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reapresentar de modo tão radical a liberdade 
individual que acaba por defender a anarquia. 

Rawls pretende chegar à definição racional de um 
princípio universal de justiça (da justiça distributiva 
entendida como eqüidade). Para isso parte do contrato 
social, a um nível de abstração bem mais alto que o de 
Rousseau e de Kant. Mediante a ficção da "posição 
original" (isto é, o estado de natureza), quer 
compreender a condição hipotética pré-social em que 
os indivíduos livres e racionais podem escolher os 
princípios de justiça da futura sociedade política. 
Podem escolher de modo verdadeiramente 
"autônomo", ser deveras legisladores universais, 
expressar o homem numênico e não o fenomênico, 
porque, na posição original, existe um "véu de 
ignorância" não sobre problemas da sociedade e sobre 
valores morais, mas sobre os próprios dotes naturais e 
sobre a própria posição social futura. Deseja-se fazer 
cessar a tensão entre vontade geral e interesses 
particulares, fazer ver que a justiça também é utilidade 
(não soma de utilidades individuais), e estabelecer o 
princípio do "maximin", já que os homens, antes do 
salto para a sociedade, querem a justiça, ou seja, 
maximizar as posições mínimas. E assim que são 
formulados os dois princípios de justiça: "Cada 
indivíduo possui direito igual à mais ampla liberdade 
possível, compatível com a igual liberdade dos 
outros"; "As desigualdades sociais e econômicas hão 
de ser estruturadas de modo que sejam razoavelmente 
geradoras de vantagens para todos e ligadas a posições 
e cargos igualmente abertos a todos". 

Buchanan distingue a opção fundamental-
constitucional (ou contrato), que estabelece as regras 
do jogo, das opções pós-constitucionais de caráter 
operativo que visam fins contingentes. É em 
conseqüência disso que distingue o "Estado protetor" 
ou "Estado-árbitro" — um poder neutral que, com o 
monopólio da sanção, impõe o cumprimento das 
normas jurídicas — e o "Estado produtivo" ou "Estado 
jogador", que fornece os bens públicos e cujos poderes 
discricionários deviam manter-se dentro da esfera do 
primeiro, que o limita. As novas regras do jogo teriam 
de obstar às preferências radicalmente individualistas, 
pois alimentam o conflito sem maximizar a utilidade 
individual, e favorecer, ao invés, o jogo e o 
intercâmbio cooperativos, para fomentar uma 
convivência construtiva. Nozick, pelo contrário, é 
fautor de um "Estado mínimo'', um Estado que teria 
uma única função, a de proteger os direitos individuais 
contra toda e qualquer forma de violação. Nasceria do 
campo do direito privado, como desenvolvimento da 
autoproteção que os vizinhos de moradia a si mesmos 
se dão associando-se, ou como aperfeiçoamento de  

agências que protegem quantos obtêm tal proteção: a 
ordem política, instaurada pelo Estado mínimo, é 
assim explicada em termos não políticos. 

Não se trata de mera discussão acadêmica de 
filosofia política, porque as diferentes soluções são 
logo traduzidas numa maior ou menor interferência do 
Estado na vida social e econômica, sugerindo assim 
novos limites constitucionais (v. 
CONSTITUCIONALISMO) na época da crise do Estado 
assistencial ou do bem-estar (v. ESTADO DO BEM-
ESTAR). 
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[NICOLA MATTEUCCI] 

Controle Social. 

Por Controle social se entende o conjunto de meios 
de intervenção, quer positivos quer negativos, 
acionados por cada sociedade ou grupo social a fim de 
induzir os próprios membros a se conformarem às 
normas que a caracterizam, de impedir e desestimular 
os comportamentos contrários às mencionadas 
normas, de restabelecer condições de conformação, 
também em relação a uma mudança do sistema 
normativo. 
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Podem ser identificadas duas formas principais de 

Conlrole social de que se serve um determinado 
sistema para conseguir o consenso: a área dos 
controles externos e a área dos controles internos. 
Através do primeiro termo se faz referência àqueles 
mecanismos (sanções, punições, ações reativas) que se 
acionam contra indivíduos quando estes não se 
uniformizam com as normas dominantes. Neste nível 
nos encontramos perante uma gama de sanções, 
extremamente variada e de peso punitivo diferente, 
entre as quais mencionamos, além do caso extremo da 
morte, os da privação de determinadas recompensas e 
direitos, as formas de interdição e de isolamento, as de 
reprovação social, de admoestação, de intriga e de 
sátira. 

