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Pressupostos para uma discussão
A sociedade brasileira formou-se antes do Estado e da Nação, e suas características
Iniciais não facilitavam a constituição de formas de convivência propícias ao
fortalecimento da solidariedade e de respeito a valores indutores da coesão social

roponho tratar do tema
Brasil-Nação na pers-
pectiva da Ciência Polí-
tica Neste campo
dc cOfll)cCifll('fltO, o con-

ceito de Naç:c) e comumente asso-
ciado ao de cidadania.

) YSflId( ) (Li ( )rganizaçao polui-
c:i dc uni jxn , o cientista político
identifica no processo de constru-
çio da Nato os movimentos e arti-
culações que têni por objetivo a iii-
corporacao fX)l 1 ica de Segmentos
sociais excluídos da representaçtc)
nas instituic(ies do Estado. Trata-se
1i (Ia ex1iulnsa(.) (LI cidadania, con-
ccl uda esta como reconhecimento
político de direitos individuais e
coletivos, expressos em leis e ga-
rantias p(-1 Lstado.

A identiticaçao do processo de
construção da Naçio com o reco-
nhecimento político e com a expan-
são da cidadania funda-se em pres-
supostos que, se devidamente
explicitados, ajudam a colocar numa
perspectiva, ii meu ver iluminadora,
a reflexmo sol)re o caso brasileiro.

Primeiro pressuposto: A Na-
ço, enquanto experiência ética que
vincula indivíduos inseridos em con-

(lico(.',', S( )ciais (lesigliais, resulta d:i
existência dc um Estado organiza-
do. Não o antecede.

Segundo pressuposto: a Naçulo
entendida C( )fli() comunidade éti-

ca. através do reconhecimento e da
inclusão de toda a coletividade em
uni conjunto de direitos e deveres,

.1 e, serem obedecidos e valori-
zados, instituem a convivência civi-
lizada e respeitosa. O Estado é a
estrutura política através da qual di-
reitos e deveres smo csratuídos. A
coletividade que se torna Nação no
processo de expansão da cidadania
passa a ver o Fstado como avalista
de um contrato social benéfico e
nao como instancia de dominação e
de discriminaciio.

Terceiro pressuposto: a Naçio
assim concebida - comunidade éti-
ca instituída politicamente por via
(las leis e das instituições do Estado
- l r c' s1 põe a superação ou
neutralização de elementos
indutores de identidades coletivas
excludentes. como é o caso da lín-
gua, etnia, religião ou localidade. A
c( )munidade ética fundada na con-
cepção de que é o indivíduo o su-
jeito de (lireitos e deveres nã c uni-
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porta, em princípio, o reconheci-
mento da superioridade e predomi-
nância de identidades coletivas
excludentes. Nessa perspectiva, é
apenas no plano da política organi-
zada e da ação do Estado que cole-
tividades específicas, tais como gru-
pos étnicos, religiosos ou linguísticos
podem ser reconhecidos como por-
tadores de direitos que os distingam
no conjunto da coletividade como
um todo.

Quarto pressuposto: tomando-
se a Naçio comum dos elementos
que contribuem para a instituição e
inanutc'nçào da coesão de uma co-
letividade que se )rganiza politica-
mente sob a égide de um Estado,
verifica-se que ela pode servir de
fundamento para atitudes
identificadas como nacionalistas e
também para a adesão positiva do
indivíduo ao princípio da nacionali-
dade. No entanto, na perspectiva
da Ciência Política, nem o naciona-
lismo concebido como ideologia
política que leva os povos a se con-
frontarem a ponto de entrarem em
guerra, nem a legitimacac) da iden-
tidade nacional representada pelo
Estado, decorrem de iiiudo neces-
sário e inevitável da construção da
Nação. O nacionalismo pode moti-
var ações políticas de grupos hu-
manos ainda não organizados sob a
forma do Estado, portanto ainda não
vinculados por um corpo de leis e
de instituições protetoras dos direi-
tos dos indivíduos. Em resultado da
própria lógica de excludência que
caracteriza os movimentos naciona-
listas, indivíduos e grupos podem
ser perseguidos e eliminados do
debate e da negociação de que re-
sultarão as instituições que darão
forma a um Estado. Em outras pala-
vras, o nacionalismo expresso em
lutas por afirmação de identidades
coletivas exclusivas pode
inviabilizar a Nação concebida como
comunidade ética fundada na acei-
tação de direitos cio indivíduo.

