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Resumo
Esta tese estuda as transformações hoje em curso no estatuto da política. Para isso,
desenvolve um estudo interdisciplinar visando elucidar as condições que permitiram, em alguns
momentos da trajetória de nossa espécie, o surgimento, florescimento e supressão de relações que
podem ser consideradas políticas.
Estabelece para isso um fundamento: cada época formula, a partir de suas concepções
antropológicas, o que considera possibilidades e limites humanos para a ação política. Para
demonstrar esta hipótese, a tese examina a evolução das concepções de natureza e/ou condição
humanas na modernidade e como elas se relacionam com os diferentes discursos sobre a política.
A pesquisa discute, a seguir, quatro momentos-chave na história das práticas políticas:
1) o período anterior à formação das chefias e o significado da formação do estado. Ela
mostra que, com a passagem do nomadismo para o sedentarismo, nossa espécie conheceu uma
queda na sua condição de vida e a perda da autonomia dos membros da comunidade, bem como a
perda, para a imensa maioria, de sua condição de interferir nos rumos do seu grupo social. Ela
questiona, assim, o significado normalmente atribuído à formação da civilização, mostrando que
ela representou a supressão do saberes e práticas que impediam a formação do poder.
2) a invenção grega da política. Ela mostra que os habitantes das fileis gregas inventaram
uma prática social nova, cristalizada em instituições específicas. Nelas, o poder era partilhado no
interior de uma comunidade de cidadãos. Como resultado desta vivência, os gregos produziram
uma nova maneira do ser humano compreender e se colocar perante a sociedade e o cosmos,
novas formas de conhecimento, uma nova visão de mundo, sistematizada na filosofia. Esta
prática política sucumbiu na medida em que o eixo da civilização antiga se deslocou das fileis
para os impérios e o sistema de soberanias fragmentadas na Idade Média.
3) a invenção moderna da política. Do Renascimento ao Iluminismo, a idéia de que os
seres humanos podem tentar moldar seu destino pessoal, modificar as instituições, conter o
arbítrio e serem sujeitos do seu destino vai ganhando peso, culminando nas Revoluções
Americana e Francesa. Tendo como cenário o estado territorial moderno, definido pela soberania,
presenciamos a irrupção do poder constituinte das massas nos processos revolucionários, o
resgate e a redefinição da cidadania e a incorporação de práticas democráticas pelos regimes
liberais, que marcarão crescentemente o desenvolvimento da sociedade capitalista. Isso se apóia
na compreensão do universo e da humanidade oferecida pela ciência experimental. Uma
dinâmica contraditória se instaura, com o capitalismo industrial, entre a esfera econômica
capitalista, que busca impor sua legalidade em todos os campos, e a esfera política, que busca
conter a vocação totalizadora do processo de acumulação de capitais.
4) a crise da política moderna, examinando as tendências que apontam no sentido de sua supressão, tanto
pelo solapamento das bases estado nacional, quanto pelo crescimento das tendências de mecanização e

determinação sistêmica crescente da existência humana.
Empreendido este diagnóstico, finalizamos procurando rastrear o que podem ser as
tendências que apontam n o sentido de uma nova invenção da política. Registrando uma série de
fenômenos políticos novos, que extravasam os marcos nacionais e configuram um movimento
por justiça global, focalizamos o Fórum Social Mundial, que aparece como a instituição exemplar
de um novo tipo de prática política, organizado em forma muito distinta das anteriormente
existentes: organização internacional horizontal, formação de redes e grupos de afinidade, recusa
da representação, valorização da diversidade. Localizamos novas coordenadas de reflexão teórica
embasando estas práticas. E mostramos como elas remetem ao que alguns têm chamado de
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sociedade civil global, uma categoria discutível, mas operativa para evidenciar nos novos
vínculos que vem sendo estabelecidos e como eles incidem sobre ações políticas de um tipo até
há pouco inexistente.

Abstract
The present thesis studies the current transformations of the statute of politics that are
underway. Therefore, it develops an interdisciplinary study, aiming at elucidating the conditions
that enabled, in certain moments of the trajectory of human kind, the emergence, flourishing and
suppression of relations that can be considered politic relations.

Hence, it establishes a base: in each period formulates, from its anthropologic
conceptions, what considers as human possibilities or limits for political action. To prove this
hypothesis, the thesis analyzes the evolution of the conceptions of nature and/or human condition
in modernity and how they are related to the different discourses on politics.
The research discusses four key moments in the history of political practices:
a) the preceding period to the formation of leaderships and the meaning of the formation
of the State. It shows that, with the passage from nomadic to sedentary life, living conditions of
human kind suffered a worsening, and that humans lost their autonomy from the members of the
community, as well as the lost, for the huge majority, of their capacity of interfering in the course
of their social group. It questions, the meaning that is usually given to the formation of
civilization, showing that it represented the suppression of wisdoms and practices that prevented
the formation of power.
2) The Greek invention of politics. It shows that the inhabitants of Greeks poleis invented
a new social practice crystallized into specific institutions. In these ones, the power was shared
within a community of citizens. As a result of this experience, the Greeks produced new ways of
knowledge, a new vision of the world, systematized in philosophy. This political practice
succumbed, as the axis of ancient civilization moved from poleis to empires and the system of
fragmented sovereignties of the Middle Ages.
3) The modern invention of politics. From the Renaissance to the Enlightenment, the idea
that human beings can try to mould their personal destiny, modify institutions, contain the
unjustices and being actors of their own destiny, grows strongly, leading to the American and
French Revolution. In the scenario of modern territorial state, defined by sovereignty, we witness
the irruption of the constituent power of masses in revolutionary processes, the rescue and
redefinition of citizenship and the incorporation of democratic practices by liberal regimes, which
will increasingly mark the development of capitalistic society. This is based on the
comprehension of the universe and humanity that is offered by experimental science. A
contradictory dynamics is established, by the industrial capitalism, between the capitalistic
economic sphere, which tries to impose its own legality in every field, and the political sphere,
which tries to contain the totalizing vocation of the process of capital accumulation.
4) the crisis of modern politics, analyzing the tendencies leading to suppression of
politics, by the undermine basis of the national state, as well as by the rise of the tendencies of
mechanization and increasing systemic determination of human existence.
Undertaken this diagnosis, we finalize trying to trail possible tendencies leading to a new
invention of politics. Registering a series of new political phenomena, that go beyond national
frameworks and shape a movement for global justice, we focus on World Social Forum, that
appears as the exemplar institution of a new kind of political practices, organized in a very
different way from the former existing institutions: horizontal international organization,
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formation of affinity networks and groups, rejection of representation, valorization of diversity.
We find new coordinates of theoretical reflection supporting these practices. And we show how
they do refer to what some analysts have called global civil society, a controversial category, but
useful to show those new links that have been established and how they have a considerable
effect on political actions of a new kind.
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Apresentação
Esta tese visa estudar as transformações hoje em curso no estatuto da política.
Para isso, desenvolveremos um estudo interdisciplinar entre áreas conexas – como a
filosofia política, a sociologia e a antropologia históricas e a história da idéias e das mentalidades
–, visando elucidar as condições que permitiram, em alguns momentos da trajetória de nossa
espécie, o surgimento, florescimento e supressão de relações entre os seres humanos que podem
ser consideradas políticas. Os resultados desta investigação serão utilizados para analisar a
situação presente da esfera e das práticas políticas, que passam por transformações muito
grandes. Esperamos, desta forma, localizar problemas e apontar tendências não apreendidas por
outras abordagens.

