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DIREITO À MORADIA* 

                                         
                                          

     Sérgio Sérvulo da Cunha 
 
 
 
l. Direito à moradia e direito à vida 

 
 
O direito à vida, para quem já 

nasceu, não consiste no direito de não ser morto, mas no direito 
de viver.    É correlato, assim, a uma série de obrigações, não 
apenas negativas, mas também positivas, por parte dos demais. 

 
O homicídio - infração de 

obrigação negativa - é a forma mais flagrante de desrespeito à 
vida.   Mas se observarmos o conjunto dos elementos agressivos, 
dependentes menos do meio físico que do meio social, perceberemos 
que representam, também, violação  ao direito de viver; e, muitas 
vezes, causa de outro tipo de homicídio, lento mas seguro. 

 
O direito à moradia integra o 

direito à subsistência, que é expressão mínima do direito à vida.   
Mas, antes do direito a morar, vem o direito de simplesmente 
estar: ninguém subsiste, sem ser em algum lugar.  O direito de 
deslocar-se (art. 5º-LXVIII da Constituição Brasileira de l988) e 
o direito de ter casa - asilo inviolável do indivíduo (art. 5º-
XI), resguardo da sua intimidade (art. 5º-X) - decorrem do 
direito de estar: o de ocupar um espaço, indissociável da 
existência física. 

 
Quando as legislações modernas 

proibem a pena de banimento, fazem-no menos em atenção ao 
direito, de cada um, de estar junto aos seus em seu ambiente 
(direito ao convívio,  à pàtria, à própria cultura), do que como 
proteção ao direito de estar em algum ambiente. 

 
Morar (do latim mora = atraso, 

retardamento, espera, demora) significa permanecer duravelmente 
em algum lugar, ter nele assento ou sede (= residir), praticar 
aí, na intimidade, os atos elementares da vida.   O direito civil 
estabeleceu distinção entre moradia e domicílio (circunscrição 
administrativa ou política em que se tem residência ou negócio), 
embora esta última palavra proceda de domus, que significava, em 
latim, a casa, morada, habitação. 

 
 

                                                           
*
 Apresentado ao Congresso de Direito Civil Alternativo, realizado em Blumenau, em abril de l994. 
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2. Direito de estar, direito à moradia, direito de morar 
 

Se, em determinado país, 
pessoas não têm outro espaço além das beiras de estrada ou 
caminho público, onde permanecem acampadas, é porque lhes foi 
reconhecido o direito de estar, mas não o direito à moradia. 

 
Ao Estado compete disciplinar 

o uso do espaço público, e impedir que se embarace o que por 
todos deve ser usado.   Entretanto, haveria ofensa ao direito de 
estar no caso em que o Estado, desalojando quem ocupa espaço 
público, não lhe oferecesse alternativa de estar; ou que a 
oferecesse somente com sacrifício de outro direito básico, como o 
direito ao trabalho, o direito ao convívio, ou o direito à 
própria cultura1.   O Estado não pode, sem ofensa a esses 
direitos, confinar quem desalojou do espaço público; nem removê-
lo, contra sua vontade, para região remota.  A ofensa é tanto 
mais grave quanto menor a possibilidade de defesa do ofendido. 

 
Distingamos direito à moradia 

e direito de morar. 
Os direitos com preposição "a" 

são direitos de igualdade: em geral, direitos sociais de acesso, 
de oportunidade.    São fruto de adscrição2, não de capacidade 
econômica ou produtiva.    (Não fosse assim, estaríamos excluindo 
a criança, o inválido, o hipossuficiente).   Por meio deles, a 
sociedade exerce a justiça distributiva, atribuindo a) bens que 
não produziu mas cuja administração detém (como a terra); ou b) 
bens produzidos com esforço individual ou social (v.g. o capital, 
sob a forma de financiamento, previsto no art. 5º-XXVI da 
Constituição). 