A nacionalidade, por sua vez, é

uma definição política formal de
pertenci mento cio indivíduo à es-
pera de jurisdição de um Estado.
Pode ser motivo de orgulho para o
indivíduo; pode ser meio de afir-
inação de superioridade de um gru-

A Nação, como
comunidade ética,

pressupõe a
superação ou

neutralização de
elementos

indutores de
identidades

coletivas
ex cl u dentes,

como é o caso da
língua, etnia,
religião ou
localidade

pc face a outros. Note-se, no en-
tanto, que a nacionalidade é atribu-
to que o Estado, através de gover-
nos organizados. confere ao indiví-
duo como pré-requisito para
reconhece-lo como portador de di-
reitos e sujeito de deveres.

Diferentemente cio nacionalismo,
a nacionalidade induz os elementos
estimuladores do associativismo que
visa à instauração da igualdade de
condiçoes de vida e de oportunida-
des para toda a coletividade. Se to-
dos sai.i da mesma nacionalidade e
governados pelo mesmo Estado,
corno justificar eticamente as exclu-
sões, as c1esigualdades

É certo que, em circunstâncias

específicas, uma Naç..:10 pode ser
arregimentada num movimento na-
cionalista, vendo-se ameaçada por
outro(s) povo(s). Mas, a
arregimentaçào nacionalista pode
prescindir da Nação como comuni-
dade ética. Pode basear-se no for-
talecimento de uma identidade pri-
mária, que, geralmente, não reco-
nhece ou não se funda no indl\ i-
dito. mas em entidades míticas, a
saber, o 'povo escolhido" e uma
suposta tradição que o constitui.

Quinto pressuposto: ao asso-
ciar a construção da Nação com a
expansão da cidadania, a Ciência
Po1itic2l coloca em primeiro plano o
estudo das interações e conflitos da
historia política de uma coletivida-
de e em segundo plano a análise
dos valores e mentalidades que
constituem a cultura política dessa
coletividade. Em outras palavras, a
Nação está expressa no plano das
ações e interações de indivíduos e
grupos organizados com o objetivo
dc obter o reconhecimento público
de direitos diversos. Está realizada
nas leis e instituições que assegu-
ram a efetivação desses direitos.

Não se pretende, com esta al'ir-
macão, negar a importância das ati-
tudes, motivações e conccpçocs ide-
ológicas no processo de construção
e expansão da cidadania. Não há
dúvida de que a mcntalidade ino-
vadora e a disposição para a ação
,são essenciais no surgimento e sus-
tentação de movimentos sociais que
levam à expansão da cidadania.

No entanto, o cientista político
opta por identificar a Nação na ci-
dadania efetivamente e não exclu-
siva ou principalmente no movimen-
to social que pretende criá-la. Esta
opçào lhe permite afirmar que tam-
bém o Estado pode atuar como
indutor da cidadania. Ao reconhe-
cer que o conteúdo dos direitos e a
fornia jurídica que se lhes é dada
pode resultar de ações e interações
que tanto partem da coletividade
que se organiza politicamente, quam
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o de burocracias especializadas do
Estado. o cientista político h:ihiliti-
se a identificar modalidades diver-
sas de realização da Nação ) e da ci-
dadania. Propõe-Se, então, a com-
parar sistemas jurídicos e instiwições
políticas. Corno resultado cia esco-
lha deste enfoque, abre mão de con-
siderar prioritário o estudo mais di-
fícil, porque metodologicarnente
mais complexo, da cultura política
que dá forma às concepci5es e va-
lores orientadores dos comporta-
mentos e estratégias dos indivíduos
e grupos que fazem política e par-
ticipam do processo de regulamen-
tação cia cidadania.