O ponto de partida
As transformações que atualmente ocorrem na esfera da política são enormes, talvez
suficientes para colocar em xeque as condições que viabilizaram o surgimento e manutenção da
política na modernidade. Vivemos, há mais de duas décadas, um período de transição entre a
época marcada pelas estruturas articuladoras da história do século XX e uma outra época, cujas
características não estão totalmente consolidadas, mas que se configura como bem distinta da
anterior. Alguns falam de uma passagem onde estariam sendo solapados os alicerces estruturados
a partir da Revolução Francesa e outros mesmo a partir da Paz de Vestefália. Qualquer que seja
seu alcance, esta transição parece ser profunda.
Multiplicam-se discursos que apresentam estas transformações como crise de civilização,
da condição humana, de projetos políticos e de perspectiva histórica – discursos que são
acompanhados do questionamento dos paradigmas de entendimento prévio do mundo. Quer seja
apresentada ou não como destino inescapável, a globalização em marcos neoliberais do modo de
produção capitalista potencializa tendências fortes e irradia ondas de choque por todas as esferas
da sociedade: a mercantilização das atividades humanas e as desigualdades sociais atingem níveis
jamais alcançados; a dominação imperial dos Estados Unidos se torna mais belicosa e prepotente;
a informática redefine a economia e potencializa a ação da mídia; a genômica invade o cerne da
vida para submetê-la aos desígnios do poder; a crise ecológica coloca em risco a sustentabilidade
da biosfera. A história parece perder sua ordem, reforçando a sensação de mal-estar, de impasses
crescentes para os quais não se vislumbra perspectiva de superação. A experiência histórica do
século XX não justifica esperanças ingênuas em um futuro radioso. Qualquer abordagem secular
também não autoriza – apesar da ressurgência de certos fundamentalismos – qualquer
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providencialismo na história. Depois de Auschwitz e Hiroshima e meio século de ameaça de
extermínio nuclear, de uma parte, e do colapso do desenvolvimento, de outra, a filosofia da
história como progresso está morta.
Paralelamente, temos uma alteração no que se compreende ser o homem, uma mudança da
antropologia subjacente à percepção do nosso mundo. Quando a cultura coloniza a natureza viva,
manipulando-a cada vez mais de forma industrial, como a matéria inerte, quando a imagem da
sociedade visualizada por Huxley em Brave New World pode se transformar em uma metáfora do
mundo onde adentramos, temos uma paradoxal naturalização do ser humano, cujo paradigma é o
Projeto Genoma Humano, mas que pode ser também o cérebro humano tratado como um
computador biológico – “somos todos robôs”, não dirá Dennett? Para discutir qual é o futuro da
política, não basta, pois, discutir as mudanças nas estruturas que até agora a condicionaram. Não
podemos deixar de discutir o tema em conexão com o debate de qual é o futuro da nossa espécie
– porque para alguns, como Anders, o que talvez esteja em pauta seja a “obsolescência do
homem”.
Passamos a viver em uma civilização global certamente portadora de novas possibilidades
de desenvolvimento humano, mas cuja dimensão hoje mais visível é a dos enormes riscos que
traz para nossa espécie e nosso planeta – sociedade do risco é inclusive como Beck e Lash
denominam nosso mundo. Riscos potencializados por uma nova estruturação do capitalismo,
montada depois dos anos 1970, que não mais oferece perspectivas de melhoria para grande parte
da humanidade.
Diagnósticos diversos vêm, desde o início do século XX, apontando para o que,
esquematicamente, chamaríamos de maquinificação da existência humana – o caráter cada vez
mais sistêmico de uma civilização moldada por mecanismos de controle social complexos e
difusos, mas de eficácia instrumental incontestável. Estes diagnósticos se multiplicaram depois de
1989-1991, embora neste plano estejamos lidando com camada histórica mais profunda da
modernidade, e não com a conjuntura imediata, marcada pelo neoliberalismo, unilateralismo
imperial norte-americano e seu horizonte da “guerra infinita”. E em uma camada intermediária do
tecido histórico, como ponderam Wallerstein e Arrighi, pode-se visualizar, em uma perspectiva
histórica, pólos estatais de desafio à dominação imperial de Washington (a China, uma Europa
politicamente mais unificada). Mas não parece haver desafio previsível às tendências de reforço
da lógica profunda de determinação sistêmica crescente da existência humana.
No entanto, a sociedade atual é permeada por contradições explosivas. Daí emerge a
esperança de que tanto os perigos do presente como as tendências ameaçadoras da modernidade
possam, de alguma forma, serem superadas pela atividade prática de algum setor da sociedade,
7

