaiialiao dos
sistemasaprontados e das estrategias elaboradas exige, no
fim, a· mesma forma de interpretaliao de um contexto con-
creto de aClSao,com 0 qual se iniciou 0 processo de traduliao
na precompleensao da questao pratica inicial.

o processo de tradu<.;:aoque se desenrola entre os man-
datarios politicos e os especialistas das ciencias implicadas no
projecto foi tambem objecto de uma institucionalizaliao em
grande escala. Ao nivel dos govemos, instituiram-se buro-
cracias encarregadas de dirigir a investigaliao e 0 desrnvol-
vimento e institutos de assessoria cientifica, cujas funlioes
reflectem mais uma vez a dialectica peculiar da transformaliao
da ciencia em pratica politica. 0 governo federal americano

mantem trinta e cinco dessas scientific agencies. No seu enqua-
dramento, estabelece-se uma comunicafiio permanente entre a
cimcia e a polftica que, de outro modo, so poderia iniciar-se
ad hoc na atribuiliao de determinados encargos de investiga-
c;ao. Ja a primeira comissao governamental de cientistas
que 0 Presidente americano fundara em 1940, poueo antes
da Segunda Guerra Mundial, assumia as duas funlioes que
hoje uma grande. maquinaria de assessoria leva a cabo.
A assessoria polftica tern a tarefa de, pOl' um lado, interpretar
os resultados da investigaliao a partir do horizonte dos inte-
resses dominantes que determinam a compreensao da situa-
lSaopOl' parte dos agentes e, pOl' outro, de avaliar os projec-
tos e de estImulal e seleccionar os programas que encaminham
o processo de investigaliao em direcliao a questoes praticas.

Logo. que esta tarefa se dissocia do cOntexto de proble-
mas partlculares e 0 desenvolvimento da investigaliao no
seu co~unto se torna um tema, trata-se, entao, no diaIogo
entre ciencia e politica, da formuialiao de uma polftica da
investigafiio a. longo prazo. Tal e a tentativa de controlar as
re1alSoesespontaneas entre 0 progresso tecnico e 0 mundo
social da vida. A direc<;aodo progresso tecnico e hoje detel-
minada ainda em grande parte pelos interesses sociais que
provem espontaneamente da coacliao a reprodu<;ao da vida
social sem que sobre eles, enquanto tais, se reflicta e sem que
sejam confrontados com a autocompreensao politica esda-
recida dos grupos sociais; como consequencia, irrompe um
novo poder tecnico sem qualquer preparaliao na;sformas exis-
tentes da praxis vital e os novos potenciais de um poder
ampliado de disposilioes tecnicas tornam cada vez rnais mani-
festa a desproporliao entre os resultados de uma racionali-
dade no maximo da sua tensao e objectivos irreflectidos,
sistemas de valores ancilosados e ideologias caducas. Os gre-
mios de assessoria que se ocupam de politica de investiga<;ao
suscitam um novo tipo de investigaliao prospcctiva de carac-
tel' interdisciplinar, que cl~rifica 0 estado cvolutivo imanente
e os pressupostos sociais do progresso cientffico juntameme
com 0 nivel de formaliao da sociedade global, e assim os
retira das situalioes de interesses espontaneos. Tambem estas



investigal.;oes perseguem um interessecognitivo hermeneu-
tico; permitem, com efeito, confrontar asinstituil.;oessociais
dadas e a sua autocompreensao com as tecnicas efectiva-
mente utilizadas e com aquelas de que possivelmcnte se
podera vir a dispor ;e, em relal.;ao semelhante com esta cla~
rifical.;ao que visa uma crftica daideologia, elas permitem,
inversamente, reorientar tambem as necessidades sociais
e os objectivos explfcitos. A formulal.;ao de uma politica de
investigac;ao a longo prazo,apreparac;ao de novas industrias
que utilizam fu.turas informal.;oes cientificas, a planificac;ao
do sistema educativo em vista de novas geral.;oes qualifica~
das para as quais so depois se criam posic;oes profissionais
~ esta tentativa de controlarconscientemente uma media-
<;aoqu.e, ate agora, se impusera em termos de historia natu-
ral entre 0 progresso tecnico e a praticavital desenvolve a
dialectica entre 0 quorer esdarecido e 0 poder autocons-
ciente.

Enquanto a comunicac;ao entre. os peritos. dos grandes
institutos de investiga<;ao e os seus clientes politicos, em pro-
jectos particulares, se desenrola no ambito de um dominio
problematico objectivamente demarcado, enquanto a dis-
cussao entre os cientistas assessores e 0 governo permanece
ainda ligada a conste1ac;aodas situa<;oesdadas e dos poten-
ciais disponiveis - 0 dialogo entre cientistas e politicos,
nesta terceira tarefa de uma programa<;ao do desenvolvi-
mento da sociedade global, fica liberto dos impulsos de pro~
blemas particulares. Sem duvida, e1e tem de religar-se com a
situa<;ao concreta; par um lado, com oconteudo. historico
da tradi<;ao e a situa<;ao dos interesses sociais e, poroutro,
com um dado nivel do saber tecnico e da utilizac;ao indus-
trial; mas, aMm disso, a tentativa de Ulna politica de inves-
ligac;ao e de formac;ao a longo prazo, orientada segundo
possibilidades imanentes e suas consequencias objectivas,
deve deixar~se a essa diaIectica que ja se nos tomou familiar,
em etapas antedares. Deve ilustrar os agentes politicos em
re1ac;aoao potencial social de saber e poder tecnicos, quanta
it autocompreensao dos seus interesses e objectivos determi-
nados pela tradic;ao e, ao mesmo tempo, it luz das necessi~

dades articuladas e de novo interpretadas, po-Ios na situac;ao
de julgarem praticamentc em que direcc;ao querem desen~
volver, no futuro, 0 seu saber e poder tecnicos. Estadi$-
cussao move-se ine1udive1mente no interior do circulo seguinte:
so na medida em que, apoiados no conhecimento do poder
tecnico, orientarrios a nossa vontade historicamente dcter-
minada segundo asituac;ao dada e que tambem podemos
saber, inversamente, que ampliac;ao queremos, no futuro)
do nosso saber tecnico e em que direcc;ao.

o processode tradu<;ao entre a clencia e a politica
refere-se em ultima instancia it opiniao publiea. Esta rela<;ao
nao the e extfltior;: porexemplo, com referencia as normas
vigentes de uma constituic;ao; deriva antes, por coac<;ao
imanente, das exigencias do confroutoentre saber e poder
tecnicos e uma autocompreenSiio depe'Jidente da tradifiio, a partir
de cujo horizonte as necessidades se interpretam como objec-
tivos e os objectivos se hipost,.siam na forma de valores. Na
integrac;ao de saber tecnico e autocompreensao hermeneutica;
ja que ela deve ser posta em andamento por uma discussao
entre cientistas separada do publico de cidadaos, reside
tambem sempre um momento de antecipa<;ao. Ajlustrac;ao
de uma vontade politica instrumentada cientiftcanwnte so
pode surgir segundo os criterios d< uma discussao racional-
mente vinculantt-:, a partir do horizont6 dos cidadaos que
falam entre si e a esse horizonte se deve tambem reconduzir.
Os assessores que querem informar-se sobre qual e a vontade
expressa pe1as instancias politicas encontram~se igualmente
sob a coac<;ao hermencutica de se introduzir na autocom-
preensao hist6rica de um grupo social, em ultima instancia,
no dialogo que os cidadaos entre si entabolam. Semelhante
explica<;ao esta, sem duvida, ligada aos procedimentos das
ciencias hermeneuticas, mas estas nao dissolvem 0 nllc1eo