Fazem parte, ao invés, dos controles internos, 
aqueles meios com que a sociedade procura mentalizar 
os indivíduos — especialmente durante a socialização 
primária — sobre as normas, os valores e as metas 
sociais consideradas fundamentais para a própria 
ordem social. Os controles internos são, portanto, 
como afirma Berger, aqueles que não ameaçam uma 
pessoa externamente, mas por dentro de sua 
consciência: "os controles internos dependem de uma 
socialização bem sucedida; se esta última foi realizada 
adequadamente, então o indivíduo que pratica certas 
transgressões contra as regras da sociedade será 
condenado pela sua própria consciência que na 
realidade constitui a interiorização dos controles 
sociais." 

O objetivo do controle não é somente perseguido 
pelo sistema social ou pelos grupos nele dominantes, 
mas também por grupos que numa sociedade parecem 
marginais e reacionários. De fato, as dinâmicas e os 
processos que caracterizam os grupos reacionários 
aparecem regulados por normas específicas e 
consolidadas, em relação às quais se determinam 
claros mecanismos de controle. Esta é, de fato, uma das 
condições indispensáveis ao grupo reacionário para 
que sua ação não seja prejudicada na sociedade. 

O conceito de Controle social, embora 
indiretamente, está presente nas obras dos clássicos da 
filosofia política que abordaram os temas do Estado, 
do poder, do fundamento do direito de mandar, a 
partir da relação entre o agir individual e a história e o 
agir coletivo. 

O conceito de Controle social, entendido como 
limitação do agir individual na sociedade, se encontra, 
por exemplo, na teoria do Estado de Hobbes. Segundo 
este autor, o fim do Estado é salvaguardar a paz, 
protegendo a vida dos indivíduos que a ele pertencem. 
O Estado se constitui quando os homens renunciam a 
fazer uso da força individual — segundo o estado de 
natureza — que produz situações de anarquia, para se  

entregarem a um poder coletivo ao qual se reconhece 
o direito de impor as próprias ordens, recorrendo — 
nos casos extremos — também à força. 

Também Rousseau se interessou pelo problema da 
justificação do poder. No Contraio ele critica o direito 
do mais forte, a superioridade do forte e do rico, 
julgando-os privados de legitimidade. Como 
fundamento do direito ele identifica a vontade do 
povo, o ser coletivo que nasce da livre associação de 
todos os homens que renunciam dessa forma "a 
exercer a própria vontade particular". 

O conceito de Controle social está também 
indiretamente presente no debate que se desenvolveu 
no século XIX entre os estudiosos interessados pelos 
temas sobre o curso geral da história, em particular 
sobre o conceito de previsão destacado por Comte e a 
proposição determinista de Spencer. 

Sucessivamente no contexto americano alguns 
autores retomaram e reformularam o conceito de 
previsão. Entre estes recordamos L. F. Ward, que 
considera a previsão como capacidade de controle, F. 
H. Giddings, para o qual a história representa um 
processo de construção da sociedade, e F. 
Oppenheimer, que trata dos processos de 
autocivilização das sociedades. 

Numa forma explícita o conceito de Controle social 
é formulado pelo sociólogo americano E. A. Ross, no 
fim do século passado, em duas importantes acepções 
que dominaram por muito tempo o debate sociológico: 
pela primeira acepção se entendem todos os processos 
que, ao determinar na interação as relações entre os 
vários indivíduos, levam a regular e a organizar o 
comportamento do homem e estabelecem condições de 
ordem social; pela segunda acepção se entende o 
controle exercido por um grupo sobre os próprios 
membros ou por uma instituição ou grupos de pressão 
e classes sociais sobre a população de uma sociedade 
ou parte dela. 

A primeira acepção do conceito, embora confirmada 
nas obras de W. G. Summer, preocupado em 
evidenciar o controle do comportamento por parte dos 
"costumes dos grupos", e de C. H. Cooley e analisada 
também na obra de G. Gurvitch, não está isenta de 
fortes limitações, entre as quais a da genericidade da 
formulação, de acordo com a crítica de muitos autores. 

De fato, L. Von Wiese, após ter maturado a 
convicção de que a ordem social se determina somente 
na presença de imposições externas, opta pelo conceito 
de constrição social, procurando dessa forma superar a 
indeterminação em que incorre Ross de fazer derivar 
da interação a ordem interna de uma sociedade. Outra 
limitação desta acepção se encontra no fato de que 
enfatiza 
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os processos de socialização como elementos de 
controle social, com prejuízo de outros fatores, e do 
mesmo êxito imprevisível e ambivalente dos 
processos sociais. 