que possa oferecer um novo rumo e apontar para saídas até agora não visualizadas. Qualquer
perspectiva de um futuro diferente só pode surgir vinculada ao que, no mundo moderno, temos
denominado ação política.
Será, porém, que a política não passa por mudanças que contestam as bases sobre a qual
ela vinha se desenvolvendo nos últimos séculos? Será que a ampliação radical dos mercados e
dos domínios do capital, a crise dos estados nacionais, da sua soberania e da representação
política a eles ligada, a superextensão de uma dominação imperial manu militari de Washington,
a difusão do espetáculo e a força da biopolítica não carregam, como temia Hannah Arendt, o risco
de supressão da política?
De outro lado, surgem fenômenos políticos novos: organizações e movimentos de
monitoramento, controle e combate aos organismos multilaterais e de enfrentamento de
problemas globais; organizações que atuam em projetos simultaneamente locais e internacionais;
movimentos sem vinculação partidária que se mundializam; grupos de afinidade representativos
de uma nova geração, vinculando vivência, cultura e política; movimentos mundiais gigantescos
contra guerras imperiais; grupos, como o zapatismo, que pretendem “mudar o mundo sem tomar
o poder”. Quase sempre vinculados a um novo internacionalismo, esses movimentos “antisistêmicos” passaram, depois de Seattle, a se encontrarem nos eventos do Fórum Social Mundial,
desenvolvendo uma agenda comum de mobilizações e intervindo com eficácia simbólica e
midiática, construindo afinidades e uma certa identidade, apresentando-se como um movimento
de movimentos, um movimento por justiça global. Transformando as práticas e concepções
vigentes de ação política, este movimento global não seria uma resposta às tendências que, em
outros planos, estariam suprimindo as condições para o exercício da atividade política? Mas até
que ponto estes processos se enraízam em realidades mais profundas? Já existiria uma “sociedade
civil global”? Se existe, qual seria sua dinâmica?
O termo grego krisis significa momento de definição. E a crise é, freqüentemente, uma
oportunidade de mudança. Perspectivas de supressão da história e redução da humanidade à
engrenagens de sistemas maquínicos, mas também possibilidade de mudanças e oportunidade de
melhorias. O diagnóstico de crise infunde um tom dramático à época de transição que vivemos e
as mudanças por que passa hoje a condição humana. Mas parece captar bem a dimensão dos
problemas hoje colocados para a humanidade.

As dimensões do problema
Colocados frente a tendências poderosas que apontam no sentido da supressão da política,
mas também frente a movimentos embrionários que podem vir a reorganizá-la sobre bases muito
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distintas das práticas até agora desenvolvidas, em um contexto de crise, precisamos colocar os
vários elementos em perspectiva – de fato na perspectiva mais ampla possível. É somente se
pudermos ressituar os termos fundamentais da discussão que poderemos debater as tendências em
um quadro de longa duração.
Não podemos supor que à política como prática humana reconhecível corresponda uma
disciplina acadêmica claramente delimitada. Mais do que em qualquer outra atividade, as
considerações sobre a política se inscrevem no quadro das respostas aos dramas de uma época e
nas reflexões sobre a condição humana, de Protágoras a Tucidides, de Platão a Aristóteles, de
Maquiavel a Hobbes, de Rousseau a Kant, de Marx a Weber, de Freud a Adorno, de Debord a
Foucault. Parece impossível buscarmos uma verdade essencial sobre a política. Mas o retorno a
esta discussão pode nos ajudar a explorarmos as passagens para além do mundo contemporâneo.
Conforme respondamos hoje à pergunta “o que é a política?”, estabelecemos os contornos do
espaço onde nos movemos e desenhamos os mapas para nos guiar no terreno novo em que
adentramos – onde podemos nos tornar mais humanos ou perder nossa humanidade.
Se a política é o exercício da dominação, é a imposição do poder de um indivíduo sobre
outro, ela pode ter sempre existido, ser coextensiva e mesmo anterior à existência do homo
sapiens – a dominação seria um componente central de uma natureza humana estabelecida
biologicamente, a política sua forma de expressão mais ampla e não existiria a questão da
supressão desta dominação. Estaríamos hoje apenas vivendo uma alteração da forma pelas quais
alguns seres humanos dominam os demais. Uma interpretação alternativa para a concepção da
política como dominação – caso se suponha um “estado de natureza” pretérito da humanidade,
sem dominação – é que a política tenha surgido com a ruptura desta condição pelo aparecimento
de instituições, como o estado, que formalizam, reforçam ou legitimam a dominação de alguns
estamentos, castas ou classes sobre outros. Neste caso, as tendências em curso representariam o
fortalecimento das instituições e processos de dominação e a redução do espaço para expressões
das potencialidades de autonomia e autodeterminação humanas.
Se, por outro lado, concebemos a política como o exercício coletivo do poder e da
liberdade, a contenção normatizada do arbítrio e, no limite, o estabelecimento da democracia
entre os membros de um grupo social, ela seria uma prática associada à condições sócioeconômicas, institucionais e mentais precisas, criadas por certas sociedades em alguns momentos
de um processo histórico. A questão da política não seria solúvel na questão de uma natureza
humana, boa ou má, mas esta conteria a possibilidade do desenvolvimento de civilizações
distintas no curso da história da espécie. Nisso residiria a potencialidade para uma humanização
da humanidade, para uma frágil possibilidade de amadurecimento, no sentido iluminista. A
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invenção e os desenvolvimentos da política e da democracia representariam saltos de qualidade
na nossa humanização – que tem que ser reposta para cada indivíduo que nasce e não está nunca
assegurada em definitivo. A desumanização do homo sapiens e a queda na barbárie são
possibilidades sempre presentes, quando estas condições, práticas e instituições refluem ou
deixam de existir.
Os estudiosos parecem ter acordo em apontar os habitantes das poleis gregas de 2700 anos
atrás como os inventores da política, uma prática social nova, cristalizada em instituições
específicas – e, paralelamente, de uma nova forma de conhecimento e compreensão do mundo
que resultaria desta vivencia, a filosofia. Mas esta teria sido apenas a primeira invenção da
política, que teria sucumbido gradativamene na medida em que o eixo da civilização antiga se
deslocava das cidades-estado para os impérios – com o fim da vida cívica ligada a polis sob
domínio imperial e, depois, com o sistema de soberanias fragmentadas na Idade Média e o
predomínio de outra visão de mundo, organizada pela teologia cristã.
Esta abordagem do problema é inseparável de uma indagação: será que a consolidação, ao
longo de vários séculos, desta prática não teria pressuposto o desenvolvimento de uma nova
maneira do ser humano compreender e se colocar perante a sociedade e o cosmos, de uma nova
visão de mundo? A relação entre surgimento da política e surgimento da filosofia é uma questão
que não podemos elidir, se queremos entender como a política (e a democracia) pode se sustentar
por toda uma época histórica.
Uma segunda invenção da política é registrada por todos os analistas no início da
modernidade. Do Renascimento ao Iluminismo, a idéia de que os seres humanos podem tentar
moldar seu destino pessoal, modificar as instituições, conter o arbítrio e serem sujeitos da história
vai ganhando peso, culminando nas Revoluções Americana e Francesa. A irrupção do poder
constituinte das massas nos processos revolucionários, o resgate e a redefinição da cidadania e a
incorporação de práticas democráticas pelos regimes liberais marcarão crescentemente o
desenvolvimento da sociedade capitalista. Aqui o problema da relação entre as práticas sociais e
o universo mental volta a se colocar: em que medida a compreensão do mundo e da humanidade
oferecida pela ciência formada a partir do século XVII constituiu a contrapartida mental desta
reinvenção da prática política pelos modernos e não foi vital para sustentá-la em seu período
dinâmico?
Mas a política moderna – já duramente golpeada pelas experiências totalitárias da
primeira metade do século XX – parece agonizar na passagem para o século XXI, esvaziada pela
mercantilização e espetacularização da vida decorrentes da globalização neoliberal. A fusão entre
economia e cultura reforçou os traços sistêmicos da civilização capitalista, que tendem a varrer
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tudo que os limitam, inclusive uma esfera política dotada de autonomia. A política provavelmente
só poderá recuperar seu dinamismo se forem redefinidas as bases e as formas de seu exercício. É
isso que parece fazer hoje o novo movimento global. Se assim for, estamos assistindo a uma
terceira invenção da política, capaz de oferecer uma resposta positiva para a crise de nossa época?
E será que a isso deverá corresponder também uma mudança epistemológica, uma redefinição das
formas pela qual os agentes políticos compreendem a si e ao mundo onde atuam?

