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CIDADANIA, AUTONOMIA E RENDA BÁSICA
Josué Pereira da Silva

1 Introdução
Antes de iniciar, gostaria de agradecer à Unisinos e aos organizadores deste evento pelo convite para participar do ciclo
de palestras sobre “renda básica de cidadania”, tema que venho
acompanhando há algum tempo e que reputo dos mais importantes na atualidade. Conforme me foi solicitado, minha palestra
deve tratar de “emancipação cidadã e autonomia”, o que envolve, além da discussão mais geral sobre “renda básica”, três temas a ela relacionados – emancipação, cidadania e autonomia.
Não é pouco para uma palestra! Por isto, escolhi uma estratégia
que me facilitasse esta tarefa, mas com plena consciência da dificuldade e quiçá da impossibilidade de realizá-la a contento.
Sei, portanto, que corro o risco de frustrar meus interlocutores e
ouvintes; mas tentarei contornar a situação durante o debate.
A estratégia que escolhi foi apoiar-me em dois autores –
André Gorz e Jürgen Habermas – que podem, por razões muitas
vezes diversas, facilitar minha tarefa de abordar o conjunto de
temas sobre os quais devo falar. Mas, além da familiaridade
que tenho com os escritos desses autores, minha escolha foi
movida por outras razões, digamos, mais consistentes, que indico a seguir.
Em primeiro lugar, ambos, Gorz e Habermas, fazem parte
de uma tradição de pensamento crítico, cujas formulações são
impulsionadas pelo ideal de emancipação humana.1 Da mesma
forma, as noções de cidadania e de autonomia ocupam lugar de
destaque em suas teorizações. Na concepção de Gorz, por

1

Na tradição da teoria social crítica, “emancipação pode significar tanto a autonomia individual, no sentido das possibilidades que uma pessoa tem para desenvolver plenamente suas capacidades, como a autodeterminação de uma
coletividade política para se organizar autônoma e cooperativamente de uma
maneira condizente com a condição humana” (SILVA, 2009, p. 204). À primeira
vista, pelo menos, esta noção de emancipação, seja referindo-se à autorrealização individual, seja no sentido de autodeterminação de uma comunidade
política, parece bem próxima das noções de autonomia, mostradas a seguir,
conforme o entendimento dos dois autores aqui discutidos.
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exemplo, “a sociedade moderna se distingue... da ordem social
pré-moderna e do Estado totalitário antimoderno pela autonomia
que ela reconhece ao indivíduo e os espaços de autodeterminação e de auto-organização que ela reserva às pessoas” (GORZ,
1994, p. 58).2 Habermas, por sua vez, afirma que “o conceito de
autonomia do cidadão une a intenção de autodeterminação individual com a de autolegislação política” (HABERMAS, 2000a, p.
523). Isto, a meu ver, já indica como a relação entre cidadania e
autonomia ocupa lugar de destaque nas reflexões de ambos.
Por outro lado, apesar de os dois autores partirem de tradições filosóficas relativamente distintas, suas análises apresentam outros interessantes pontos de convergência que também
se prestam a uma frutífera comparação. A propósito, suas abordagens a respeito da modernidade, do conceito de sociedade,
do lugar do trabalho na sociedade contemporânea, assim como
suas críticas à racionalidade instrumental ou econômica apresentam muitas semelhanças.3 Por tudo isso, considero uma boa
estratégia partir da comparação de suas concepções a respeito
da relação entre cidadania e autonomia; para ver, a partir daí,
como eles abordam o problema da renda básica.
A seguir falarei, então, das reflexões de Gorz e de Habermas a respeito dos conceitos, primeiro, de autonomia e, segundo, de cidadania, procurando realçar, na relação entre estes
conceitos, o lugar ocupado pelos direitos sociais, que é chave
para se compreender como a ideia de renda básica emerge nas
formulações desses dois autores.
2 Autonomia
André Gorz, cujas reflexões estão fortemente enraizadas na
fenomenologia de Sartre,4 define autonomia a partir de uma
perspectiva que privilegia o sujeito individual:
A autonomia comporta necessariamente a solidão, no
sentido existencial, quer dizer, a consciência – que os fenomenólogos denominam o “cogito” – de que é impossível partilhar minhas certezas pessoais com os outros e, inversamente, que minhas determinações de indivíduo social são, para mim, impossíveis de internalizar e de viver
como verdades pessoais. Em poucas palavras, a existência social comporta inevitavelmente uma parte de alienação porque a sociedade não foi e não pode ser produzida
e reconhecida por cada um como a obra que ele ou ela
criou livremente em cooperação voluntária com os outros
(GORZ, 1983, p. 132).