dogmatico das Intel preta<;oes. historicamente elaboradas e
transmitidas, apenas 0 elucidam. Os dois passos seguintes
de uma analise sociologica desta autocompreensao, a partir
da conexao dos intert>ssessociais, por urn lado, e da certifica-
t;ao das tecnicas e c;strategias disponfveis, pOl'outro, VaGsem
duvida alem desta esfera dialogal dos cidadaos. Mas 0 resul~
tado de tais passos, enquanto ilustra<;ao da vontade politica,
so pode atingir a efid.cia novamente no seio da comunica-
<;500dos cidadaos. Comefeito, uma articula<;ao das neeessi-
dades, segundo criterios do saber tecnico, so pode ratificar-se
na consciencia dos proprios adores pot/ficos. Os peritos nao pod em
privar deste acto de ratiflcac;ao aqueles que tern de responsa-
biiizar-se com a sua historia vital pelas novas interpreta<;:oes
das necessidades sociais e pelos meios adoptados para a solu-
<;500das situa<;oes problematicas; mas, com esta reserva,
devem sempre, isso sim, antecipa-Ias. E ao assumirem a
representa<;aodos cidadaos, pensam em termos de tentativa
e erro. e ao mesmo tempo, pOl' for<;adas emergencias, em
termos de filosafla dahistoria sem, no entanto, poderem par-
tilhar a fe da filosofiadahistori<:l..

o processo da Cientificac;aada politica, com a integra-
<;ao da saber Mcnico na autocompreensan hermeneutica~
mente explicitada de uma dada situa<;ao, so se poderia levar
a cabose, nas condit;oes de uma comunicat;aO geral entre.a
ciencia e a politica, alargadaao publico dos cidadaos e isenta
dadomina<;ao, se oferecessem a' garantia de que a vantade
consegue a ilustra<;ao que cIa realmente quer e de que,a.o
mesma tempo, a ilustra<;ac imbuiuavoniJade.efectiva tanto
quanto.lhe foi passive! nas circunstancias queridas e nas
cirtunstancias factiveis. Estas considerafoes de principio nao
devem. sem duvida, obscurecer 0 facto de que as condifoes
empiricas para a aplica<;ao do modelo pragmatista nao exis-
tern. A despolitiza<;ao da massa da popula<;aoe 0 desmorona-
mento de uma opiniao publica. politica sao componentes de
urn sistema de domina<;ao que ttnde a elimina! da discussao
publica as quest6es:praticas: Ao exercicio burocratizadci da
dQmina<;aocOl"respondeantes uma opiniao publica demors~
trativa que se preocupacom 0 assentimento de uma popula-

<;500mediatizada (9). Mas, ainda que prc&cindissemos dos
limites sistemicose supusessemos que as discuss6es publicas
encontrariam ainda hoje num grande pt'iblico uma base
social- mesma entao, 0 fc.rnecimcnto de informa<;oes cien-
tificas rclevantes nao seria simples.

Independentemente da sua capacidadc de rcssonancia,
a opiniao publica politica sac de muito dificil acesso os resul-
tados da investiga<;:io que mais consequencias praticas
possuem. Enquanto anteriormente as informa<;oes suscepti-
veis talvez de utiliza<;ao industrial se mantinham em segredo
ou eram protegidas,. pOl' razoes de concorrencia, ao nfvcl
da economia privada, hoje, sac sobretudo as prescri<;6esdo
segredo militar que bloqueiam 0 livrefluxo das informa<;6es.
o lapso de tempo entre 0 momento da descoberta coda
publica<;ao ascende em resultados estrategicamente rde-
vantes pelo menos a tres anos mas, em muitos casas, a mais
de um decenio. ' '

Vma outra barreira' entre a ciencia e a opiniao publica
perturba em principio 0 fluxo da comunica<;ao. Estou-me a
referir a secltisao burocratica que resulta 'da organiza<;ao
do moderno sistema de investiga<;ao.

Juntamente com as formas de sabedoria individual e de
uma unidade aproblematica entre investiga<;ao e ensino,
desvanece-se tambem 0 contaGto sem coer<;oes e outrora
evidente entre 0 investigador individual e um publico mais
vasto, quer de estudantes ou de leigos cultos. 0 interesse
real do investigadur integrado numa grande organiza<;ao,
interesse que se orienta para a solu<;aode problemas rigorosa-
mente circunscritas, ja nao precisa de estar associadode ante-
mao a preocupa<;ao pedagogica oupublicista par comu-
nicar as resultados a urn publico de ouvintes oude le.itores.
Pais, 0 endere<;ada que encontramos as portas dainvestiga-
<;aoorganizada e ao qual se dirigem' as informa~oes cient!-
ficas ja nao C ou, pelo menos, ja nao e imediatamente urn

(9) cr. 0 meu estudo Strukturwandel der 6Jfentlichkeit 1, Neuwied,
1968.



publico discente ou uma opiniao publica que pratica a dis-
cussao mas, em geral, um diente que esta interessado no
lcsultado do processo de investiga<;ao, em virtude da sua
aplica<;:aotecnica. No passado, a tarefa da exp<.,si<;:aolitelaria
incumbia ainda a reflexao cientifica; no sistema da inves-
tig<l.<;:aoem grande escala surge, em seu rugal', a memoria
relacionada com 0 andamento do encargo e 0 relatorio de
investiga<;:aocentrado nas recomenda<;:ocs tecnicas.

Sem duvida, afirma-se, aIem disso, uma opiniao publica
interna a ciencia na qual os peritos trocam entre si informa-
<;:oespOl' meio de revistas especializadasou. congressos; mas
ta.mbem entre ela e a upiniao publica literaria ou politica
seria dificil espe,rar contactos se, entretanto, uma dificuldade
peculiar nao tivesse for<;:adoa uma, nova forma,de c(>munica~
<;:ao.Ca,lcula-se que, no decurso da difereneia<;:aoda invf>s-
tig<l.<;:aodurante os ultimos cem anos, 0 nllmcro de revistas
especializadas duplicou todos os quinze anos. Hoje, apare-
cem ja em todo 0 mundocerca de 50 000 revistas cienti-
flcas (10). Comesta mare crescente de informa<;:oesque tem
de ser elaboradas na opiniao publica cientifica, aumentam
as tentativas de resumir 0 material que se tomou inabarca-
vel, e de 0 ordenar e ree1aborar com 0 objectivo de se COnse-
guir uma visao sinoptica.

A revista que se destinaa recensoes representa apenas 0

primeiro passo de um proces~o de tradu<;:ao, que sujeita a
uma elabora<;:ao ulterior 0 material. bruto da infol'ma<;.ao
originaL Vma serie de revistaspresta~se aQ mesmo objectivo
de uma comunicat;ao entre cientistas das diversas discipli-
nas,. que precis<l,mde um, interprete para poderem utilizar
no seu proprio trabalho as mais importantes informat;oes
de disciplinas limitrofes.Quanto mais.a ,investiga<;ao se espl/..
cializa, .tanto maiores sac as distanciasque ,uma informat;ao
importante ,deve superar para poder ent,rar no, trabalho qe

um outro especialista: os fisicos informam-se no Time Maga-
zine sobre as novas desenvolvimentos da tecnica e da qui-
mica. Helmut Krauch suspeita com razao (11) que tambem
na Alemanha a intercambio entre disciplinas de diversas
disciplinas se ve ja remetido para as tradut;oes de um jorna-
lismo cientifico, que se estende das informa<;oes bibliognt-
ficas exigentes ate as colunas cientificas da imprensa diaria.
No caso da cibernetica, pOl' exemplo, que desenvolve os seus
modelos segundo processos derivados dos campos da filoso-
giae da tecnica da informa<;ao, da psicologia do cerebra e da
cconomia e que ai conecta -resultados provenientes das dis-
ciplinas mais dispares, facilmente se pode ver como e irnpor-
tante 'nao deixar rompel 0 nexo da comunica<;ao, mesmo
quando as informat;5es de um especialista para outro devem
tomar 0 caminho largo que passa peb linguagem coloquial
e pela compreensao quotidian;} do leigo. A opiniao publica
externa a ciencia, nama situat;ao de taoelevadadivisao do
trabalho, torna-se de muitos modos 0 caminho rnais curto
pz.ra 0 entendimento interno entre especialistas que se igno-
ramuns aos outros. Desta coact;ao a tradut;aodas infolmat;oes
cientiflcas, que hrata ·das necessidades. do proprio processo
de investiga~ao,aproveita-se tambem a comunica.,;:aoamea-
t;ada entre os cientistas e 0 grande publico da opiniao publica
politica.