Como organizar o debate destas questões?
A política é um tema venerável, que carrega 2500 anos de polêmicas e no qual podemos
nos emaranhar com facilidade. Para nos movermos neste labirinto, a melhor referência é a que já
foi colocada por Hanna Arendt – perguntarmo-nos o “que a política é, de fato, e com que
condições fundamentais da existência humana a coisa política tem a ver”1.
Na busca das respostas para esta problemática, formulamos três perguntas, cujas respostas
procuramos articular logicamente.
1) O que somos nós, seres humanos, e que lugar a política ocupa na definição da nossa
condição? A política é constitutiva do homo sapiens ou teve um aparecimento tardio em nossa
trajetória, sendo, portanto, uma invenção, uma prática que se cristaliza certas em instituições?
Responder a isso é estabelecer uma antropologia, no sentido filosófico, o que hoje só pode
ser feito a partir da antropologia como disciplina das ciências humanas. Temos, pois, que
recuperar a história desta discussão e confrontá-la com os dados do debate cientifico atual. Neste
tópico, sustento, em contraposição aos que afirmam o caráter perene da política, que ela deve ser
distinguida da dominação, presente em todos os animais sociais, inclusive no homo sapiens. A
política emergiria como um potencial de auto-determinação. Mas para que esta argumentação
ganhe força, temos que mostrar o que impede que este potencial se efetive na maior parte dos
contextos. O que nos leva a uma inevitável jornada às primeiras sociedades e civilizações, aos
debates sobre a sociobiologia e hominização, o caráter das sociedades “primitivas”, a teoria
marxista da origem da política com a origem do estado, etc.
2) Porque a Grécia clássica é o momento de nascimento da política e é até hoje colocada
como um modelo para se pensar a política? Que ruptura teria aí se dado, que faz com que
tenhamos sempre que retornar a ela? E qual a sua relação com o nascimento do pensamento
filosófico, ou, mais amplamente, qual a relação entre as práticas políticas e as estruturas mentais
que nos inserem no mundo?