Direitos com preposição "de" 
são poder material de exercício. O direito de moradia consiste na 
posse exclusiva, e com duração razoável, de um espaço onde se 
tenham proteção contra a intempérie, e, com resguardo da 
intimidade, as condições para a prática dos atos elementares da 
vida: alimentação, repouso, higiene, reprodução, comunhão.    
Trata-se de direito erga omnes.    Ao contratar locação de casa, 
por exemplo, exerce-se direito à moradia, cujo efeito é o direito 
de morar: no polo passivo dessa relação jurídica acham-se o 
locador (com causa negocial) e todos (com causa legal). 

 

                                                           
1
 Aqui compreendido como o direito de alguém às expressões próprias de sua vida, em consonância 
especialmente com o art. 216 - II da Constituição: "os modos de criar, fazer e viver". 
 
2
 É pelo critério da adscrição que uma pessoa tem lugar garantido numa família pelo simples fato 
de haver nascido nela. Ao contrário, é pelo critério de desempenho, ou eficiência, que uma pessoa 
é admitida e mantida numa empresa (v. Talcott Parsons, The social system, The Free Press, N. 
York, 1964, pgs. 88 e ss). 
 



 

www.servulo.com.br 

 

3 

Há vínculo de dependência 
entre esses dois direitos.    O direito à moradia tende ao 
direito de morar, e só se satisfaz com a aquisição deste, em sua 
plenitude.   Para isso, é preciso que concorram todos os 
elementos da moradia.    Quem conseguiu terreno, mas não a casa, 
satisfez apenas em parte seu direito à moradia.    O mesmo 
acontece com quem possui a casa, mas não por tempo suficiente, 
exigido pelas demais relações da vida (trabalho, convívio, 
cultura, educação dos filhos).    Assim, ao direito de morar são 
extensivos os mesmos princípios que ordenam o direito à moradia. 

 
À parte o preâmbulo e seus 

títulos I e II -  em que trata dos princípios, dos direitos e das 
garantias fundamentais em suas linhas mestras - a Constituição 
trata dos direitos sociais especialmente nos títulos VII ("Da 
ordem econômica e financeira") e VIII ("Da ordem social"), 
encimados por novas declarações de princípios. 

 
Em nível de maior concreção, 

são objetivos da ordem social, entre outros, a proteção à família 
(arts. 203-I e 226), à infância e à velhice (arts. 203-I, 227, 
230); assim como são princípios instrumentais da ordem econômica 
os referidos nos incisos do art. 170, dentre eles a função social 
da propriedade (III). 

 
 
 

3.   Direitos sociais. Função social da propriedade. 
 
É grande a alteração que 

sofre, sob a Constituição de 1988, o conceito de propriedade. 
 
Não se trata apenas da 

restrição, nova, contida no art. 225.    Quando esse dispositivo 
afirma que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de 
uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, 
estabelece sobre a coisa própria, nesse interesse e com esse 
objetivo, uma espécie de gestão pública ou coletiva.    Daí não 
apenas decorrem, para o proprietário, deveres passivos, ou 
obrigações de não fazer, mas podem provir também, conforme o 
caso, deveres ativos, ou obrigações de fazer. 

 
Há muito deixara, a 

propriedade, de ser o jus utendi, fruendi et abutendi.  A 
responsabilidade pelo fato da coisa já impusera, ao dono, deveres 
de vigilância; restrições de ordem pública acarretavam diminuição 
aos poderes de usar, de fruir e de dispor. 

 
Agora diz a Constituição 

(art.5º-XXIII), que "a propriedade atenderá à sua função social".  
Qual a função social da propriedade?   O art.5º-XXIII, paira no 
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ar.    Contém princípio informador - e por isso interpretativo - 
de todas as normas sobre propriedade contidas no ordenamento 
jurídico brasileiro.    Mas é princípio em branco, de contornos a 
serem precisados e definidos, seja pela lei, seja pelo 
intérprete.  