Drna t'utra tendencia que, de igual modo, aetua contra
as barreiras da comunicat;aoentre ambos os dominios pro-
cede da coac~ao internacional a coexistencia pacifica de sis-
ternas sociais em competi«;ao. Os imperativos de segredo
milital' que bloqueiam 0 livre afluxo a opinHio publica da,s
informa«;oes ~ientificas toleram cada vez menos, como sobre-
tudo demonstrou Oskar Morgtnstein (12), as condi«;oes de
um controlo de armamentos que cada vcz se torna mais ur-
gente. Os riscos crescentes de um equilibrio precario da inti~

(JO) D. J. de Solla Price, Science since Babylon, New Haven 1.961;
do mesmo, Little Science, Big Science, Nova Iorque.1963; cf. fl. P. Dreltze1,
«Wachstum und Fortschritt der Wissenschaft», m: Atom;;;ettalter, Novem-
bro, 1963, pp. 289.

(11) «Technische Information unci Mfentliches Bcwusstsein»,
in: Atom;;;eitalter, Setembro, 1963, p. 238.

(12) Strategie IUJute, l"rancoforte 1962, sobretudo 0 cap. XII,
pp. 292 e s.



mida<;ao obrigam a um desarmamento sob controlo reci-
proco; mas 0 amplo sistema de inspec<;ao que isto pressupoe
so pode actual' com efid.cia se 0 principio da publicidade
se tornar rigorosamente extensivo as rela<;oesinternacionais,
aos pIanos estrategicos e, sobretudo, aas potenciais militar-
mente utilizaveis. 0 nucleo deste potencial e, par sua vez,
a investiga<;aoestrategicamente utilizavel. 0 programa de urn
mundo aberto cxige portanto, em primeiro lugar, 0 livre
intercambio das informa<;oes cientfficas. Existem, pois, pelo
menos cutos p0ntos de apoio em prol da suspeita de que a
monopoliza<;ao estatal das cicncias tecnicamente mais fecun-
das, de que hoje nos aproximamos justamente sob 0 signa de
uma corrida geral aos armamentos, se possa considerar como
urn. estadio de passagem, que leve pOl' fim a utiliza<;ao colec-
tiva das informa<;oes com base numa comunica<;ao, livre em
todas as direc<;oes, entre a ciencia e a opiniao publica.

Sem duvida, nem a coac<;aoimanente a cicncia em vista
da tladu<;ao nem a coer<;ao que vem de fora para (l inter-
cam bio livre da.s informa<;oesda investiga<;ao bastariam para
pOl' seriamente em andamento, numa opiniao publica capaz
de ressonancia, uma discussao sobre as questoes praticas
dos resultados cientfficos, se nao fossem porfim os proprios
investigadores os responsaveis que tomassem a iniciativa.
A terceira tendencia que podemos aduzir em favor de tal
discussao deriva do cQnflito de papeis em que estao enredados
os investigadores representativos, por um lade, comO cien-
tistas e, pOl' outro, como cidadaos. Na medida tm que as
ciencias sao efectivamente intimadas a pratica politica,
aumenta objectivamente para os cientistas a coac<;aode, para
alem das recomenda<;6es tecnicas que eles fazem, reflectirem
ainda sobre as consequencias praticas que elas desencadeiam.
Em grande escala,' isto aconteceu primeiramente com os
ffsicos' atomicos que se ocuparam do fabrico das bombas
AeH.

Desde entao, ocorreram polemicas em que cientistas
eminentes discutiram as implica<;6es politic as da sua inves-
tigacao; assim, pOl' exemplo, referiram-se. aos danos que os
residuos radioactivos tem sobre a saude actual da popula<;ao

e sobre asubstancia hereditaria do genero humano. Mas ·os
exemplos sac escassos e pobres. Demonstram, no entanto,
que os cientistas responsaveis, livres da Jurisdi<;ao, romp em
os limites da publicidade interna a ciencia e se dirigem direc:'
tamente a opiniao publica, recusando ou as consequencias
praticas que estao associadas a escolha de determinadas
tecnologias, ou criticando as implica<;oes sociais que podem
tel' determinados investimentos na investiga<;ao.

Tais principios, sem duvida, dificilmente deixam prog-
nosticar que a discussao que se desenvolve nos gabinetes
de assessoria a politica se deva tambem transferir, no essen-
cial, para 0 amplo foro daopiniao public-a politica como esse
outro diaIogo que cientistas e politicos entabolam ou que
aqui, no nosso pais, deveriam iniciar, en torno da formula<;ao
de uma politica da ciencia a longo prazo.

Como vimos, os pressupostos nao sac favoraveis em
nenhum dos dois lados. Ja nao podemos contar, por outro
lade, com institui<;oesbem firmes para uma discussao publica
no seio do grande publico dos cidadaos; pOl' outro lade,
um sistema da investiga<;ao em grande escala baseada na
divisao do trabalho e um aparelho da domina<;ao burocra-
tizada com muita facilidade formam uma boa equipa com
exclusao da opiniao publica politica. A alternativa que nos
interessa nao reside entre um. grupo dirigente que utiliza
com eficacia, mas por cima de uma popula<;ao mediatizad'l,
um potencial de saber importante para a vida, e um outro
grupo dirigente de tal modo fechado ao afluxo das informa-
<;oescientificas, que 0 saber tecnico so de modo insuficiente
penetra no proaesso de forma<;aoda vontade politica. Trata-se,
antes, de se esst! brilhante potencial de saber fica a disposi-
<;aodos homens so enquanto seres manipuladores de tecni-
cas ou se inclui ao mesmo tempo na possessao linguistica dos
homcns que comunicam entre si. Vma sociedade cientfficada
so poderia constituir-se como socicdade emancipada, na
medida em que a cicncia e a tccllica fosscm mediadas pclas
cabe<;asdos homcns juntamcntc com a pr;:i.ticavital.

A dimensao peculiar em que C possivel uma tradu<;ao
controlada do saber tecnico em saber pratico e assim uma



racionaliza<;ao de cunho cientifico da domina<;ao pOlitica
ficaria desvirtuada se a ilustra<;ao da vontade politica, ('m
principio, se declara relativamente a instru<;ao no seu poder
tecnico como impossivel, em vista de decisoes inacessiveis a
aprendizagem, e como superflua, em vista da tecnocracia.
A consequencia objectiva seria, em ambos os casos, a mesma:
uma interrupa<;ao prematura da racionaliza<;ao possive!.
Tambem a tentativa ilusoria dos tecnocratas de dirigir as
decisoes politicas unicamente a partir da logica propria da
coac\ao das coisas acabaria por dar razao aos decisionistas,
a saber, deveria abandonar a pura arbitrariedade 0 que se
depo&ita nas margens da racionalidade tecndogica como urn
indissoluvel residuo do pra.t!ico.