1

Hanna Arendt, O que é a política, p. 133.
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3) Perguntas correlatas devem ser feitas para a modernidade. O que representou o advento
da modernidade para o surgimento de uma nova forma de política, classicamente associada à
idéia de sua soberania e tematizada pela obra de Maquiavel? Quais são as determinações
estruturais que propiciaram a emergência desta prática política, a que estruturas mentais ela se
liga e como elas evoluiram até chegarem a nós?
Não se trata, nestes dois casos, apenas de evidenciar as condições de possibilidade da
emergência de relações políticas em alguns marcos históricos, mas também de mostrar como elas
surgiram a partir de escolhas efetivas de sujeitos reais, escolhas feitas em contextos
determinados, a partir de acontecimentos fundadores – condensando interesses, produzindo
instituições, gerando idéias e legitimidade, possibilitando a estabilização por todo um período de
uma vida política e depois, quando estas condições não mais existiam, de sua supressão. É por
isso que temos que focar a relação entre estruturas e conjunturas em dois momentos chaves desta
trajetória, a emergência da política na Grécia dos séculos VII ao IV, de um lado, e na
modernidade a partir do século XVI, de outro. Além disso, a prática política parece encontrar na
democracia sua forma por excelência. A política não-democrática é auto-limitante e, em última
instância, suprime a si própria. Mas o tema se complica ao extremo, porque parece que se a
política torna-se legitima, a dominação busca adquirir uma dimensão política, disputando com as
tendências democrática a conformação do espaço político.
Três casos, as perguntas que colocamos nos obrigam a fazer sobrevôos por áreas
estudadas em profundidade por muitos especialistas. No primeiro tema, as questões e
problemáticas colocadas por Balandier, mas principalmente por Clastres e Sahlins mostram-se
particularmente úteis. No segundo caso, autores como Finley, Momigliano, Vernant, VidalNaquet, Mossé, Cassin, Loraux, etc, permitem revisitarmos hoje uma Grécia menos idealizada do
que no passado. No terceiro tema, a discussão segue, ainda hoje, subsumida aos paradigmas
metodológicos oferecidos por Marx e Weber, mas com o gigantesco acúmulo de um século de
debates sociológicos, historiográficos e filosóficos. Desde Polanyi, Braudel e Barrington Moore,
uma série de pensadores trabalhando em marcos interdisciplinares, como Gellner, Wallerstein,
Arrighi, Anderson, Giddens, Harvey, Tilly e mais recentemente as ambiciosas obras de Ellen
Wood e de Michael Mann, não só exploraram o significado e a estrutura da modernidade e de sua
relação com o capitalismo, mas inseriram este momento da trajetória humana em marcos muito
mais amplos. A segunda invenção da política, que corresponde ao mundo moderno, pode ser
assim colocada em um devir histórico contraditório – fundamental para entendermos o
dinamismo desenfreado da sociedade burguesa, as vicissitudes da história do último século, as
origens das tendências à supressão da política e nossa situação atual.
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Acreditamos que este retorno à discussão sobre o propósito e a gênese da política, sua
relação com a autodeterminação, dominação e liberdade, com a prática social e o conhecimento,
sua inscrição no mundo moderno e possibilidade de sua supressão e permanência possa nos
ajudar a responder a pergunta “o que é a política?” e reformulá-la em outra, “o que pode ser a
política no século XXI?” Não se trata de especular, mas de obter elementos para explorar os
fenômenos políticos existentes que possam ser possíveis passagens para além do mundo
contemporâneo. E visualizaremos o que está em jogo nas diferentes respostas à crise atual.
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Capítulo I

A política como potencial humano
Que obra de arte é o homem.
Como é nobre a razão! Como é infinito em faculdades!
Na forma e no movimento como é expressivo e admirável!
Na ação, é como um anjo! Em inteligência é como um Deus!
a beleza do mundo! o paradigma dos animais!
Hamlet, Ato II, Cena II
A política sempre pressupõe e expressa visões sobre a humanidade e a compreensão de
seu lugar no mundo2. Na ausência dessa articulação sistemática da discussão sobre o que somos
nós, seres humanos, e como nos relacionamos com outros humanos e com o que não é humano,
diferentes concepções antropológicas podem ser livremente reivindicadas para fundamentar este
ou aquele ideário político – por vezes considerado conseqüência necessária da nossa “verdadeira”
natureza. De fato, o leque de práticas que os membros das diferentes sociedades se permitem é
determinando pelo seu entendimento do que são.
As concepções antropológicas do Ocidente advieram da religião e das discussões da
antropologia filosófica que, desde a guinada humanista na filosofia grega, debatia o “problema do
homem”. Com o nascimento das ciências humanas, na passagem para o século XIX, estas
discussões foram deslocando-se cada vez mais da religião e da filosofia para as ciências. No final
dos oitocentos, a antropologia física e a antropologia cultural estavam estabelecidas como
disciplinas acadêmicas, abarcando grande parte das discussões sobre a “natureza humana” e as
características gerais de nossa espécie. Isso não impediu que outras disciplinas incidissem sobre o
debate antropológico: uma certa economia difundiu a idéia de um “homo economicus”, a
sociologia produziu seu “homo sociologicus”, distintas psicologias construíram diferentes
modelos do que são os seres humanos e uma certa biologia, depois de Darwin e principalmente
de Crick e Watson, reivindica explicar o que somos.
Em um sentido amplo, a obra de todo grande pensador – de Platão a Maquiavel, de Santo
Agostinho a Hobbes, de Rousseau a Marx, de Kant a Freud – carrega, implícitas ou explicitas,
concepções antropológicas fundantes. Todas as época e culturas são portadoras de suas
antropologias, que estabelecem as potencialidades humanas. E nosso tempo assiste uma
revolução talvez sem precedentes no que entende como “o homem”, que afeta profundamente o
estatuto da política, alterando expectativas e reorganizando horizontes.
2

Como demonstra Gerard Mairet, a política tem fundamentos metafísicos, pressupondo uma ontologia, uma
cosmologia e uma antropologia. Ver Le príncipe de souveraineté: histoire et fondements du pouvoir moderne, pp.
185-221.
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Nosso problema é, para iniciarmos nossa discussão, apenas o de unificar essas concepções
antropológicas em algumas grandes categorias e destacar uns poucos nexos com a política, de
forma a dar inteligibilidade a maneira como se chegou ao entendimento atual da condição
humana e como isso influencia o lugar que atribuímos à política na realização do que enxergamos
como sendo nossas potencialidades. Analisando apenas as visões antropológicas da modernidade,
que podemos aqui tratar em suas articulações com as mudanças societárias e em sua coerência
interna, vimos que elas podem ser agrupadas em quatro grandes blocos, mas que atualmente uma
quinta abordagem está claramente emergindo. Elas são camadas que se sobrepõem, como níveis
arqueológicos, com os precedentes condicionando, influenciando traçados e impondo limites,
mas não determinando imperativamente, os níveis seguintes.