2
3
4

As traduções das citações em línguas estrangeiras são minhas.
Cf. SILVA, 1995.
Cf. idem, 2002.
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Crítico do sociologismo, Gorz considera que os indivíduos
autônomos são aqueles cuja socialização permaneceu incompleta ou defeituosa. Para esses indivíduos, ainda segundo Gorz,
a sociedade aparece como algo exterior: “Indivíduos autônomos
são os indivíduos nos quais a socialização restou defeituosa: neles, a parte da existência não socializada predomina sobre a parte socializada. A sociedade, toda sociedade aparece-lhes como
contingente, quase acidental, logo, absurda e em todo caso exterior” (GORZ, 1983, p. 134).
Gorz sugere, portanto, que a conduta autônoma escapa à
explicação sociológica. Apesar disso, no entanto, ele está ciente
de que os indivíduos autônomos vivem num espaço socialmente
determinado; por isso mesmo, sustenta que, na sociedade moderna, a autonomia é vivenciada como “autonomia no seio da
heteronomia” (1988, p. 119).5 Em sua teoria, esta ideia de autonomia no seio da heteronomia está diretamente relacionada a
uma noção de sociedade definida de forma bidimensional,
como uma dualidade. A sociedade bidimensional de Gorz é formada por duas esferas: a esfera da autonomia e a esfera da heteronomia. Nesse modelo de sociedade, o espaço de autonomia
dos indivíduos é justamente a esfera da autonomia. Pode-se ver
aqui que o modelo de sociedade de Gorz é bastante parecido
com o de Habermas, que também define a sociedade como uma
dualidade formada por mundo da vida e sistema (HABERMAS,
1984/7). As esferas da autonomia e da heteronomia no modelo
do primeiro correspondem, respectivamente, às esferas do
mundo da vida e do sistema no modelo do segundo.
No modelo de sociedade de Habermas, o lugar da autonomia é o mundo da vida, esfera que equivale à esfera da autonomia no modelo de Gorz. Mas Habermas, que tem seu nome associado à tradição da Teoria Crítica da chamada Escola de
Frankfurt,6 define autonomia a partir de uma perspectiva interacionista que difere da visão existencial-fenomenológica de Gorz.
Assim, diferentemente da ênfase deste último na consciência individual, Habermas privilegia a noção de intersubjetividade na
sua definição de autonomia. Por isso, seu conceito de ação comunicativa desempenha um papel fundamental em sua concepção de autonomia:
Em ação comunicativa, as suposições de autodeterminação e autorrealização mantêm um sentido rigorosamente
intersubjetivo: qualquer um (a) que julga e age moralmente
deve ser capaz de antecipar o acordo de uma ilimitada comunidade de comunicação, e qualquer um (a) que se imagina com uma história de vida responsavelmente aceita
deve ser capaz de antecipar o reconhecimento dessa co5
6

Cf. sua reflexão a respeito do envelhecimento (GORZ, 2009).
Cf. SILVA, 2007; 2008, p. 35-52.
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munidade ilimitada. Portanto, uma identidade que sempre
permanece minha – i.e., minha autocompreensão como
um ser individualizado que age autonomamente – só pode
se estabilizar se eu encontro o reconhecimento como uma
pessoa e como essa pessoa (HABERMAS, 1992, p. 192).