Até aí, por três vezes usara a 
Constituição esse termo.    No preâmbulo: direitos sociais, para 
cujo exercício, entre outros fins, se instituiu o Estado 
brasileiro; no art. 1º, em que se colocam entre outros, como 
fundamento desse Estado, os valores sociais do trabalho; e no 
art. 3º, em que se põe, como um dos objetivos fundamentais da 
República, reduzir as desigualdades sociais.    Esse o quadro 
significante dentro do qual emerge, no capítulo dedicado aos 
direitos individuais, a função social da propriedade.    A 
Constituição não diz, aí, que em alguns casos se atenderá à 
função social, como algo externo à propriedade; o que diz é que 
inexiste propriedade sem função social; ou seja, ao feixe de 
poderes - absolutos, amplos ou restringidos -  que anteriormente 
se entendia compor o direito de propriedade, e aos quais somente 
correspondia, no polo passivo, um dever de abstenção (obrigação 
de não fazer), se acrescenta agora um dever ativo.    Se "jus et 
obligatio correlata sunt", quais os direitos correlatos aos 
deveres ativos do proprietário?    Como se exercem esses 
direitos?    Por parte de quem?    Em que circunstâncias? 

 
Como se vê, não há mais, face 

à Constituição, litígio implicando propriedade em que se possa 
exigir, do proprietário, apenas o seu título aquisitivo.    É que 
hoje, para a prova do direito de propriedade - poder de usar, 
fruir e dispor, mais preenchimento da função social - não basta a 
exibição do título de origem, sem a exibição do título de 
exercício. 

Aqui, impõe-se uma observação: 
o termo "restrições", aplicado ao conteúdo do direito de 
propriedade, pode induzir um imperceptível desvio: é como se à 
propriedade correspondesse uma essência, um "eidos" supra-
histórico, do qual a evolução social, aos poucos, viesse 
arrancando pedaços; essa distração lógica acaba, indevidamente, 
sobrepondo um determinado conceito civil de propriedade ao 
conceito constitucional de propriedade.    Ora, há alguns fatos 
sobre os quais incidem normas jurídicas (ex.: a vida, o tempo), 
cujo conceito pertence a outras ciências, que não  o Direito; mas 
a propriedade é um ente jurídico, cujo conceito é construído pelo 
Direito.    Essa distinção foi bem assinalada por Gilmar Ferreira 
Mendes, ao discorrer sobre a "estrutura básica do direito de 
propriedade" (A reforma monetária de 1990, RDA 186/26): "Como 
essa categoria de direito fundamental, que se apresenta, a um só 
tempo, como garantia institucional e como direito subjetivo, 
confia ao legislador, primordialmente, o mister de definir, em 
essência, o próprio conteúdo do direito regulado, fala-se, nesses 
casos, de regulação ou de conformação (Regelung oder 
Ausgestaltung), em lugar de restrição (Beschrankung).    É que as 
normas legais relativas a esses institutos não se destinam, 
precipuamente, a estabelecer restrições.    Elas cumprem antes 
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relevante e indispensável função como normas de concretização ou 
de conformação desses direitos". 

Voltemos aos títulos VII ("Da 
ordem econômica e financeira") e VIII ("Da ordem social") da 
Constituição.    Para esses títulos irradiam-se os princípios 
sociais acima referidos, do preâmbulo, do art. 1º e do art. 3º; o 
art. 6º desdobra-se no título VIII; e a norma principiológica do 
art. 5º-XXIII reflete-se no título VII. 

 
O art. 170 fixa como fim da 

ordem econômica "assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social".    Semelhante o objetivo da ordem 
social: "o bem estar e a justiça sociais" (art. 193). 

 
Duas observações decorrem 

dessa leitura: a) a interdependência entre justiça social, 
existência digna e bem estar (que é estar, bem); b) a ordem 
econômica e a ordem social desviam-se de seu objetivo caso não 
assegurem a justiça social, o estar bem, e uma existência digna 
para todos; elas se tornam, então, materialmente 
inconstitucionais; impossível aceitar, sob a Constituição de 
1988, que o país está bem, mas o povo está mal. 