1. O Renascimento principia como um movimento cultural apropriadamente batizado de
humanismo, com o florescimento das “humanidades”. A filosofia do Quattrocento ainda é uma
teologia, mas que empreende uma vigorosa afirmação da dignidade do homem, destacando sua
pura força criativa e a autonomia da vontade consciente de si e confiante em si mesma frente ao
destino3.
Na antropologia do humanismo italiano, essa valorização do homem tem seu ponto
culminante em Pico della Mirandola. Mais do que a defesa da dignidade do homem, temos com
ele a afirmação de que a originalidade humana “está na ênfase na liberdade de escolha, causa
última da dignidade do homem. Criado indeterminado, o homem tem em seu poder escolher o
que quer ser. Só ele, entre todas as criaturas, não tem sua natureza fixada ao nascer, o que lhe
permite elevar-se até a divindade”4.
Mas esta é uma tendência geral da época e, em 1509, Bovillus produzirá, na França, De
sapiente, “provavelmente a mais notável e, sob muitos aspectos, a mais característica criação da
filosofia do Renascimento”5. Os traços pessimistas do dogma cristão já tinham sido abandonados
até o ponto do tema de Adão poder se transformar no de Prometeu. “O sábio ao gerar o homem
celestial a partir do terrestre, o atual a partir do potencial, o intelecto a partir da natureza, imita o
próprio Prometeu, que subiu aos céus para trazer à terra o fogo dos deuses que dava vida a todos
os seres. Ele se torna o seu próprio criador e mestre, conquista e possui a si mesmo, enquanto o