Aqui, em vez da tese de autonomia no seio da heteronomia
na versão de Gorz, a fórmula habermasiana acentua a interdependência entre autonomia privada e autonomia pública: “A autonomia pública do cidadão não é concebível sem autonomia
privada e vice-vera; ambas pressupõem reciprocamente uma à
outra” (HABERMAS, 2000a, p. 523).
3 Cidadania
A mais conhecida e, talvez, mais consistente formulação a
respeito do conceito moderno de cidadania até o presente é sem
dúvida a tipologia estabelecida por T. H. Marshall (1965), na qual
cada dimensão da cidadania está associada a um tipo de direito:
cidadania civil a direitos civis; cidadania política a direitos políticos; e cidadania social a direitos sociais.7 Por isto, vou falar em
direitos de cidadania com base nesta tipologia, para, em seguida, relacionar esses direitos à noção de autonomia.
Começo, então, pela concepção de Habermas a respeito
dos direitos de cidadania, principalmente sua discussão dos direitos sociais. A meu ver, estes últimos ganham especial relevância quando se trata de analisar realidades sociais marcadas por
grande desigualdade social e pobreza, como a brasileira (SILVA,
2008, p. 111-137).
Ao comentar a tipologia dos direitos de cidadania de Marshall, Habermas faz a seguinte afirmação:
Essa imagem de progresso linear emerge de uma descrição que permanece insensível aos incrementos e perdas
em autonomia. Ela é cega às grandes diferenças no uso
real feito de uma cidadania que possibilita aos indivíduos
desempenhar um papel de mudar democraticamente seu
próprio status. Apenas os direitos de participação política
fundamentam a posição legal autorreferencial e reflexiva
do cidadão. As liberdades negativas e os direitos sociais,
7

Conforme escrevi alhures, “na teoria de Marshall, a noção de cidadania é formada por três elementos analiticamente distintos: civil, político e social. A cada
um destes elementos corresponde um conjunto de direitos. A saber, a cidadania civil é formada pelos direitos necessários à liberdade individual; a cidadania
política pelos direitos de participação no exercício do poder político; e a cidadania social pelo conjunto de direitos, que inclui segurança e bem estar econômico, o direito de compartilhar da riqueza socialmente produzida e o de viver
uma vida civilizada, segundo padrões sociais condizentes” (SILVA, 2000, p.
127). Sobre a relevância contemporânea da teoria da cidadania, em especial
da tipologia de Marshall, cf. SILVA, 2008, p. 53-67; e para a recepção da mesma
no debate brasileiro, cf. SILVA, 2010b.
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ao contrário, podem ser paternalisticamente conferidos.
Em princípio, o Estado constitucional e o Estado de
bem-estar podem ser implementados sem democracia
(HABERMAS, 1996, p. 78).8

Neste texto, pode-se facilmente perceber que Habermas
procura estabelecer uma relação entre as noções de cidadania
e autonomia. Ao criticar a imagem de progresso linear, dada
por Marshall em sua descrição da implementação dos direitos
de cidadania na Inglaterra, ele chama a atenção para o fato de
aquela descrição se mostrar insensível aos incrementos e às
perdas em autonomia.
Tal descrição, segundo Habermas, não mostra a grande diferença que há entre uma forma de cidadania na qual são os indivíduos que, democraticamente, desempenham o papel de mudar
seu próprio status de cidadão e uma forma de cidadania que
pode ser concedida sem a participação dos próprios envolvidos.
Para Habermas, portanto, dos três tipos de direitos descritos por Marshall, apenas os direitos políticos pressupõem necessariamente a democracia e, por isso, são os únicos capazes
de garantir a autonomia dos cidadãos. Como os outros dois tipos de direitos – civis e sociais – podem ser conferidos de cima
para baixo, de forma paternalística, eles não seriam garantidores
de autonomia. Assim, pode-se dizer que, para Habermas, apenas os direitos políticos garantem a autonomia dos cidadãos.
Mais adiante, no entanto, ele faz as seguintes ressalvas: “É verdade que ambas – liberdades individuais e garantias de bem-estar – podem ser vistas como a base legal para a autonomia social
que, inicialmente, torna possível efetivar os direitos políticos.
Mas essas são relações empíricas, e não necessariamente conceituais” (HABERMAS, 1996, p. 78).
Ou seja, embora considere que os direitos civis e sociais não
garantem a autonomia dos cidadãos, ele acredita que as liberdades individuais e as garantias de bem-estar podem ser vistas
como bases legais para uma autonomia social, que possibilita colocar em prática os direitos políticos. Ainda assim, ele afirma tratar-se de relações empíricas e não necessariamente conceituais.