 
                                   O mesmo art. 170 alinha a 
função social da propriedade (inciso III) entre outros princípios 
instrumentais (v.g. a busca do pleno emprego, a redução das 
desigualdades sociais) da ordem econômica, cujo fim é "assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social".    
Isto significa que, não obstante preenchida a função social 
stricto sensu da propriedade (v. arts. 182- 2º e 186), seu uso 
pode estar, mesmo assim, em desacordo com outros princípios 
sociais da atividade econômica.    Portanto, a função social da 
propriedade rural não se esgota na definição do art. 186, 
estabelecida em vista da desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária (v. art. 184); nem se esgota, a 
função social da propriedade urbana, na definição do art. 182-  
2º ("a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor"): para que isso aconteça, é preciso que o plano 
diretor seja compatível com os princípios e normas sociais da 
Constituição, acima referidos. 
 
 
 
4 - A relação jurídica de direito à moradia 

 
O primeiro - mas não 

necessariamente o único - devedor dos direitos sociais, que se 
encontra no polo passivo dessa relação, é o Estado. 
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São duas as dimensões em que o 
Estado assume essa posição: a) como obrigado à operacionalização 
genérica desses direitos; b) como obrigado, em casos 
particulares, à satisfação material desses direitos. 

 
 Sob o primeiro prisma, há um 

dever geral, por parte do Estado: a) de edição das normas 
jurídicas aptas à efetivação da Constituição3; b) de promover a 
satisfação desses direitos, mediante atuação judiciária ou 
administrativa (confisco - art. 243 da Constituição; distribuição 
de terras públicas; desapropriação; discriminatórias, 
assentamentos, financiamentos, políticas e programas 
habitacionais, etc.). 

Em suma, e no tocante ao 
direito à moradia, cabe ao Estado, em primeiro lugar, estabelecer 
uma adequada ordenação do uso do solo, que não iniba o acesso à 
moradia; e promover todas as medidas que assegurem esse direito. 

 
Se há terrenos públicos 

suficientes, o Estado não pode deixar de destiná-los a essa 
finalidade; onde há terreno público sem utilização, não pode 
haver pessoa sem moradia.    Nesse caso, tem ela ação contra o 
Estado, para haver a posse do terreno mínimo necessário à sua 
moradia.    Titular do direito à moradia - aquele que, como 
credor, situa-se no polo ativo dessa relação - legitimado 
portanto a agir, é a pessoa necessitada de moradia (direito 
social não se confunde com direito da coletividade ou do Estado).  
Não se discute, - salvo se a lei tenha posto a proximidade  como 
requisito - se a pessoa é de fora ou do lugar; nem se existiriam, 
em outro lugar, condições mais propícias para sua instalação; o 
critério nesse caso, de lege ferenda, é a proximidade possível do 
trabalho, e das outras relações da vida; mas dificilmente poderá 
o Estado, melhor do que o necessitado, ajuizar desses interesses, 
sem dano da justiça.    Não há qualquer outro requisito (v.g. 
capacidade econômica, pagamento de taxa, preço ou emolumento, 
sujeição a formalidades burocráticas), a não ser a prova da 
necessidade (admitida a presunção de fato, em lugar de prova 
cabal).    Embora tendo a aparência ou a forma de ação de imissão 
de posse ou de ação vindicatória da posse, não se trata de ação 
possessória ou dominial, mas de ação de direito à subsistência 
(ação para ter moradia) em que a posse da terra, ou da casa, 
figura como objeto instrumental.    Os direitos à subsistência, 
por definição, são de atuação imediata; a morte, a degradação, 
não esperam a burocracia; tratando-se da ocupação de prédio 
abandonado, devoluto, ou sem utilização, não cabe invocar poder 
de polícia, salvo prova de risco maior, iminente, à subsistência, 
saúde, ou segurança do ocupante. 