3

Ernst Cassirer, Individuo e cosmos na filosofia do Renascimento, p. 7 e 197-9.
Maria Morrás, Presentación de Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola y Alberti. Manifiestos del humanismo,
p. 20.
5
Ernst Cassirer, op. cit., p. 148.
4
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homem meramente ‘natural’ sempre pertence a uma força estranha, de que é eternamente
devedor”6.
Neste momento em que a cosmovisão mágico-esotérica e o que virá a ser a visão de
mundo científica ainda não se distinguem7 e buscam oferecer alternativas para a escolástica
aristotélica8, a derrota da astrologia se dará pela visão do valor do próprio homem, capaz de opor
ao destino a força da sua virtude – tema consagrado por Maquiavel em sua análise sobre o
estabelecimento da política como atributo humano por excelência. A ação política é vista como a
possibilidade de se criar uma ordem estável no plano secular, em meio a um mundo de
contingência e acaso, ordem – política, estatal – que é o único espaço dentro do qual se pode
garantir a segurança e a prosperidade. A política tem uma natureza auto-fundadora e é a ação
política que estabelece novos modos e ordens, materializados em instituições temporais
duradouras9. Quase ao mesmo tempo, Thomas Morus introduz uma novidade radical, o
questionamento da idéia da desigualdade natural entre os seres humanos, com a afirmação teórica
de uma organização social igualitária sob a forma de um comunismo agrário10.
Uma postura semelhante está na base de grande parte do pensamento da época, do século
XV ao início do XVII, até Bruno e Shakespeare: “a concepção de liberdade determina o conceito
de conhecimento, assim como, inversamente, a concepção de conhecimento determina o conceito
de liberdade. Pois a espontaneidade e a produtividade do conhecimento são o que, em última
análise, selam a convicção acerca da liberdade e da força criativa do homem”11.
Podemos desenhar uma linha de força ligando Nicolau de Cusa, no século XV, com sua
defesa da razão “natural” do homem, ao novo ideal de conhecimento laico e à obra de Alberti e
Leonardo da Vinci. Em contraposição à corrente que concebe um laço mágico-místico unindo o
homem à natureza, toda esta corrente de pensamento vai desenvolver um “processo singular de
secularização”, rumo à uma forma moderna de conhecimento e de vontade de conhecimento a
partir de tarefas técnico-artísticas concretas, para as quais se busca uma teoria. Ela trabalha sobre
a observação da natureza e sua matematização, partindo de Copérnico até chegar a Galileu e
Kepler12. Assim, os temas antropológico e epistemológico fundamentais da época, a perfeição do
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Ernst Cassirer, op. cit., p. 161-2. E Emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme, p. 103-9.
Allen Debus, El hombre y la naturaleza en el renacimiento.
8
Alexandre Koyré, Estudos de história do pensamento científico.
9
Miguel Abensour, A democracia contra o estado, p.24-26. E R. Chisholm, A ética feroz de Nicolau Maquiavel.
10
C.B. Macpherson, A democracia liberal, p.20-21 e M.Finley, Utopismo antigo e moderno, in Uso e abuso da
história, p.204-5.
11
Ernst Cassirer, op. cit., p. 201.
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Ernst Cassirer, op. cit., p. 86-92, e também Alexandre Koyré, op. cit.
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homem e a distinção progressiva entre filosofia e teologia13, se cruzam para conduzir à formação
de outra episteme.
Mas esta é uma época que continua se movendo em um universo teológico. “Praticamente
todos os pensadores do século XVI – com exceção de Copérnico – ainda acreditavam em um
cosmos ‘homocêntrico’ e ‘geocêntrico’ primeiro proposto pela ciência clássica grega, com o
homem como medida do sistema do universo divinamente criado... O homem retinha, assim, seu
lugar divinamente fixado no tempo e no espaço”14. E em contraposição ao otimismo humanista,
uma corrente radicalmente pessimista do cristianismo estava obcecada pela definição do lugar da
fé e pela idéia de salvação. Uma antropologia na qual não existe espaço para a liberdade humana
é introduzida pela reforma protestante. Para Lutero, apenas as Escrituras Sagradas (e não a razão
humana) pode fundamentar a verdade sobre o mundo e a ética. “Só uma razão despojada de si
mesma, materializada em fé, inspirada e cativada pela palavra revelada, pode chegar ao
conhecimento de Deus. O arquétipo renascentista de homem, encarnado em Prometeu, em
Hércules, no indivíduo que cria a si mesmo e cria o mundo social e natural a sua medida,
desmorona e desaparece. Em seu lugar surge um pobre homem, temendo por sua salvação, que
nem sabe nem pode cumprir missão terrena alguma. ‘Que outra coisa é o gênero humano –
escreve em O arbítrio escravizado – senão reino do diabo e um caos confuso e de trevas?’”15 O
movimento reformista produz, todavia, pelo menos um resultado contraditório, que vai no sentido
de valorizar a liberdade do homem: com sua ênfase unicamente na Bíblia como a palavra de Deus
e a negação da autoridade do clero como seu intérprete, Lutero introduz a idéia do livre exame da
palavra divina pela consciência guiado pela fé, que contribui para valorizar o individualismo.
O ceticismo emergiu, em seguida, como resposta filosófica para o ambiente de incertezas
e a crise intelectual que a Reforma produziu. Qual deveria ser, no debate entre “papistas” e
“hereges”, “a regra de fé”, a resposta para a disputa acerca do “padrão correto do conhecimento
religioso”?16 No período de Montaigne a Descartes, passando por Mersenne e Gassendi, a
reintrodução dos argumentos de Sexto Empírico, associada ao “fideísmo”, vertebrou o debate
teórico. Frente a impossibilidade de fundamentar racionalmente um conhecimento seguro, os
céticos recomendavam a suspensão do juízo sobre a verdade, o que significava para os fideístas
que alguma forma de verdade só podia ser atingida pela fé. O ceticismo surgia, assim, como base
para um pensamento razoável.
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Roy Porter, The Enlightenment, p. 13.
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Toulmin sustenta que nesta postura tolerante de intelectuais do final do Renascimento
encontramos a agenda perdida da modernidade, suprimida depois pela “política da certeza” do
racionalismo cientificista dos séculos XVII e XVIII17. Mas o otimismo de alguns expoentes
intelectuais do período não é o que dá a tônica da época e uma ruptura maior emerge nos
cataclismas da passagem do século XVI para o XVII. “Tornou-se cada vez mais duvidoso que o
homem pudesse viver com as suas próprias potencialidades. As devastadoras guerras religiosas e
as desumanidades da acumulação primitiva pareciam ainda mais terríveis porque eram levadas a
cabo por uma humanidade que os homens sabiam ser ‘grande’, ‘sublime’, ‘capaz de tudo’, ‘capaz
de guiar o seu destino’. Durante algum tempo o panegírico foi substituído pelo ceticismo e pelo
desespero”18. O resultado foi, como colocou Paul Hazard, a “crise da consciência européia”19.
Mas Heller chama a atenção como, antes disso, no correr do Renascimento, tinha se
consolidado um conceito dinâmico do homem (que ela enfatiza ser distinto de um conceito
histórico do homem, que emergiria depois)20. O “eternamente” e “geralmente” humanos são
naturalmente humanos e todos compartilham esta categoria, cristãos e não-cristãos – como
lembra Bartolomeu de las Casas. Descobre-se a espécie humana ou a humanidade, sem que se
introduza ainda a sua divisão em raças. Na consciência teórica da época, a humanidade surge no
cume da hierarquia de integração (que na Antiguidade era representada pelo “cidadão da polis”).
A dissolução dos laços de comunidade, por outro lado, está abrindo espaço para o surgimento do
indivíduo como categoria antropológica – em um momento em que a nação ainda é uma categoria
embrionária. Este articulação entre indivíduo e humanidade cria uma das condições para o
surgimento do direito natural baseado no contrato.
Depois de Maquiavel, Jean Bodin pensa que a política é um negócio humano e, como tal,
traduz um projeto humano. É isso que significa, inicialmente, o princípio da soberania: “a
autonomia absoluta da política... A política deve ser pensada por ela mesma: ela só exprime a ela
própria... O que pensam conjunta e complementarmente Maquiavel e Bodin, é portanto uma
política que será a de um tempo novo, uma política que não é fundada nem em deus, nem na
natureza, porque ela é somente humana. Neste contexto, é muito pouco falar de laicização da
política: trata-se pura e simplesmente da liquidação da dupla tradição teológica e filosófica
antiga-medieval...é o princípio moderno da política profana”21.
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Bodin formula, assim, uma visão secular e utilitária da soberania e da autonomia total do
Estado, doravante absoluto. É necessário, antes de tudo, restaurar a integridade do corpo social
ameaçado pelas guerras religiosas. A soberania é o poder ilimitado e indivisível de formular leis
gerais, sem o que o Estado não se mantêm. O soberano depende do poder e não da justiça; os
súditos não tem o direito de consentir ou resistir às leis do poder estabelecido.
Hobbes parte do princípio revolucionário da igualdade natural de todos os homens, para
erigir essa autoridade independente do Estado e do governo secular sob bases contratualistas e
materialistas22. Uma autoridade política absoluta era exigida, perante a afirmação do
individualismo possessivo, para conter a natureza humana destrutiva23. “Todo homem considera
bom o que o agrada e mau o que o desagrada”, os desacordos são inevitáveis e o homem é o lobo
do próprio homem. Para Hobbes, existe um direito e uma lei básica, a liberdade de cada um usar
seu próprio poder como desejar para preservar sua natureza; todo homem busca a paz quando a
pode obter; caso contrário, procura e usa todas as formas e vantagens da guerra. Na ausência de
um poder civil, isto é, no estado de natureza, os seres humanos desfechariam golpes preventivos
uns nos outros, em uma miserável condição de guerra permanente. Para estabelecer quando é
correto ou não o uso da autodefesa é necessário um árbitro, um soberano, um poder absoluto, o
Leviatã. Esse poder surge como contrato entre os homens para superarem o estado de natureza. O
pacto se mantêm porque tem a força das armas ao seu lado. Só possui esse poder, porém,
enquanto protege os indivíduos de que é agente; se fracassa retorna-se ao estado de natureza.
Nessa medida, o pacto que dá origem ao Estado não deriva apenas da força, exige também
alguma legitimidade. O soberano interpreta a sociedade e esteia-se na sua representação24. Em
1648, os Tratados de Vestefália consagram o princípio do poder soberano dos estados e encerram
a Guerra dos Trinta Anos, estabelecendo o sistema de relações internacionais vigente até o final
do século XX.
A liberdade torna-se um dado antropológico, antes de ser um elemento da ética; o homem
não escolhe apenas entre o bem e o mal, mas entre diferentes rumos de ação, como enfatizou
Maquiavel. O homem virtuoso, perseguindo seus objetivos, pode atuar para reduzir as
vicissitudes da fortuna sobre sua vida, tornar-se um “sujeito” político. O conflito entre as
possibilidades dos homens e seu destino é um tema recorrente da época, culminando na obra de
Shakespeare25.
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Nesta concepção de homem, “a humanidade despertou pela primeira vez, como
humanidade, para a consciência de si própria. Do mesmo modo, a liberdade, o trabalho, a
multilateralidade, a ausência de limites representaram juntos a essência do homem, a sua
‘natureza’, sendo portanto declarado que o homem era capaz de tudo”26.