8

A imagem linear à qual se refere Habermas é aquela, já mencionada, na qual
Marshall descreve a evolução dos direitos de cidadania na Inglaterra, cuja realização obedeceu à seguinte ordem: os direitos civis no século XVIII, os direitos
políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX. No segundo volume de
seu livro Teoria da Ação Comunicativa, Habermas também descreve uma sequência evolutiva para o Estado moderno: Estado burguês, Estado constitucional burguês, Estado democrático constitucional e Estado de bem-estar. Embora Habermas não descarte a possibilidade de involuções em tal desenvolvimento, pode-se, sem dificuldade, estabelecer um paralelo entre três momentos
– segundo, terceiro e quarto – dessa sequencia do Estado moderno e os três
momentos daquela sequencia estabelecida por Marshall para os direitos de cidadania: civis, políticos e sociais (HABERMAS, 1987, p. 358-60).
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Como se pode ver, apesar das ponderações acima, há, na
análise de Habermas, a dificuldade de se estabelecer uma relação orgânica entre autonomia e direitos sociais. Assim, ao falar
especificamente dos direitos sociais, ele afirma que no próprio
estatuto de cidadania vigente sob os regimes de Estado de
bem-estar há uma tensão entre a expansão formal da autonomia
cívica e privada e uma normalização do uso de direitos concedidos paternalisticamente: “Incrustada no próprio status de cidadania nas democracias do Estado de bem-estar social está a tensão
entre uma extensão formal da autonomia privada e cívica, de um
lado, e a ‘normalização’ (...) que fomenta o gozo passivo de direitos concedidos paternalisticamente, de outro” (HABERMAS, 1996,
p. 79). Para ele, essa tensão ou ambiguidade dos direitos sociais
pode favorecer o privatismo.
A preocupação de Habermas parece voltar-se para a cidadania política porque é nela que se encontraria a essência dos
ideais republicanos de participação na comunidade e de responsabilidade por seu destino. Sua concepção a respeito da relação entre cidadania política e autonomia me parece, de fato,
bastante consistente, pois enfatiza o papel dos indivíduos na
construção de sua própria cidadania.
Por outro lado, como se pode ver no texto abaixo, os direitos sociais – inclusive os direitos relacionados com o trabalho –
são concebidos por Habermas como complementos à liberdade
negativa:
Os direitos de trabalho, garantias sociais e direitos procedimentais implicados pela “seguridade” num sentido amplo
(particularmente bem estar-social e proteção contra riscos
tecnológicos e ecológicos) preservam diretamente a autonomia privada dos cidadãos que não é mais protegida somente pela posse de direitos negativos iguais (HABERMAS,
2000a, p. 524).

Embora deixe transparecer a ideia de que os direitos sociais
apenas complementam os direitos civis na garantia da autonomia privada dos cidadãos, ele relativiza, logo em seguida, o impacto da afirmação citada acima, acrescentando que os mesmos direitos sociais também “contribuem indiretamente para a
aquisição de qualificações para a cidadania e, por meio disso,
preenchem as precondições necessárias para a emergência de
igual autonomia política” (HABERMAS, 2000a, p. 524).
Ora, é justamente porque Habermas relaciona direitos sociais com liberdade negativa, apesar de suas ponderações sobre a importância das liberdades individuais e das garantias de
bem-estar como bases legais de uma autonomia social que possibilite o exercício da cidadania política, que a cidadania social
ocupa um lugar subordinado em seu modelo de democracia.
Por isso, vale a pena indagar-se sobre qual a possibilidade da

Cadernos IHU ideias

9

prática efetiva desses ideais de democracia numa situação caracterizada por pobreza extrema, gerada em grande medida por
desemprego em massa ou por má-distribuição de recursos. Foi
esse tipo de contexto, aliás, que animou as reflexões de André
Gorz desde a metade dos anos 1970 (SILVA, 2010a).
Gorz, ao contrário de Habermas, considera o direito ao trabalho um direito político: “Enquanto direito de participar na produção do todo social e de adquirir sobre ele direitos e poderes, o
direito ao trabalho deve ser cumprido como um direito político”
(GORZ, 1994, p. 57). Ademais, diferentemente de Habermas,
Gorz não discute a relação entre direitos sociais e liberdade negativa; em vez disso, seu interesse volta-se mais para a relação
entre, de um lado, trabalho ou emprego, que no mundo moderno aparecem como sinônimos e, de outro, cidadania:
Na medida em que é fonte de direitos e, portanto, de cidadania, o emprego aparece como sendo ele mesmo um direito que, em virtude do princípio da igualdade de direitos,
deve ser acessível a todos os cidadãos. A utilidade (ou inutilidade) social do próprio trabalho é transcendida pela normatividade jurídica de sua forma emprego. O “direito ao
trabalho” (sinônimo de direito ao emprego) é reivindicado,
antes de tudo, como um direito político de aceder à cidadania social e econômica (GORZ, 1997, p. 108).