Tendo como pano de fundo es-
tes pressupostos.. passo a apresen-
tar algumas idéias que julgo rele-
vantes no estudo da 1 orifl;iça() (Ia
Nação no Brasil.

Nação e Cidadania no Brasil
A primeira idéia importante é a

de que a sociedade brasileira for-
mou-se antes cio Estado e cia Na-
ção. E começou com características
que não facilitavam a constituição
de uma comunidade ética. ou sela.
de formas de convivência propici-
as ao fortalecimento de laços de
solidariedade e de respeito a valo-
res indutores da coesão social. A
historiadora Maria S ivia de Carva-
lho Franco ressalta unia espécie de
amoralidade típica das relações so-
ciais no Brasil do século XIX, mani-
festa na facil idade cie
descumprimento dos contratos e cia
palavra empenhada, atitude esta que
a lei e a autoridade pública dificil-
mente tinham eficácia para co ibir C

que, além do mais, era socialmente
aceita e até valorizada.

Ao buscar explicar a origem des-
ta atitude a historiadora comenta que
o Brasil já nasceu moderno, no sen-
tido de que todas as relações soci-
a is desdeo início colonial foram
determinadas pela organização da
economia exportadora, que tinha o

objetivo fundamental e .1 )minante
de gerar lucro monetário para os
portugueses e para os empresários
europeus que financiavam o comér-
cio internacional da época.

Mas, a modernização da econo-

Por um lado, as leis
que reconhecem os

direitos de
cidadania exprimem

a adesão da
sociedade aos

valores da
democracia e da
igualdade; por

outro, o clientelismo
e as práticas do

favor promovem a
desigualdade e a

discriminação

mia exportadora fundou-se num tipo
de sociedade sem raizes comunitá-
rias. Nesses sentido, o Brasil colo-
nial nada tem de semelhante à so-
ciedade feudal européia. onde as
relações entre senhores e servos
constituiam uma rede de direitos e
deveres legitimados por tradição
imemorial.

M. S. de Carvalho Franco ressal-
ta as ambigüidades da convivência
entre os senhores brancos, proprie-
tários, os escravos, que acabaram
por aprimorar múltiplas estratégias
de ganho financeiro e de auto-afir-
mação numa sociedade de merca-
cio - mercado restrito, mas merca-
do. que dependia de dinheiro para

funcionar - e os hoiiien livres. c:i -
tegoria social nova, resultante da
alforria de escravos e da aculturação
de parte da população indígena,
indivíduos sem lugar definido quer
na estrutura econômica, quer na es-
trutura sócio-política. A amhigüicia-
de maior decorria cia pouca força
da lei e cia enorme força das rela-
coes pessoais.

Desde o início do Brasil. muito
antes dos movimentos pela inde-
penclência. o problema da Nação
ficou bem configurado: como inte-
grar, numa nova sociedade, numa

miaçao social sem passado, o por-
tuguês colonizador. o escravo afri-
cano, o índio nativo e os tipos no-
vos decorrentes cia mestiçagem das
raças básicas?

Foi mais fácil construir o Estado
no Brasil, cio que a Nação, pois esta
tarefa coube às elites políticas, cuja
preocupação inicial era manter a
integridade territorial e as condições
de continuidade lucrativa da eco-
nomia agro-exportadora. Os histo-
riadores nos mostram como estes
o! ijei n'os foram bem cunipridos du-
rante o século XIX. O Estado de
lato consolidou-se. corri suas buro-
cracias e com sua capacidade de
controle sobre todo o territórã .