Durante 0 semestre de Verao de 1802, Schelling pro-
nunda em lena as suas li<;oessobre 0 metodo do estudo aca-
demico. Na linguagem do idealismo alemao, renova enfa-
ticamente aquele conceito de teoria que, desde os seus come-
<;os,determinou a tradi<;ao da grande filosofia. «0 horror
a especula<;ao, 0 pretenso abandono do teoretico pelo mera-
mente pnitico produz necessariamente na ac<;ao a mesma.
banalidade que no saber. 0 estudo de uma filosofia rigcTOsa-
mente teorica familiariza-nos do modo mais imediato com
ideias e so as ideias proporcionam ao agir for<;a e significa-
<;aomoral» (1). So pode orientar verdadeiramente na ac<;ao
o conhecimento que se libertou dos simples interesses e se
instalou nas ideias e que justamente adoptou uma atitude
teol'ica.

A palavra «teoria» remontaas origens religiosas: theoros
era 0 nome do representante que as cidades gregas enviavam
aos festivais publicos (2). Na teoria, isto. e, contemplando-
aliena-se ele no acontecer sagrado. No uso linguistico· filoso,
fico, teoria transfere-se para 0 espectaculo do cosmos. Como

* Publica do originalmente em Merkur, n.O 213, Dezembro 1965,
pp. 1139-1153.

(I) Schellings Werke, cd. Schroter, Tomo III, p. 299.
(2) Bruno Snell, «Theorie und Praxis», in Die Entdeckung des

Geistes, Hamburgo 1955, pp. 401 e s; Georg Picht, «Del' Sinn del' Unter-
scheidung von Theorie und Praxis in del' griechischcn Philosophic»,
Evangelische Ethik, 1964, pp. 321 c s.



contempla~ao do cosmos, a teoria pressupoe jaa marca.~ao
da fronteira entre ser e tempo que, com 0 doema de Parme-
nides, funda a ontologia e retorna no Timeu de Platao: reserva
para 0 logos um ente depurado da instabilidade e da incer-
teza e deixa a doxa 0 dominio do pereeiveI. Mas, quando 0

filosofo contempla a ordem imortal, nao pode deixar de ele
proprio se assemelhar a medida do cosmos, de em si mesmo
o reproduzir. Delineia em si mesmo as propor~oes que con-
templa nos movimentos da natureza e na sucessao harmo-
nica da musica; configl:lra~se2 si mesmo pela mimese. A teo-
ria, mediante 0 ajustamento da alma ao movimento ordc-
nado do cosmos, penetra na praxis vital- a teoria impregna
a vida com a sua forma, reflecte-se na atitude daquele que se
submete a sua disciplina, no ethos.

Este conceito de teoria e de uma vida na teoria determi-
nou a filosofia desde os seus come~os. A separa~ao entre
teoria, no sentid(l desta tradi~ao, 'e ,teoria, no sentido da
critica, dcdicou Max Horkheimer uma das suas mais signi-
ficativas investigalSoes (3). Hoje, quase apos uma geralSao,
retomo eu este tema (4). Religo"me a um tratado de HusserI,
que apareceu sensivelmente na mesma altura (5). Husserl
deixou-se entao guiq,r pelo conceita de teoria a que Har-
kheimer contrapos 0 de tearia critica. HusserI nao trata das
crises que existem nas ciencias, mas da sua crise enquanto
ciencia, pais, «na nossa miseria vital, esta ciencia nada tem
para nos dizer». Sem vacila~oes, como quase todos os filo~
sofos antes dele, HusserI toma como medida da sua critica
uma ideia de conhecimento que preserva a conexao plato-
nica da pum teoria com a pratica vital. Nao e 0 conteudo
informativo das teorias, mas a forma~ao de um habito refle-
xivo e ilustrado nos proprios teoricos 0 que finalmente pro-

duz uma cultura cien1!ifica.A marcha do espfrito europeu
parecia ter como objectivo a gesta~ao de uma tal cultura
cientifica. No entanto, esta tendencia historic a parecea
HusserI amea~ada depois de 1933. Est{tconvencido de que 0
perigo nao amea~a apenas a padir de fora, mas tambem de
dentro. Atribui a crise ao facto de as disciplinas mais avan-
~adas, sobretudo a fisica, se terem afastado do que em ver-
dade sepode chamar teol'ia. .

Que e que realmente acontece? Entre a autoeompreensao
positivista das cieneias e a.antiga ontologia existe, sem duvida,
uma conexao. As ciencias empirico-analfticas desenvolvem. as
suas teorias numa autocompreensao .que instaura sem coac-
lSao uma continuidade com os come~os do pensamento
filosofico: ambos se comprometem a uma atitude teorica,
que liberta da conexao dogmatic a e da exasperante inftuencia
dos interesses naturais da vida; e ambos coincidem na.inten-
<;ao cosmologica de deserever teoricamente 0 universo na
sua ordem conforme a leis, tal como e. Em contrapartida, as
tiencias historico-hermeneuticas, que tem a vcr com aesfera das
coisas perecfveis e da simples opiniao, nao se deixam .em igua,1
medida reduzir aesta tradi~ao - nada tem a vcr com a
cosmologia. Mas segundo 0 modelo das ciencias naturais,
constituem tambem elas uma consciencia cientijicista. Tambem
os conteudos de sentido legados pela tradi<;ao pare cern ,dei-
xar-se reunir em ideal simultaneidade num cosmos de
factos. Embora as ciencias do cspfrito captem os seus factos
atraves da compreensao, e por pouco que lhes interesse des-
cobril' af leis genl-is, e]as partilham, no eatanto, com as
ciencias empfrico-analfticas, a consciencia do metodo: des-
Clever em atitude teorica uma realidade estruturada. 0 his~
toricismo tarnou-se 0 positivismo das ciencias do espfrito.

(3) «Traditionelle und kritische Theorie», in: Zeitschrift Jur
Sozialforschung, Tomo VI, 1937, pp. 245 e s.

(4) Neste texto baseia-se a minha conferencia inaugural na
Universidade de Francoforte de 28-VI-1965. As citat;:oes bibliograficas
limitam-se a escassas referencias.

(5) . Die Krisis der europiiischen Wissenschajten und die transzendentale
Phiinomenologie, Ges. Werke, Tomo VI, Haia 1954.



o positivismo impos~se tambem nas ciencias sociais, quer
estas sigam as exigencias met6dicas de uma ciencia empirico-
~analitica do comportamento ou se orientam pe10 padrao
das ciencias normativo-analiticas, que pressupoem maximas
de acc;ao (6). Sob 0 titulo da isenc;ao dos juizos de valor,
confirmou,se tambem neste campo da investigac;ao, pr6~
ximo da praxis, 0 c6digo que a ciencia moderna deveria
agradecer aos comec;os do pensamento te6rico na filosofia
grega: psicologicamente, 0 compromisso incondicionado
com a teoria e, no campo epistomol6gico, a separac;ao entre
conhecimento e interesse. A isto corresponde, na esfera 16gica,
a distinc;ao entre proposi<;:oesdescritivas e normativas, a qual
torna gramaticalmente obrigat6ria a discrimina<;ao entre
contelidos simplesmente emotivos e cognitivos.

AIem disso, 0 termo «neutralidade axiol6gica» recor-
da-nos ja que os postulados a de associados ja nao conceruem
ao sentido classico de teoria. Separar valores e factos significa
contrapor ao puro ser um abstracto dever ser. Os valores
saD0 produto residual nominalista de uma critica,que durou
seculos, aquele conceito enfitico de ente pela qual, outrora,
se orientou exclusivamente a teoria. Ja 0 nome, posto filoso-
ficamente em circulac;ao pelo neokantismo, de valores, perante
os quais<l. cienda deve preservar a sua neutralidade nega a
conexao outrora intentada pda teoria.