Apesar de, no texto acima, emprego ou trabalho aparecer
como fonte de direitos e, portanto, de cidadania, é possível afirmar que, também para Gorz, os direitos sociais estão carregados de tensão. Não é, todavia, o mesmo tipo de tensão a que se
refere Habermas.
Preocupado com os fundamentos normativos de um modelo de democracia discursiva baseado em sua teoria da ação comunicativa, Habermas coloca no centro de sua reflexão a relação entre autonomia privada e autonomia pública. Além disso,
a relação entre as duas formas de autonomia é mediada pela
lei, na forma teorizada em seu paradigma procedimentalista
(HABERMAS, 1996). Por isso, ele atribui prioridade à dimensão
política da cidadania. Para Gorz, por outro lado, a tensão situa-se mais na relação entre indivíduo e sociedade, pois para ele
os indivíduos autônomos “têm uma consciência permanente de
que as normas e leis de funcionamento da sociedade não coincidem com a exigência própria, moral ou estética, da pessoa e das
relações entre pessoas” (GORZ, 1983, p. 134).
O olhar de Gorz, diferentemente do de Habermas, está
mais voltado para a dimensão socioeconômica do que para a
esfera política. Para ele, portanto, o problema principal está em
outro lugar. Assim, partindo de uma análise das atuais mutações
tecnológicas e socioculturais e de uma crítica à centralidade do
trabalho, Gorz aponta para a necessidade de se desvincular
cidadania de trabalho:
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Eis então o coração do problema e o coração do conflito:
trata-se de desconectar do “trabalho” o direito a ter direitos e
notadamente o direito àquilo que é produzido e produzível
sem trabalho, ou com menos trabalho. Deve-se, pois, tomar
nota de que nem o direito a uma renda, nem a cidadania plena, nem o desabrochamento e a identidade de cada um (a)
podem mais estar centrados no trabalho e depender da
ocupação de um emprego (GORZ, 1997, p. 90-1).

Sua tese sobre a necessidade de desvincular cidadania de
trabalho ancora-se num diagnóstico da dinâmica das atividades
de produção e serviços, que aponta para uma irreversível redução do trabalho socialmente necessário pelas tecnologias de
ponta. Segundo tal diagnóstico, a inteligência coletiva está substituindo o trabalho vivo como força produtiva principal e, por
isso, o trabalho humano direto está se tornando obsoleto tanto
na esfera da produção quanto na dos serviços: “Em princípio,
senão na prática, a ‘inteligência coletiva’, ao tornar-se tendencialmente a principal força produtiva, abre novas áreas de conflito e estende o terreno do antagonismo entre trabalho e capital
para outros domínios onde não tínhamos o hábito de situá-lo”
(GORZ, 2000, p. 224).
É esse deslocamento do trabalho vivo, analisado por ele
em diversos livros,9 que justifica na atualidade a existência de
uma renda de cidadania independente de qualquer contrapartida em trabalho.10 Em tais condições, insistir na ideia de que os
direitos de cidadania devem ter uma contrapartida na forma de
trabalho seria, para ele, no mínimo, injusto. E não enxergar que a
atual revolução tecnológica é poupadora de trabalho e, por isso,
inviabiliza qualquer política de pleno emprego seria apostar
numa utopia regressiva (GORZ, 1997, p. 2003).
Embora, para Habermas, o tipo de autonomia possibilitado
pela instituição de uma renda básica, independente de qualquer
contrapartida em trabalho, pareça se limitar ao que denomina
autonomia privada, ele também considera bem-vinda a ideia de
se instituir uma renda básica para todo cidadão como forma de
se garantir as bases materiais para uma cidadania autônoma:
A ideia de uma renda básica garantida discutida nos anos
1980 tem certamente o aspecto interessante de que as bases materiais para autorrespeito dos cidadãos e autonomia
política se tornariam independentes, e ademais menos
contingentes, do sucesso do indivíduo privado no mercado de trabalho. Mas esses problemas provavelmente só
podem ser significativamente julgados dentro do contexto
das complicadas tarefas de uma reconstrução do Estado