Também a segunda acepção não aparece isenta de 
limitações, porque na formulação mais extensa parece 
se sobrepor a outros conceitos, tais como os de poder e 
de autoridade. 

No curso de sua história cada sociedade ou grupo 
tende a modificar os mecanismos de controle social a 
que faz recurso para garantir o consenso. A este 
propósito, se podem delinear — embora 
esquematicamente — as mudanças que os sistemas de 
Controle social sofreram numa sociedade industrial. 

Enquanto na formação econômico-social do 
capitalismo liberal o próprio objetivo do Controle 
social era confiado às leis de mercado, desde o 
momento em que se determinara um amplo consenso 
baseado na lógica de tipo meritocrático que tornava 
plausível a diferenciação das recompensas, com a crise 
da ideologia liberal se determina — embora 
paralelamente ao sistema anterior — um tipo de 
Controle social em que a intervenção estatal adquire 
sempre maior peso. Nesta fase o controle é confiado, 
em particular, às intervenções do Estado assistencial, 
que visa realizar uma situação generalizada de bem-
estar social. Neste período em que se emprega uma 
grande quantidade de recursos públicos para realizar 
uma situação de segurança social, em que se alarga a 
esfera de competência e de intervenção do Estado 
(quer na direção para incrementar a ocupação no setor 
terciário quer no apoio dado ao setor secundário quer 
no campo assistencial) se determina paralelamente, e 
exatamente em relação com a forte intervenção no 
setor público, uma situação de delegação e de menor 
participação social dos cidadãos e a consolidação dos 
interesses dos vários grupos que acentuam cada vez 
mais seu caráter de pressão. Se de um lado o mito da 
sociedade do bem-estar parece capaz de polarizar as 
aspirações das massas e de determinar suas 
necessidades, de outro lado uma realidade de expansão 
econômica e produtiva garante a multiplicidade dos 
recursos e torna mais concreta a possibilidade de 
realizar a sociedade do bem-estar. 

Não obstante estas condições favoráveis, 
verificaram-se em alguns contextos sociais, como no 
da Itália dos anos 60, fenômenos contrários àquela 
situação de Controle social. Referimo-nos à ausência 
de uma política de planejamento e a toda aquela série 
de intervenções de tipo assistencial, produzidas por 
uma lógica de clientela visando ampliar o campo de 
segurança social sem criar as condições econômicas e 
produtivas 

capazes de legitimá-la, através das quais, juntamente 
com as leis de mercado, o poder público procurava a 
base do consenso. 

Numa situação como a atual, que é de crise de 
recursos, se torna, porém, impossível para o Estado 
manter o tipo e a quantidade de intervenções acionadas 
anteriormente para sustentar a economia e garantir o 
Welfare State. A crise (da economia e de legitimação), 
de fato, rachou esse modelo de Governo. A carência de 
recursos públicos, o maior controle de determinadas 
forças sociais, o agravamento dos desequilíbrios 
sociais e produtivos, a maior dificuldade na 
competição internacional tornam, no momento atual, 
impossível repropor a atuação de uma política de 
assistência e de clientela acionada anteriormente e de 
uma política de apoio às empresas em período de crise. 

Na carência de amplas perspectivas políticas, na 
diversificação de interesses já consolidados, na crise 
de representação de grupos de referência, o problema 
do Controle social se torna um problema de regulação 
de interesses e de pressões dos vários grupos, por 
parte do Estado e da afirmação de uma situação de 
neocorporativismo na qual resultam mais fortes os 
grupos que ocupam as posições centrais da estrutura 
social e produtiva. 
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[FRANCO GARELLI] 

Convenção. 

Entendido como assembléia política, este termo 
possui fundamentalmente dois significados, sendo o 
segundo típico do vocabulário político norte-
americano; significa: 1) assembléia de representantes 
do povo reunida para criar um novo Estado e formar 
suas instituições, ou para substituir ou modificar a 
forma de Governo existente; 2) assembléia de 
delegados de um partido convocada para designar os 
candidatos a cargos eletivos, fixar programas ou 
preparar campanhas eleitorais. 

Incluir-se-iam no primeiro caso as Convenções 
revolucionárias e constitucionais, de que são  