Embora, pois, as cicncias positivas partilhemcom a
tradic;ao da grande filosofia 0 conceito de teoria, destr6iem,
no entanto, a sua pretensao classica.

Sao dois os momentos que elas tomam da heran<;a filo-
s6fica: pri~eiro, 0 sentido met6dico da atitude teoretica e,
em segundo lugar, a suposic;ao ontol6gica fundamental de
uma estrutura domundo independente do cognoscente.
Mas, pOl' Dutro lado, a conexao pressuposta desde Platao
ate HusserI, entre theoria e cosmos, entre mimesis e Bios
Theoreticos perdeu-se. 0 que antes devia constituir a efica~

cia pra.tica da teoria sujeita-se agora as prescric;oes metodo-
16gicas. A concep<;ao de lleoria como um processo formativo
toruou-se apocrifa. 0 ajustamento mimetico da alma as
aparentemente contempladas propor<;oes do univcrso nao
fizera mais do que par 0 conhecimento teorico ao servi<;o
de uma intetioriza<;ao de normas, alienando-a assim da sua
tarefa legitim a - e 0 que hoje nos parece.

(6) Cf. G. Giifgen, Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, Tu-
binga 1963.

As clencias tiveram efectivamente de perder a signi-
fica<;aovital especifica, que HusserI quis restabe1ecer mediante
a renova~ao da teoria pura; Reconstruo a sua critica em tres
passos. Em primeiro lugar, ela dirige"se contra 0 objectivismo
das ciencias. 0 mundo surge"lhes objectivamente como um
universo de factos, cuja conexao legal se pode cap tar de um
modo descIitivo. Na verdade, porem,o saber acerca do
mundo aparentemente objectivodos factos baseia-se trans-
cendentalmente no mundo precientifico. Os possiveis objec-
tos da analise cientifica constituem-se previa mente nas auto-
compreensoes do nosso mundo vital primario. Neste estadio,
a fenomenologia poe simplesmente as xealiza<;oes de uma
subjectividade fundadora de sentido. Em seguida, HusserI
quis mostrar que esta subjectividade realizadora desaparece
sob a cobertura de uma autocompreensao objectivista, po!'-
que as ciencias nao se libertaram radicalmente da. situa<;ao
de interesses do mundo vital primario. So a fenomenologia
rompe com a atitude ingenua em favor de umaatitude con-
templativa rigorosa e liberta, pOl' fim, 0 conhecimento
do interesse. Por ultimo, HusserI equipara a auto-reflexao
transcendental, a qual ele da 0 nome de uma descri«;aofeno-
menologica, com a teoria no sentido tradicional. 0 filosofo
agradece a atitude teorica uma inversao que 0 !iberta da rede
dos interesses vitais. A teoria e, sob cste aspecto,«apratica»~
Mas isto nao a desliga da vida pratica. Preeisamente a absti-



ncncia consequente da. teoria gera, segundo 0 Sell conceito
tradicional, uma forma<;ao o.rientada para a ac<;ao. A ati-
tude teorica, quando se exerce, deixa-se mais uma vez recon-
ciliar com a pratica.:. <<lstoacontece naforma de uma pra-
xis de novo tipo (... ), que visa elevar a humapjdade, mediante
.a. razao cientffica universal, a normas de verdade de todas as
formas e a transforma-Ia de raiz numa nova humanidade
- capacitada para uma auto-responsabiliza<;ao absoluta,
em virtude do seu discernimento teorico absoluto».

Quem ponha diante dos olhos a situa<;ao de ha trinta
anos, a visao da barbarie que entao irrompeu, respeitara 0

apelo a for<;aterapcutica da descri<;ao fenomenologica; mas,
esta nao sc dcixa fundamentar. A fenomenologia apreende, em
todo 0 caso, normas segundo as quais trabalha necessaria-
mente c de um modo transcendental a consciencia; descreve,
em termos kantianos, as leis da razao pura, mas nao normas
de uma legisla<;ao universal da razao pramca, segundo as
quais uma vontade livre se poderia orientar. Porque e que
Husserlcre poder defender a pretensao a eficacia pratica
da f.enomenologia enquanto teoria pura? Sucumbe a um crro
porque nao discerne a conexao entre 0 positivismo que ele,
com razao, critica e aquela ontologia que inconscientemente
vaibuscar 300 conceito tradicional de teoria.

Husserl critica justamente a ilusao objectivista, que pre-
tende ver nasdencias um em-si de faetos estruturados segundo
leis, encobre a constitui<;ao destes factos e nao permite assim
que se tome conscienGia do entretecimento do conhecimento
com os interesses do mundo vital. Porque traz isto a cons-
ciencia, a fenomenologia encontra-se, assim parece, subtraida
a tais interesses; 0 titulo de teoria pura, que as ciencias injus-
tamente reclamam, fica-lhe, pois, bem. Com este momento,
com a desvincula<;ao do conhecimento em rela<;ao 300 inte-
resse, religa Husser! a expectativa de eficacia pratica. 0 erro
csta a vista: a teoria, no sentido da grande tradi<;ao, passou
para a vida, porque julgou descobrir na ordem cosmica uma
conexao ideal do mundo, e isto significa: tambem 0 proto~'
tipo para a ordem dos homens. So enquanto cosmologia e
que a theoria era simultaneamentc capaz deoriel1ta<;ao de

agir. Por isso mesmo, e que Husser! nao pode, esperar pro-
cessos de forma<;ao de uma fenomenologia que purificQU
transcendentalmente a antiga teoria dos seus conteudos cos-
molOgicos e so de um modo abstracto conserva algo de
semelhante a atitude teorica. A teoria nao se instalava; pois,
na forma<;ao pOl' libertar 0 conhecimento do interesse mas,
inversamente, pOl' dever ao encobrimento do seu proprio interesse
uma forfa pseudo- normativa. Ao critical' a autocompreensao
objectivadas den- cias, Husser! sucumbe a um outro objec-
tivismo, que sempre estivera ja inerente 300 conceito tradi-
oional da teoria.

Na tradi<;ao grega, as mesmas for<;asque na filosofia se
reduzem a for<;aSda alma aparecem ainda como deuses e
poderes sobre-humanos. A filosofia domesticou-os e baniu~os
enquanto demonios interiorizados para 0 recinto da alma.
Mas se concebemos sob este ponto de vista os impulsos e os
afectos que enredam 0 homem nas conexoes de interesses
de uma praxis instavel e contigente, entao, ganha tambem
um sentido novo a atitude da teoria pura que promete justa-
mente a purificafao de tais emo<;oes: a contempla<;ao desin-
teressada significa entao, ostensivamente, emancipa<;ao. A des-
vincula<;ao do conhecimento em rela<;ao 300 interesse nao
devia, pois, purificar a teoria das perturba<;oes da subjecti-
vidade mas, pdo contrario, submeter 0 sujeito a uma. puri-
fica<;ao extatica das paixoes. Q"Uca catarse ja nao se obte-.
nha agora atraves do culto de misterios, mas se estabele<;a
pela teoria na vontade dos individuostraz a luz 0 novo esta~
dio da emancipa<;ao: a individua<;a0 de cada um avan<;ou
tanto no nexo da comunica<;:aoda polis, que a identidade do
eu isolado, enquanto grandezafixa, so se pode. constituir
atraves da identifica<;ao com leis abstractas da ordem cos~
mica. Na unidade de um cosmos que em si mesmo descansa



e na identidade do seT imutavel encontraagora 0 seu' apoio
a consciencia eniancipadadospoderes originarios.