 

                                                           
3
 Canotilho aponta, como correlato a esse dever estatal, o "direito à emanação da norma 
jurídica", que no direito brasileiro se exerce mediante a ação de inconstitucionalidade por 
omissão (controle em tese) e do mandado de injunção (controle difuso). 
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Se não há terrenos públicos 
suficientes ou em condições que satisfaçam o direito à moradia, 
deve o Estado buscá-los em mãos de particulares, atendidos aos 
direitos e garantias integrantes do estatuto da propriedade. 

 
Incumbe ainda ao poder público 

- a par dessas providências elementares - a promoção da política 
habitacional que permita acesso à moradia. 

 
 
 

5 - O particular no polo passivo da relação 
 
Devedor de direito à 

subsistência, face ao necessitado, é quem possui, superfluamente, 
aquilo que pode satisfazê-lo. 

Existe aí, porém, uma ordem de 
chamamento.    O primeiro devedor de moradia é o Estado.    
Porque, como vimos, lhe compete implantar adequado ordenamento do 
solo, da habitação, e de recursos para a habitação; porque é seu 
fim precípuo a organização da sociedade, segundo o interesse 
geral; porque possui terrenos e recursos, ou dispõe de meios para 
mobilizá-los; e porque é quem pode indenizar o particular nos 
casos em que, para satisfazer aquele direito, vá seu sacrifício 
individual além do razoável. 

O particular não tem nenhuma 
dessas obrigações.    Mas, conforme o caso, pode fazer parte, no 
polo passivo, da relação jurídica de direito à moradia, com causa 
negocial ou legal. 

A causa é negocial se o 
particular constroi, financia, intermedia, vende ou aluga imóvel 
para moradia. Por ser, a moradia, a vantagem objetivada pela 
outra parte, a esses negócios aplicam-se os princípios e normas 
sociais acima referidos; à sua luz devem ser interpretados; e são 
de ordem pública suas disposições. 

 
A causa é legal se a 

propriedade for socialmente inadimplente.    Nesse caso, não 
obstante o título de aquisição e a posse, o direito de 
propriedade (complexo de poderes e deveres) não se aperfeiçoa.    
Sendo requisito da ação reivindicatória a prova de propriedade, o 
autor será julgado carecedor da ação se a inicial não for 
instruída com ela (título de origem e título de exercício, 
correspondendo, este, ao preenchimento da função social).         
O mesmo vale para a ação possessória (v. Sérgio Sérvulo da Cunha, 
"A nova proteção possessória", trabalho apresentado ao 2º 
Congresso Internacional de Direito Alternativo, Florianópolis, 
setembro de 1993).    Vislumbrando-se direito à subsistência, 
mesmo que a inicial seja instruída com prova plena da propriedade 
ou posse, não cabe liminar; sua concessão frustraria a argüição, 
pelo ocupante, da "exceptio vitae sustinendae".    Como é sabido, 
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as exceções não fulminam o direito do autor, apenas encobrem sua 
eficácia.    Destarte, reconhecida a exceção, este é caso em que 
o particular - senhor ou possuidor - deverá ser indenizado pelo 
Estado.    A existência de lei própria permitiria que a 
indenização se fizesse nos mesmos autos, sem necessidade de ação 
à parte com esse objetivo.    A hipótese, aí, não é de 
inadimplência social, em que, por força da Constituição, também 
cabe indenização (em títulos da dívida agrária se o imóvel for 
rural - art. 184), embora por valor que, seguramente, não 
corresponde ao da propriedade plena. 

 
 
 

6 - Diretrizes de política habitacional 
 
Desnecessário apontar, mais 

uma vez, o grau de dependência que guarda a política urbana com 
relação à política rural.    A nível macro-econômico são menos 
onerosos, além de mais reprodutivos, os investimentos 
habitacionais no campo.   O art. 5º-XXVI da Constituição reclama 
urgente aplicação, através de agências governamentais. 