E a nação brasileira? A história
as supressão do trabalho escravo
fornece elementos para mostrai' o
caráter incompleto e 1 )rma 1 íst iCo ela
cidadania que se vai gradualmente,
implantando no país. Ao assinar com
a ( i--ã-Bretanha o tratado de reco-
nhecimento cia inciependencia, os
novos governantes cio Brasil com-
p0 )metiam-se a abolir a escravidão
ciii 1831. Em 1850, persistia a es-
craviclão e o tráfico negreiro foi
então interrompido principalmente
por causa cia pressão inglesa. Na
década de 1860, o ciebate sobre O

fim da escravidão assumia a forma
do emancipacionismo, cujo resulta-
cio foram as leis do Ventre Li-
vre( 18 -71 ) e dos Sexagenários
(1885). Na década de 1880, o mo-
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viment( ) abolicionista empolgou a
opinião publica nacional. Esta era
formada pelo pequeno número de
brasileiros que lia jornais e livros, e
se informava sobre a política, nem
todos favoráveis ao fim definitivo
da escravidão. Mas. veio a Lei Áu-
rea. que foi motivo de muita vibra-
ção popular, mas que não signifi-
cou mudança real nas relações eco-
nômicas, sociais e políticas. O con
tingente aumentado de homens li-
vres continuou a ser unia popula-
ção sem lugar bem definido no
mercado de trabalho e de consu-
mo, sem a proteçao da armadura
de direitos amparados em leis e em
instituições políticas e sociais efeti-
vamente vinculadoras de toda a so-
ciedade num só corpo político.

A cidadania expande na Repú-
blica, mas o formalismo continua a
marcar o processo de efetivação das
leis que estabelecem direitos no
plano civil e político. Refiro-me ao
formalismo como traço dominante
cia política brasileira no sentido que
foi dado a este conceito pelo sociõ-
logo Alberto Guerreiro Ramos. Se-
gundo ele, o formalismo denota a
cliscrepãncia entre a lei e a pratica.
Vale, então : perguntar: para que a
lei, se prevalece uma espécie de
consenso não verbalizado. flO (lis-
cutido, de que ela pode ser ou será
mesmo desrespeitada? Na visão de
Guerreiro Ramos, a estruturação ju-
rídica cia sociedade segundo o mo-
delo liberal de inspiração européia
cumpre duas funções essenciais, a
saber, dá ao Brasil um formato
institucional moderno, que o insere
de modo positivo no concerto dos
demais Estados e. ao mesmo tem-
po. estabelece os pontos de refe-
rência para as práticas de convivên-
cia política que negam OU desvalo-
rizam o modelo liberal. O
clientelismo e o favor tornam-se
estratégias difundidas e acatadas
pelas elites governantes por facili-
tarem a incorporação seletiva de
indivíduos e grupos a bens sociais

escassos (empregos, serviços públi-
cos, por exemplo) num contexto em
que o dinamismo cIa economia é
insuficiente para criar renda e opor-
tunidades de enriquecimento para
todos.

A nação brasileira
está incompleta.

Estaria completa se
o corpo de leis que

estabelecem os
direitos civis,

políticos e sociais
tivesse

estabelecido um
patamar real de

igualdade de
condições de

acesso aos bens
sociais básicos

Pode-se concluir que, por um
lado, as leis que reconhecem os di-
reitos de cidadania exprimem sim-
bolicamente a adesão da sociedade
aos valores da democracia e da
igualdade, ou seja, aos valores do
mundo ad jantado. Por outro, o
clientelisrno e as práticas do favor
promovem a desigualdade e a dis-
criminação. em boa parte resulta n-
tes da desobediência. ( nL.Oi	-

ção ou da não apli	ao das k 15.

São a expr' ão	atras(	'acio-
nai.

Se se aceita esta visão na análi-
se da expansão da cidadania no Bra-
sil República, verifica-se que as
Constituições que se sucedem re-

presentam de fato avanços no caiu.
po dos direitos civis, políticos e So-

ciais. As camadas mais pobres das
população foram sendo gradualnicn-
te incorporadas às diversas instán-
cias do corpo político da Nação. Esta
incorporação revela-se na legisla-
cao eleitoral, na legislação traballn-
ta. na legislacào previdenciária. Re-
vela-se na ampliação das políticas
assistencialistas e na promulgacau
de leis que coíbem discriminação
racial, religiosa e de gênero. Reve-
la-se nas alterações de regr:ls de
distribuição orçamentaria que vin-
co Iam volume crescente de recur-
SOS públicos para a manutenção da
educação fundamental gratuita e dos
serviços de saúde para o conjunto
da populacao, aí incluídos taml m
os que não contribuem para o stte-
ma previdenciário. I)o ponto de vista
jurídico, a Nação brasileira furta le-
ceu-se desde 1888, quando acaba a
escravidào.