Pol' conseguinte, outrOra a teoria deu 0 seu assentimento
a. um munda liberto, depurada das demank's, apenas em
virtude de distin<;6esontolagicas. Ao mesmo tempo, a apa-
r&nciada pura teariaprotegia da recaida num estado ultra-
passado. Se a identidade do pura ser se tivesse contemplada
como uma ilusao abjectivista, nao se teria padido formar a
identidade do eu, com essa identidade. A repressao .do inte-
resse continua ainda a fazer parte desse mesmo interesse.

Mas, quando assim acontece, os dois momentosmais
e.fectivosda tradi<;ao grega, a atitude tcarica e a suposi<;ao
ontolagica fundamental de um mundo estruturado em si,
sao admitidosnuma conexao que, no eutantc, proibem: numa
conexao do conhecimento COm 0 interesse. Regressamos
assim a critica de HusserI ao objectivismo das ciencias. So
que agora 0 mativo vira~se contra HusserI. Se presumimos
uma conexao inconfessadade conhecimento e interesse, nao
e porque as ciencias se tenham desprendido do conceito
pritico da ttoria, mas porque dele se nao libertaram ainda
inteiramente. A suspeita de objectivismo existe pOl' causa
da ilusffo ontolrfgica da pura teoria, que as ciencias, apas a eli-
minafifodos elementos firmativos, ainda partilham enganadora-
mente com a tradi<;ao filosafica.

]untamente com Hurssel, chamamos objectivista a uma
atitude que relaciona ingenuamente os enunciados tealicos
com os estados de coisas. Semelhante atitudeconsidera as
rela<;6es entre grandezas empiricas, que sac representadas
em proposi<;6es tearicas, como algo existente em si; e, ao
mesmo tempo, suprime 0 enquadramento transcendental,
dentro do qual apenas se constitui 0 sentido de tais proposi~
<;oes.Logo que se entende que as proposi<;oes SaDrelativas
ao sistema de referencia previamente nelas posto, a ilusao
objectivista desfaz-se e liberta 0 olhar para um interesse que
dirigeo conhecimento.

Para as tres categorias de processos de investiga<;aopode
demonstl~ar-se uma conexao especifica de regras lagico-
~metadicas e interesses que guiam 0 conhecimento. Tal e a

tarefa,. deuma teoria <;ritica da crencia que se. esquiva as
ciladas do positivismo (7). No exerdcio· das ciencias ell).pirico_
~analiticas, imiscui-s(' um interesse tecnico do conhecimen1lO;
no exerdcio das ciencias his1Jorico-hermeneuticas, intervem
um inten~sse pratico do con.hecimento e, no posicionamento
das ciencias de orienta<;ao critica, ..esta irnplicadoaquele
interesse emancipatrJrio do cOnhecimento que, comO vimas,
estava subjacente, de urn. rn.od,oinconfessado, as teor:ias tra-
dicic>na,is.E meu desej{)elucidar esta tese,.~om alguns exero,:,
plosparadig:maticos.

Nas czenczas empFrico-analZticas, 0 sistema de' referencia,
que pre~avalia 0 sentido de possivei~ proposi~6es cientific:o-
-experinientais, estabelece regras haO so para aconStru<;ao
de teorias, mas tambem para a sua comprova<;ao critica (8).
As teorias constam de conexoes hipatetico-dedutivasde pro-
posi<;oes,queperrnitem a deriva<;ao de hipateses com con~
teudo empirico. Tais hipoteses deixam-se, interpretar
como enuncia-dos sobre a covarianc;ia de grandezas ,'obser-
vaveis; sob condi<;6esiniciais dadas permitem prognasticos.
o saber empirico-analitico e, por, conseguinte, urn saber
prognastico possiveI. Sem duvida, 0 sentido de tais prognas-
ticos, a saber, a sua viabilidade tecnica, deriva exdusiva-
mente de regras segundo as quais aplicamos astoorias a
realidade.

Na observa<;ao controlada, que muitas vezes toma a
forma do experimento, provocamos as condi<;oes iniciais e
medimos 0 exito das opera<;oes ai realizadas. Ora, 0 empi-

r• (7) Este e 0 caminho que marca a investiga~ao de K. O. Apel,
«Die Entfaltung cler sprachanalytischen Philosophie uncl das Problem
der Geisteswissenschaften», in Philosophisches Jahrbuch, 72, Munique 1965,
pp. 239 e s.

(8) Cf. Popper, The Logic of Scientific Discovery, Lonclres 1959;
e 0 meu ensaio «Analytische Wissenschaftstheorie rmcl Dialektik», in
J(,eugnisse, Francoforte 1963, pp. 473 e s.



rismo gostaria de aSsegurar a aparencia objectivista nas
observac;oes expressas nas proposic;oes basicas: deve ai dar~se
fidedignamente algo que seja evidente de modo imediato
e sem acrescentarmossubjectivos. Na verdade, as proposi-
c;oesde base nao sac c6pias dos factos em si, exprimem antes
o exito oil o· fracasso das nossas operac;oes. Podemos dizer
que os factos e as relac;oes entre des se apreendem descri-
tivamente, mas este modo de falar nao cleve encobrir que os
factos relevantes nas ciencias experimentals s6 se constituem
como tais mediante uma organizac;ao previa da nossa expe-
riencia, no circulo de fun~oes da ac<;ao instrumental.

Tomando conjuntamente as dois momentos, a cons-
tru~ao logica dos sistemas de enunciados admissiveis e 0

tipo das condi~oes de comprova~ao sugerem a interpreta-
c;aode que as teorias das ciencias experimentais desvcmdam a
realidade sob a direc<;ao do interesse pela possivel seguran~a
informativa e pela amplia<;ao da acc;ao de exito controlado.
Tal e 0 interesse cognitivo que incide na disposi~ao tecnica
sobre os processos objectivados.

As ciencias histrfrico-hermeneuticas obtem os seus conheci-
mentos num outro enquadramento metodologico. Aqui, 0

seritido da avalia~ao de enunciados nao se constitui no sis-
tema de referencia de disposi~ao tecnica. As esferas da lin-
guagem formalizada e da experiencia objectiva ainda nao
se encontram diferenciadas;pois, nem as teorias estao ja
construidas de modo dedutivo, nem as experiencias se (lncon-
tram organizadas em vista do exito das opera~oes. Em vez
da observa~ao, e a compreensao de sentido que abre Q aces~o
aos factos. A comprova~ao sistematica das suposi~oes legais
alem existentes, corresponde aqui a interpreta<;ao de textos.
POl' isso, as regras da hermeneutica determinam 0 sentido
possivel dos enunciados das ciencias do espirito (9).

Com a compreensao do sentido, a qual se devem dar
como evidentes os factos do espirito, religou 0 historicismo

a ilusao objectivista da pura teoria. E como se, parece, 0

interprete se colocasse no horizonte do mundo ou da lingua-
gem a partir da qual um texto legado pela tradi~ao extrai
respectivamente 0 seu sentido. Mas e tambem aqui apenas
que se constituem os factos em rela<;ao aos padroes da sua
constata<;ao. Assim como a autocompreensao positivista nao
assume em si expressa.mente a conexao de opera~oes de
mensura~ao e dos controlos de resultados, assim tambem
passa em silencio a autocompreensao inerente a situa<;ao
inicial do interprete, pela qual e sempre mediado 0 saber
hermeneutico. 0 mundo do sentido transmitido abre~seao
inter prete s6 na medida em que ao mesmo tempoai se
eluc.ida 0 seu proprio mundo. 0 sujeito da compreensao
estabelece uma comunica<;ao entre dois mundos; apreende
u conteudo objectivo do que e legado pela tradi<;ao, ao
aplicar esta ultima a sua propria situa<;ao.