 
Somente a redistribuição da 

renda e a reforma bancária permitirão que se reutilizem no 
Brasil, a nível extensivo, instrumentos clássicos do capitalismo 
na área habitacional: o crédito para a moradia, a locação 
residencial.    Não obstante o afunilamento progressivo desses 
setores, os novos princípios constitucionais - ao lado das normas 
de proteção ao consumidor - reclamam a análise e revisão de suas 
práticas.    Com esses princípios conflita a própria filosofia da 
lei do inquilinato (lei 8.245 de 18.10.9l), não obstante editada 
na vigência da nova Constituição.    Não se trata de iniciar mais 
um ciclo no circuito pendular dessa legislação, de congelar 
aluguéis ou de dificultar a retomada pelo locador; mas de 
reestabelecer o equilíbrio contratual, de modo que a locação 
deixe de ser fonte de incerteza e de conflitos permanentes. 

 
Importa, também, investir no 

estudo e redirecionamento dos planos diretores municipais, 
principal instrumento da política urbana (v. art. 182-§ 2º da 
Constituição).    Com a redefinição constitucional, seu caráter 
deixa de ser predominantemente físico, para ganhar textura 
social. 

Por último, uma observação 
sobre o assalto à poupança popular, via FGTS, BNH, CEF, sistema 
financeiro da habitação.    Perverso mecanismo para transferência 
de renda, foi um dos instrumentos utilizados na marginalização do 
assalariado.    Já não se fale da destinação desses recursos para 
outras finalidades, ou de sua escamoteação burocrática: à parte a 
ladroagem, é sistema que pecava em sua concepção.    O objetivo 
básico da política habitacional não pode ser o enriquecimento de 
agentes financeiros ou promotores imobiliários; tampouco a 
utilização da poupança popular para empreendimentos da elite.    
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A sofisticação do sistema induz a vazão de recursos, desviados de 
atividades-fins para atividades-meios. 

 
Modelo de programa 

habitacional popular é a concessão de direito real de uso sobre 
lotes urbanos providos de serviços públicos essenciais.   A 
experiência mostra que, independentemente do seu nível de renda, 
é grande a capacidade de auto-construção progressiva, por parte 
da população.    Ela não se subordina a financiamentos ou a 
complicadas redes de serviços e intermediários.   Em muitos 
lugares a administração municipal coloca à disposição dos 
interessados projetos-padrão de habitação popular, e, mesmo, 
fábricas comunitárias de material de construção.    No mínimo, 
dadas as condições da realidade, faz-se necessária a 
sensibilidade do poder público para que as normas edilícias, por 
um lado, não admitam queda nos padrões de habitabilidade, e, por 
outro, não reproduzam, com caráter de generalidade, os padrões da 
elite. E a mesma sensibilidade para que programa de habitação 
popular tenham controle e participação popular. 

 
 

                                    Santos, Páscoa de 1994. 
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 Estado, sociedade e participação. Perspectivas socialistas* 
 
 
                                     Sérgio Sérvulo da Cunha 
 
 
 
1.                                 São três notícias de jornal, 
iguais a dezenas, ou centenas, que se publicam todo dia.   De 
acordo com a primeira, reduz-se rapidamente o número de idiomas 
falados no mundo; diz, a segunda, que morrem jornais com a mesma 
rapidez, expandindo-se grupos monopolísticos da mídia; a terceira 
informa sobre o crescimento do desemprego na Europa e a 
preferência do operariado pela preservação do emprego, ao invés 
de lutar por melhorias salariais. 

Três fatos distintos que, à 
sua maneira, traduzem a concentração crescente do poder econômico 
e cultural.    Internacionalizada a economia, estabeleceu-se uma 
nova ordem mundial, em que os oligopólios transnacionais possuem 
mais poder do que a maioria dos governos.   Dominando as 
finanças, o processo produtivo, e a mídia, eles têm condições de 
impor políticas aos parlamentos e aos executivos nacionais. 