Do ponto de vista fonnal. a C.011,—

tituição  de 1988 pode ser conside-
rada como o coroamento de um pro-
cesso político bem sucedido de ins-
tituiçao de urna N ,,ição democrática
e justa. Ela incorpora e regulamen-
ta todos os aspectos mais polêmi-
cos e conflituosos cia sociedade bra-
sileira: a reforma agrária, direitos dos
índios, discriminação racial, direitos
da mulher, cia criança e do adoles-
cente, formas de democracia direta
cicie efetivamente garantem o aces-
so cio indivíduo ao processo de for-
mulação de políticas.

Mas, como observei antes, o
formalismo vicia a realização tia lei.
'Iodos e cada um dos brasileiros re-
conhecem a distância que separa,
por exemplo, o disposto no Estatu-
to da Criança e do Adolescente e a
realidade do sistema judiciário e cia
assistência social,; OU O disposto na
regulamentação da reforma agrária
e as condições dos governos para
efetivarem os assentamentos neces-
sários; ou o previsto nas leis que
estabelecem regras processuais efi-
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cientes para a tramitação rápida de
causas trabalhistas de pequeno Va-
lor - que são de interesse de po-
bres e desvalidos - e a incapacida-
de da Justiça do Trabalho pô-las em
prática com a eficiência requerida.

É neste contexto de discrepân-
cia entre o que reza a lei e a reali-
dade das relações sociais e do modo)
como funcionam as instituições que
se manifesta  caráter truncado da
cidadania no Brasil. Constrói-se, as-
sim, um arremedo de Nação, que
de fato não vincula os indivíduos
numa comunidade ética porque
cada um e todos têm razões para
desconfiar de que a lei não é para
Valer mesmo nem se aplica igual-
mente para todos. A expressão
para inglês ver - , de triste signifi-

cado, ainda faz sentido) para OS bra-
sileiros quando estes se defrontam
Com as inconstâncias e contradições
na aplicação das leis e nas ações
do Estado.

Sob esta 1erspectiva, a conclu-
sao é inevitável: a Nação brasileira
está incompleta. Estaria completa se
o corpo de leis que estabelecem os
direitos civis, políticos e sociais ti-
vesse já estabelecido um patamar
real de igualdade de condições de
acesso aos bens sociais básicos (mo-
radia, saúde, educaçào, emprego,
informação) e se a este corpo de
leis correspondesse um conjunto de
instituições especializadas na sua
aplicação e na fiscalização do seu
cumprimento. Este é um ponto for-
temente ressaltado pelo sociólogo
inglês T.11. Nlarsball. autor de livro
que se tomou um clássico no estu-
do da expansão da cidadania no
mundo moderno. Ao distinguir três
tipos de direitos fundamentais do
indivíduo - os civis, relacionados
às condições de realização econô-
mica e pessoal, os políticos, relaci-
onados à participação no governo
e à capacidade de controle do

governante pelo governado, e os
sociais. relacionados ao acesso a
condições de vida digna -Marshall
identifica as instituições essenciais
para garantir a realização efetiva dos
direitos do indivíduo-cidadão. São
elas: os tribunais e cortes (le justiça
que realizam os direitos civis e pro-
tegem o indivíduo contra arbitrarie-
dades cometidas por outros indiví-
duos, agremíaçoes ou pelo Fstado;
as instituições da democracia libe-
ral (partidos, sindicatos, imprensa
livre, sufrágio universal, eleições,
mandatos responsáveis): o sistema
educacional e o previdenciário, que
promovem a oferta de serviços e
recursos básicos para todas as clas-
ses sociais, financiados por impos-
tos cobrados proporcionalmente do
conjunto da coletividade.