Mas, quando as regras metodologicas unem deste modo
a interpreta<;ao com a aplica<;ao, entao sugere~se a inter-
preta<;ao de que a investiga<;ao hermeneutic a abre a reah-
dade, sob a guia do interesse pela conserva~ao e amplia<;ao
da intersubjectividade de uma possivel compreensao orienta-
dora do agir. A compreensao de sentido dirige~se, segundo
a sua estrutura, para 0 possivel consenso dos agentes no
ambito de uma autocompreensao transmitida. Chamamos
a isto diferentemente do tecnico, 0 interesse pratico do conhe-
cimento.

As ciencias da aCfiio sistematicas, a saber, a economia, a
sociologia e a politica, tern como objectivo, de modo analogo
as ciencias empirico-analiticas da natureza, produzir um
saber nomol6gico (10). Vma ciencia social critica nao se
contenta evidentemente com isso. Esfor<;a-se, ademais, pOl'
examinar quando os enunciados te6ricos apreendem legali-
dades invariantes da acc;ao social em geml e quando apreen-
dem rela<;oes de dependencia, ideologicamente fixas mas,
em principio, susceptiveis de mudan<;a. Tanto quan10 assim

(9) Remeto para as investigac;5esde H. G. Gadamer, Wahrheit
und Methode 1, Tubinga 1965, II Parte.



aeste nivel se chama racionaliza~ao chamamos-Ihe, no
plano da ac~ao colectiva, ideologia. Ern ambos os casos,
o conteudo manifesto de enunciados e falseado pela irre-
fIectida vincula~ao ainteresses pOl' parte de uma conscien-
cia so na aparencia autonoma. :It com razao, pois, que a
disciplina do pensamento educado visa a eliminac;ao de tais
interesses. Em todas as dencias se constituiram rotina s que
impedem a subjectividade da opiniao; e contra a influencia
incontrolada de interessc:s profundamente arraigados, que
dependem menos do individuo do que da situac;ao objectiva
de grupos sociais, entrou· mesmo em cena lima nova dis-
ciplina, a sociologia do conhecimento. Mas .isto e apenas
um lado da questao. Porque deve, em primeiro lugar, obter
a objectividade dos seus enunciadC's contra .a pressao e a
seduc;ao de interesses particulares, a cicncia ilude-se, por
outro lado, quanto aos interesses fundamentais aos quais
deve nao soo seu impulso,mas tambem ascondifoes de possi-
vel objectividade.

A atitude de disposi~ao tecnica, de compreensao pra-
tico-vital e de emancipac;ao re1ativamente a coac~ao da
natureza, determina os pontos de vista espedficos da his-
toria sobre os quais podemos, pela primeira vez, conceber
a realidade como tal. Aocairmos na conta da intransponi-.
bilidade dos limites transcendentais' da possivel concepc;ao
do mundo, um peda~o da natureza adquire, gralSas a nos,
autonomia na natureza. Se 0 conhecimento pudesse enga~
nar 0 seu interesse inato, entao, fa-Io~ia no discernimento
de que a mediac;ao do sujeito e objecto, que a consciencia
filosofica atribui exc1usivamente a sua sintese, e de inicio
produzida por interesse. 0 espirito pode, .refIexivamente,
tomar consciencia desta base natural, cujo poder, porem,
penetra na logica da investigac;ao.

As representac;oes ou descri<;oes nuncasao independen-
tes de padroes. E a escolha de tais padroes baseia-se em
atitudes que necessitam da avalia~ao critica mediante argu-
mentos, porquc nao se padem nem derivar logicamente nem
comprQvar de rnodo empirico. As decisoes metodicas fun-
damentais, distinc;Ocstao fundamentais como as que hi entre

e, a crfticadasideologias; bem como, alem disso, a psicanalise
espera que a informac;ao sobre nexos causais desencadeie
na consciencia de quem esta implicado um processo de
reflexao; deste modo, 0 estadio da. consciencia irreflectida,
que pertence as condic;oes iniciais de tais leis, pode modi-
ficar-se. Um conhecimento legal criticamente media do pode
assim colocar a propria lei, gra~as a retIexao, nao certamente
fora de va:lidade, mas fora da aplica~a').

o enquadramcnto metodo16gico que estabelece 0 sen-
tido da validade desta categoria deenunciados criticos ava-
lia-'sepe1o conceito da auto-retIexao. Esta liberta 0 sujeito
da dependencia de poderes hipostasiados. A auto-reflexao
esta determinada pOl' um interesse emancipatorio do conhe..;
cimento. As ciencias de orientac;ao critica partilham-no
com a filosofia.

Enquanto a filosofia permanecer ainda presa a onto~
logia, sucumbe tambem a um objectivismo que dissimula
a conexao do seu conhecimento com 0 interesse pe1a e:ri1an-
cipac;ao. So quando assesta tambem contra a ilusao da pura
teoria em si mesma a critica que dirige contra 0 0bjecti-
vismo da s ciencias, e que e1aextrai da dependencia confessada
a forc;a que em vaa reivindica para si,como filosofia aparente-
mente livre de pressupostos (11).

N0 conceito do interesse como guia do conheci-
mento ja se encontram recolhidos os dois momentas cuja
relal$ao se .deve agora elucidar: conhecimento e interesse.
A partir das experiencias do dia a dia, sahemos que as ideias
servem muitas vezes bastante bem para mascarar com pre-
text6s legitimadores os mQtivos re~tisdas nossas acc;oes. 0 que

(11) Th. W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Estu-
garda 1956.



ser categorial e nao categorial, entre enunciados analftic0s
e sinteticos, entre conteudo descritivo e emotivo, tem a
peculiar caracteristica de nao serem nem arbitrarias nem
obrigat6rias (12). Revelam-se como adequadas ou erradas.
Avaliam-se, pois, pela necessidade metalogica de interesses,
que nos nao podemos nem fixar nem representar, mas temOs
de enfrentar. Por conseguinte, a minha primeira tese e a se-
guinte: as realizafoes do suJeito transcendental tem a sua base na
histOria natural do genero humano.

Tomada em si mesma, esta tese podi<l, levar a ideia
erronea de que a razao dos homens e um orgao de adaptal$ao
como as garras e as presas dos animais. Certamente, tambem
e isso. Mas os interesses historico-naturais, a que reduzimos
os interesses que guiam 0 conhecimento, procedem simul-
taneamente da natureza e da rotura cultural com a natureza.
Juntamente com 0 momento da imposil$ao do impulso natu-
ral, e1es incorporam em si o. momento da emancipal$ao' da
COacl$aonatural. Ja ao interesse da autoconserval$ao, que
parece ser algo tao natural, corresponde um sistema social,
que compensa as deficiencias do equipamento organico do
homem e assegura a sua existencia historica contra uma natu-
reza que 0 ameal$a a partir de fora. Mas a sociedade nao e
apenas, umsistema da autoconservac;ao. Vma natureza
sedutora, que esta presente num individuo como libido,
emancipou~se do drculo funcional da autoconserva<;ao (}
impele a uma realiza<;ao utopica. 0 sistema social assume
tambem em si as pretensoes individuais que, de antemao,
nao se harmonizam com a exigencia de autoconserval$ao
colectiva. Por isso, os processos de conhecimento, a que esta
incondicionalmente ligada a forma<;ao da sociedade, nao
podem funCionar apenas como meioda reprodu<;ao da vida:
determinam em igual medida as definic;oes desta vida. A
sobrevivencia aparentemente nua e ja sempre uma grandeza
histOrica, pais, avalia-se por aquilo que uma sociedade
intenta como a sua vida boa. POl'conseguinte, a minha segund<l,

tese reza as"im: conhecer einstrumento da autotonservafiio na
mesma medida em que transcende a simples autoconservafiio.