9 Cf. SILVA, 2002.
10 Para uma história da relação crítica de Gorz com o tema do vínculo ou não entre
trabalho e renda, cf. SILVA, 2010a.
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de bem-estar, o qual está em risco de ser desmantelado
(HABERMAS, 1997, p. 142).

Da mesma forma como ocorre em relação a Gorz, a posição de Habermas também se fundamenta numa análise do presente. A esse respeito, ele faz, em diversos momentos, referência explícita às crises tanto do Estado de bem-estar quanto do
mercado de trabalho e do trabalho assalariado como justificativas para medidas desse tipo: “Quando no marco de relações
normais, o trabalho remunerado perde a capacidade estruturadora que tinha para o conjunto da sociedade, então já não basta
o restabelecimento do ‘pleno emprego’ como finalidade política”
(HABERMAS, 2000b, p. 119). Além de não acreditar na possibilidade de um retorno a um Estado de bem-estar de tipo keynesiano, capaz de promover o pleno emprego, Habermas é também
um crítico do paradigma produtivista que fundamenta tais propostas de retorno às políticas de pleno emprego. Num tal contexto, sua ponderação de que as garantias de bem-estar podem
ser vistas como bases legais para uma autonomia social que torna possível a prática da cidadania política ganha, portanto, ainda
mais relevância.
4 Considerações finais
Parece, portanto, evidente que, apesar das diferenças em
suas abordagens, há nas formulações dos dois autores uma
preocupação em mostrar a interdependência entre cidadania e
autonomia. Pode-se perceber também que Habermas enfatiza
mais a autonomia política e Gorz mais a autonomia pessoal; mas
nenhum deles assume a esse respeito uma postura reducionista, como mostram seus modelos de sociedade construídos
como uma dualidade. Por outro lado, mesmo levando-se em
conta a tensão existente nos direitos sociais, apontada principalmente por Habermas, os dois autores reconhecem em suas análises que esses direitos são um pressuposto necessário para o
exercício da cidadania plena. Além disso, como esses direitos
são em grande medida resultado de lutas sociais, deve-se concluir que eles contribuem para o aumento da autonomia e da
participação política dos cidadãos.
Isto é verdade, sobretudo se considerarmos uma noção de
cidadania que não se contente em realçar apenas sua dimensão
política, traduzida em autonomia dos indivíduos perante o Estado, mas que também enfatize a autonomia dos cidadãos em relação ao mercado. Neste último sentido, a implantação dos direitos sociais sob o Estado de bem-estar representou um avanço
na conquista de uma autonomia, ainda que parcial, dos cidadãos em relação ao mercado, principalmente o de trabalho. Ao
reduzirem a dependência dos trabalhadores e das parcelas mais
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carentes da população em relação ao mecanismo de mercado,
os direitos sociais reduziram também relativamente o estatuto
de mercadoria da força de trabalho.11
Por fim, considerando, de um lado, que o atual contexto de
crise do Estado de bem-estar, crise em grande medida decorrente da crise do mercado de trabalho12 e, de outro lado, que pobreza e desigualdade social afetam atualmente tanto os chamados países em desenvolvimento como os ditos desenvolvidos,
torna-se necessário repensar as condições para se construir
uma cidadania autônoma.13 Neste sentido, a instituição de uma
renda básica universal e incondicional,14 isto é, como um direito
de cidadania, contribuiria muito para ampliar as margens de autonomia dos cidadãos e das cidadãs, principalmente em relação
a um mercado de trabalho que já não consegue cumprir a contento suas tradicionais funções. Mas a renda básica poderia contribuir também para superar situações de carência material que
impedem o próprio exercício da cidadania por importantes
parcelas da população.
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