Sem estas instituições, a eficácia
da lei é nula. Sob este prisma, a
Nação brasileira padece do) que po-
deria ser chamado de dJ'icít

Jan-abril12000	 Rl:vlslA lxi L}c,lsl.AiIvo	43



A FORMAÇÃO DO BRASIL-NAÇÃO

jstit1eCiOfl1I Nessa perspectiva, a
presença mais ativa e difundida cio
Estado seria essencial para fortale-
cer a Nação.

Levandose cio ('Oflta. L5 praticas
(10 cl iCfltCl1° e do favor, tão am-
plamente difundidas na trama das
relações SOCliiS e políticas brasilei-
ras, faz sentido questionar a suges-
tão de "mais Estado' como estraté
gia para fortalece" a Nação. O terna
é poleifliCo, mas também faz senti-
do a tese defendida pela historia-
dora e cientista política Maria
Victória de Mesquita Benevides,
para quem Sósó há um jeito eficaz de
implantar e consolidar a democra-
cia, que é praticá-la. Ela desenvol-
veu esta tese em livro hoje famoso
que serviu para difundir no Brasil a
noção da cidadania ativa. Esta reali-
za-se atravé s da utilização de todas
as krmaS de associativismo que es-
timulem o indivíduo a se informar
e a participar de processos de de-
cisão política não só nos momen-
tos eleitorais, mas principalmente
entre 5Se5 momentos. O cidadão
ativo acaba por formar opiniões
que o levem a se ver como parte
integrante de uma co letividade
maior ou como excluído dela, to-
tal ou parcialmente. Em princípio,
tal visão pode levá-lo a ter urna
opinião fundamentada sobre a
desejabilidade de maior ou menor
jn ( ervençau/preseflÇa do Estado
em aspectos específicos da con-
vivência social.

Nessa perspectiva, a solução
"mais Estado' para fortalecer a Na-
ção teria na cidadania ativa o ele-
mento definidor do equilíbrio entre
interveflçao estatal 

"
"autonomia cia

sociedade que fosse desejável e
benéfico para a coletividade corno
um todo.

Conclusão
Volto :10) título deste ensaio e me

pergunto que conclusêes tirar so-
bre a formação da Nação no Brasil..

Penso ser p )SSiVel enumerar algu-
mas a partir das reflexões atrás ali-
nhavadas.

Do ponto de vista formal e
jurídico, a Nação está amplamen-
te estabelecida pela Constitui(-ao

Levar-ido se em conta
as prá cas de

clientelismo e do
favor, tão

amplamente
difundidas na trama
das relações sociais
e políticas brasileira,

faz sentido
questionar a

sugestão de "mais
Estado" como
estratégia para

fortalecer a Nação

de 1988.  Neste (l( )CUIfl('flto. que
refunclou a ordem ciemocratica no
Brasil após mais de duas décadas
de au tonta nisnio, há p oucos clis-
positivos que preservam prerro-
gativas e privilégios corporativos
e discriminações de tratamento
político e jurídico (é o caso, por
exemplo, dos foros especiais de
julgamento de militares e políti-
cos com mandato ou os direitos
especiais do fur ionalismo públi-
co). Pela ( -. oT, wição de 1988, o
Brasil u e uma Nação inteira-
mente Ücmocratica.

Do ponto de vista das práti-
cas vigentes no convívio social.
observa-se que a lei não é o

referencial dominante para fixar
padrões de relacionamento que
respeitem o indivíduo como su-
jeito portador de direitos. Em tal
contexto, a cobrança de deveres
tende a aparecer como arbitrária
e descabida. Nesta perspectiva, a
Nação não está realizada. A soci-
edade brasileira fragmenta-se em
grupos que estruturam sua
moralidade própria, quase que
"de costas para o Estado".

• Mas. este mesmo impulso
associativista fragmentador pode
estimular as experiências de cida-
dania ativa. Esta volta o indivíduo e
os grupos sociais para o Estado, ser-
vindo, assim, para fortalecer a Na-
ção.

Então, como grande conclusão,
O55() dizer que, o mesmo haven-

cio ainda muito a construir, o Bra-
sil vem fortalecendo-se como Na-
cão, principalmente no período
republicano.
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