Seria incorreto tomar a 
existência de uma única e soberana potência militar - cuja 
eficiência experimentamos na guerra do Golfo - como 
característica básica dessa nova ordem mundial. 

Era de César a efígie cunhada 
no denário apresentado, na Palestina, a Jesus.   Atrás das 
legiões romanas caminhavam a moeda e o idioma latino, buscando 
uma unidade fundada no poder militar, mas não, como hoje, na 
dependência econômica.    Vivemos três décadas assombrados pela 
perspectiva de um conflito nuclear entre as duas grandes 
potências.    No fim, os jeans e a coca-cola liquefizeram a 
República Democrática Alemã e a União Soviética.    Rompido seu 
isolamento, integram-se seus povos naquilo que os jornais não se 
cansam de denominar como a "comunidade internacional". 

"Integração" passa a ser, a 
nível internacional, uma palavra-chave tão importante quanto, a 
nível nacional, a "desregulamentação", ou a "desestatização".    

                                                           
*
 Apresentado à Conferência de Advogados Socialistas, realizada em agosto de 1994, no Rio de 
Janeiro. 
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Dão-se, a toda hora, os exemplos da Comunidade Econômica 
Européia, e do Mercosul.    O prefixo "des" é revelador.    Mais 
do que um programa, essas palavras indicam as duas faces de um 
movimento, de fora para dentro, que integra dissolvendo.    O 
fraccionamento do leste - o caso alemão à parte - é a dissolução 
da unidade federativa de povos que ver-se-ão a braços, amanhã, 
com a mais nova palavra-chave: "desnacionalização". 

O Mercosul é típico: uma 
integração regional que estimula a desintegração nacional.    No 
Brasil, a insistência na realização da revisão constitucional 
decorreu do fracasso do "emendão" de Collor.   Vocês ainda se 
lembram?    "Flexibilização", "privatização", 
"desregulamentação", possibilidade de falência de empresas 
estatais, cobrança de impostos por particulares, reforma 
eleitoral, etc.     

Boa tarefa para os jornais - 
se jornais tivéssemos - seria identificar a matriz dessas 
propostas que sob os mesmos nomes, com o mesmo indisfarçado teor, 
circulam pelos parlamentos e gabinetes sul-americanos; ou 
rastrear as personalidades - como Margareth Tatcher, por exemplo 
- que periodicamente nos visitam oferecendo receitas de sucesso, 
a par de críticas à nossa incompetência gerencial. 

 
2.                                 O fato é que, ao nos darmos 
conta dessa guerra, ela já está em curso há muito tempo.    
Outros - que só agora conseguimos entender - nos advertiram a seu 
respeito.    É de 1960 o livro de Marcuse sobre a "Ideologia da 
sociedade industrial", em que nos fala sobre a "sociedade 
unidimensional".    Nesta, as formas comuns de pensamento são 
criadas menos pelas tradicionais agências ideológicas - escolas, 
mídia, família, igrejas - do que pelas próprias formas concretas 
de vida; seu traço onipresente é o conformismo. 

Em 1960 - é bom recordar - o 
pensamento médio da esquerda brasileira considerava o socialismo 
como a propriedade estatal dos meios de produção, alcançavel pela 
revolução nacional-operária. 