Os pontos de vista especificos 'wb os quais concebemcs
necessaria e transcendentalmente 'a realidade estabelecem
tres categorias de saber possivel: informac;oes, que alargam
o nosso poder de disposic;ao tecnica,; interpretal$oes, que
possibilitam uma orienta<;ao sob tradic;oes comuns; e ana-
lises, que emancipam a consciencia da sua dependencia
relativamente a pCldereshipostasiados. Estes pontos de vista
derivam da conexao de interesses de uma especie que, por
natureza, esta vinculada a determinados meios de socializa-
<;ao: ao trabalho, a linguagem e a domina<;ao. 0 genero
humano assegura a sua existencia em sistemas de traballio
social e de auto-afirmal$ao violenta; gral$asa uma convi-
vencia mediada pela tradil$ao da linguagem ordinaria; e,
por fim, com. a ajuda de identidades do eu que consolidam
de novo a consciencia do individuo em relal$ao as normas do
grupo em cada estadio da individual$ao. Assim, os interesses
que guiam 0 conhecimento aderem as funl$oesde um eu que,
nos processos de aprendizagem, se adapta as suas condil$oes
externas de vida; que se exercita, mediante processos for-
mativos, no nexo de comunical$ao de um modo social da
vida; e que constroi uma identidade no conflito entre as
pretensoes dos impulsos e ascoacl$oes sociais. Estas realiza-
150esincidem, pOl' seu turno, nas for15asprodutivas que uma
sociedade acumula; na tradil$ao cultural, a partir da qual
uma sociedade se interpreta; e nas legitimal$oes que Ulna
sociedade aceita ou pratica. Porfanto, a minha teiceira tese
soa do seguinte modo: os interesses que guiam 0 conhecimento
constituem-se no meio do trabalho, da linguagem e da dominafiio.

Claro esta, a constela15ao de conhecimento e interesse
nao e igual em to 'as as categorias. Decerto, aquela autono-
mia isenta de pressupostos em que 0 conhecimento capta
primeiramcnte a realidade de um modo teorico para, mais
tarde, a pln' ao servi-:;ode interesses estranhos ao conheci-
mento e sClHpro, neste plano, uma ilusao. Mas 0 espirito
pode refelir-sc ao n.oxode intcresses que previamente religou
sujeito, e objccto ' c iSBOasta apenas reservado a auto-rcflc-



muda em aflrma<;oes mundividenciais, inverte-se a indi-
gencia do metodologicamente inconsciente na duvidosa
virtude de uma proflssao de fe cientificista. 0 objectivismo
de nenhum modo impede asciencias, como pensava HusserI,
de intervirem na praxis vital. Estao. nela integradas, de urn
ou de outro modo. Mas nao desenvolvem eo ipso uma eficacia
pra,tica no sentido de uma crescente racionalidade da ac<;ao.

Uma autocompreensaO positivista das ciencias nomolrJ-
gicas tende antes a substituir a acc;ao ilustrada pele controlo
tecnico. Guia a aplicac;ao das informac;6esdas ciencias expe-
riment(;\.issob 0 ponto de vista ilusorio de que a dominac;ao
pnitica da historia se pode reduzir ao controlo tecnico dos
processos objectivados. Nao menos rica de consequenciase a
autocompreensao objectivista das ciencias hermeneuticas. Da
apropriac;ao reflectida de tradic;oes ainda actuantes retira
urn saber 'esterilizado e, em vez dele, fecha a historia no
museu. Guiadaspela atitude objectivista da teoria consti-
tutiva de factos;, as ciencias nomologicas e h~rmeneuticas
complementam-se mutua~ente quanto as suas consequencias
pniticas. Enquanto estas se desvinculam do ne:xo'coll1a tra-
dic;ao, aquelas, ~poiando-se no enganoso fundamento de uma
historia recalcada, co~uram a pratica' vital para 0 cfrculo
funcional do agir instrumental. A dimensao em que os sujei-
tos agentes podem chegar ao consenso l'acional sobre objec-
tivos e fins, abandona-se assim a obscuridade da mera deci.-
sao entre' as ordenac;6es coisificadas de valores e os poderes
irracionais da crenc;a (13). Quando desta dimensao, aban-
donada portodos os bons espiritos, se apodera em segitida
uma refIexao que, como a antiga filosolia, se comporta
objectivamente perante a historia, eleva-se 0 positivismo ao
mais alto grau ~ como outron!. em Comte. Eis 0 que acon-
tece quando a critica nega acriticamente a sUa plopria
conexao com 0 interesse emancipat6rio do conhecimento em
favor da teoria pura. Vma tal critica esfusiante projecta

o indecidido processo do avanc;o do genero humano para 0

plano de uma filosofta da historia, que fornece dogmatica-
mente instruc;6es para a acc;ao. Mas uma filosofia enganadora
da histrJria e ap::nas 0 reverso do cego decisionismo - a parcialidade
hurocraticamente ordenada compagina-se demasi(zdo hem com uma
neulralidade axiolrJgi!;a contemplativamente mal entendida.

A estas consequencias pra.ticas de uma consciencia cien-
tificista restrita das ciencias (14) pode contrapor-se uma cri-
tica que destroi a ilusao objectivista. Sem duvida, 0 objec-
tivismo nao e rompido, como imaginava HusserI, pela forc;a
de uma renovada teoria, mas so pda demonstrac;ao do que
de mascara: a conexao entre conhecimento e interesse.
A filosofta, ao renunciar a sua grande tradic;ao, permanece-
-lhe fiel. A ideia de que a verdade dosenunciados esta, em
llltima instancia, ligada a in1Jenc;aoda verdadeira vida so se
deixa hoje preservar sobre as ruinas da ontologia. Tambem
esta filosofia continua, sem duvida, a ser uma especialidade
ao lado das ciencias e fora da consciencia p(lblica enquanto
a heranc;a da tradic;ao, de que ela criticamente se libertou,
sobreviver na autocompreensao positivista das cienci:ls.

(14) Herbert Marcuse analisou, no seu livro Der eindimen.siona~e
Mensch, Neuwied 1967, os perigos de uma redu"ao da razao, a ~aelOnah-
dade tecniea e de uma redu"ao da sociedade ao eontrolo teemeo. Num
outro contexto, Helmut Schelsky emite 0 mesmo diagnostico: <~Coma
civiliza"ao cientifica, que 0 homem leva a cabo de urn modo planlficad<;J,
surge uma nova amea"a no mundo: 0 perigo de que 0 homem se eXFh-
cite so mediante ae,,6es externas que transformam 0 mu~do. e fixe e tra!e
tudo, aos otltros homens e a si mesmo, nesta esfera obJeetIva da ae"ao
construtiva. Esta nova auto-aliena"ao do homem, que the pode roubar
a sua propria identidade e a do outro ... , e 0 pe:igo de que 0 cria~or se
perea na sua obra e 0 eonstrutor na su~ e~n~tru"ao. 0 h(.me~ afadlga-se
sem treguas por transcender-se na obJectlvldade autoprodl.;lzlda, no seu
ser construido, c trabalha ineessantemente no desenvolvu;nento ,deste
processo da auto-objeetivat;ao cientifiea». (H. Schelsky, Eznsamkelt und
Freiheit, Hamburgo 1963, p. 229).

(13) Cf. omeu ensaio «Dogmatismus, Vernunft unci Entsehei-
dung», in Theorie und Praxis I, Neuwied 1967, pp. 231 e s.
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