                                                                                                                                                                    
O liquidificador 

unidimensional, operando durante esses anos, criou aqui três 
classes, que se distinguem segundo um critério econômico-
cultural: a classe influente, a classe defluente, e a classe 
afluente.    A classe defluente é aquela para a qual - não 
obstante com lugar apenas nas estatísticas criminais - se 
reservou um papel econômico - o de pressionar para baixo os 
salários - e um papel eleitoral: o de fornecer o voto populista.    
A classe afluente - jovens, assalariados, profissionais médios - 
é a hipnotizada pelo brilho e facilidades da vida moderna: as 
telecomunicações, a informática, os shoppings, os franchisings: 
tudo que fornece a ilusão de fruição, poder, e bem-estar 
contínuo.    Espelhinhos, com que os índios compraram dos 
portugueses, no passado, a sua perdição. 
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Há uma interpretação econômica 
para o assalto neo-colonial às posições do Estado: a necessidade 
da expansão capitalista.    Mas é possível uma outra 
interpretação, política ou estratégica: a de que o Estado, não 
obstante criatura da burguesia, gerou setores de poder autônomo 
que é importante desmobilizar, como se desmobilizaram o 
operariado fabril, a intelectualidade, e setores médios ativos 
politicamente (v.g. jornalistas, professores). 

Assim, é cada vez mais difícil 
fazer oposição, na medida em que é cada vez mais difícil pensar 
criticamente, ou agir independentemente.    Desfazem-se os 
mecanismos de solidariedade, a individualidade naufraga.    Os 
comportamentos moldam-se segundo filosofias práticas: cinismo 
(classe influente), hedonismo (classe afluente), estoicismo 
(classe defluente). 

Setores de esquerda mais 
conseqüentes, convencidos da impossibilidade prática da 
revolução, reduzem sua perspectiva à conquista de um patamar 
democrático mínimo, que permita transformações graduais.    
Submergem nos becos da via eleitoral partidária, que os países 
desenvolvidos já bloquearam através da "reforma eleitoral" (voto 
facultativo, monopartidarismo induzido pelo voto distrital).    A 
fragmentariedade social confina as idéias, as propostas e os 
compromissos no âmbito local ou profissional (corporativo).    
Nada nos une.    Tudo nos separa, a não ser o consumo. 

Militantes tradicionais 
rendem-se não apenas à inevitabilidade dos fatos ou às 
necessidades pragmáticas, mas, levando mais adiante sua 
capitulação, aderem intelectualmente ao neo-liberalismo, como 
sendo a única alternativa histórica possível. 

 
3.                                 Essa atitude reclama um duplo 
questionamento, do ponto de vista científico e do ponto de vista 
ético. 

Sob o primeiro aspecto, a 
racionalização do conformismo criou uma nova teoria da 
imutabilidade social.    Assim como, no passado, devia-se aceitar 
a ordem natural pre-estabelecida, estaríamos agora diante de um 
novo determinismo, de origem não investigada.    É como se 
tivéssemos recuado à idade pré-moderna.    Com efeito, o dado 
primordial da modernidade é o reconhecimento da autonomia do 
homem, que constroi a sociedade.    Essa visão do iluminismo, 
adensada pela sociologia clássica, tornou-se patrimônio do 
socialismo, como teoria da ação libertadora do homem.    O 
socialista, por isso, não é nem pré, nem pós-moderno, mas 
literalmente moderno. 

Mais do que a proposição 
científica, de que o homem constroi a sociedade, identificamos a 
atitude ética da qual essa proposição é indissociável.    Somos 
capaze de compreender o hedonista e o estóico, porque 
reconhecemos o prazer e a dor como elementos nucleares da 
experiência humana.    Mas recusamos o absolutismo, ou 
exclusivismo, de uma e de outra concepção.    O fato de sermos 
construtores da história nos torna responsáveis por ela; e nos 
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incompatibiliza como o cinismo, com o genocídio, com a opressão; 
como o grande holocausto branco, em que não o gás mata, mas a 
fome, a doença e o desespero. 

Não cremos que este seja o 
preço necessário da difusão tecnológica.   Nem acreditamos que, 
para a edificação da ordem internacional, seja preciso suprimir 
as contribuições nacionais, enquanto vigentes e válidas. 

Não vivemos neste século - em 
que tantas esperanças se sepultaram - a ponto de pretender que 
todos os homens possam ser, desde já, livres, iguais e 
solidários.    Mas não abdicamos, ainda, da nossa humanidade.
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