2. No século XVII, uma nova abordagem do mundo se conformava e embasariam no
século seguinte a episteme do Iluminismo. Prefigurações desta nova visão de mundo já podiam
ser encontradas, no século anterior, em Maquiavel e Copérnico. Mas foi com Kepler, Galileu,
Bacon, Descartes e Newton que a ciência – experimental, matematizável e tecnicamente aplicável
– se transformou na única fonte de conhecimento confiável sobre o mundo. Galileu foi, no início
do seiscentos, a figura chave para o seu surgimento: seu rechaço do aristotelismo abriu a
possibilidade de uma concepção atomista da matéria, que embasaria a filosofia racionalista e
mecanicista e fundamentaria a recusa das concepções esotéricas. “Suas considerações sobre a
necessidade de fundar uma nova ciência, a função do experimento, o uso apropriado da
matemática e a conjugação dos métodos indutivo e dedutivo para chegar a novas descobertas
afetaram direta e dramaticamente o desenvolvimento da ciência”27. Depois, no final do século,
Isaac Newton fixou, com a teoria da gravidade, uma lei natural baseada em princípios
matemáticos universais. O mundo passava a ser concebido como um relógio, que mecanicamente
percorria seu curso previsível de acordo com leis imutáveis28.
Copérnico, Galileu e Newton apareceriam, para o Iluminismo, como os heróis intelectuais
que permitiram à humanidade superar a concepção cósmica de mundo, onde cada coisa tinha seu
lugar em uma ordem cujo fundamento último era o divino, e fundar uma nova ontologia – que
instaura um novo campo de possibilidades e do que nele pode ser realidade29. A ciência se
desenvolveu, em um primeiro momento, ainda dentro de uma cosmologia religiosa. Logo, o
deísmo – “um sistema rigorosamente intelectualista que quer banir os mistérios, os milagres, os
segredos da religião a fim de colocá-la sob a luz clara do saber” – racionaliza a religião,
colocando-a num terreno vulnerável ao ataque das ciências30. E depois, baseada na filosofia
empirista de Locke e Hume, a ciência mecanicista nucleou uma visão de mundo em que o
conhecimento das leis da natureza terminou ocupando o lugar da própria religião. No Iluminismo
26
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do século XVIII, uma visão não-religiosa do mundo pode ser, pela primeira vez, formulada de
maneira consistente, apoiando-se nas ciências.
Intimamente associadas à nascente ciência experimental, as filosofias de Descartes,
Hobbes e Spinoza ainda estão marcadas pelo ceticismo e vão enfatizar o caráter mecânico do
mundo, que se move por relações de causa e efeito, e é descrito pelas matemáticas. Hobbes e
Spinoza defendem o caráter apenas corpóreo (ou substancial) do que existe. O materialismo volta
a ganhar, pela primeira vez desde Lucrécio, autoridade filosófica31. O mundo vai gradativamente
tornando-se imanência32. E a nova cosmologia, pela qual a Terra se transforma em um canto de
um universo infinito33, exige uma nova antropologia.
O otimismo do humanismo quatrocentista já não parecia crível depois das guerras que
assolaram a Europa por quase um século. As referências renascentistas ao mundo greco-romano
foram sendo deslocadas, inapropriadas para o admirável mundo novo que as descobertas, o
comércio e as novas técnicas tinha formado – Bacon apresentara a arte da imprensa, a pólvora e a
bússola como exercendo uma influência maior sobre os assuntos humanos do que qualquer
império, seita ou astro34. Emerge, no final do século XVII, a querela dos antigos versus
modernos, com a defesa explícita da importância da inovação dos métodos da ciência natural para
o progresso do entendimento35.
O homem partilha das novas características que a ciência descobre no mundo natural.
Descartes formulou a noção do animal como um autômato. Com o avanço da epistemologia
empirista e da técnica que permitia a construção de máquinas que imitavam os seres vivos, essa
idéia se fortaleceu e foi estendida aos seres humanos – sendo desenvolvida por filósofos
materialistas franceses como La Mettrie, Diderot e Holbach36. Para Hobbes, o homem, mera
matéria em movimento, é também uma máquina induzida a se deslocar pelas pressões externas,
fontes das ondas mentais chamadas de idéias.
Vinculada às concepções empiristas e materialistas e sua rejeição às idéias inatas, temos a
noção de que o ser humano é produto das circunstâncias, das suas experiências (para Locke, as
sensações externas e a reflexão interna; para Condillac, a experiência sensorial). E as
circunstâncias podem e devem ser mudadas pelas reformas sociais e pela educação. “Quando
Locke escreveu Sobre a educação, seu objetivo era treinar indivíduos livres e autônomos. Daí
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para frente o fluxo de literatura educacional não teve fim. Rousseau introduziu uma nota diferente
quando ele colocou a criança, le petit homme, no centro do processo educacional e propôs que ele
crescesse em harmonia com a natureza, como em seu Emilio”37. A questão cresce até se
transformar na utopia jacobina da formação integral do cidadão virtuoso
Estas concepções expressam e se refletem também no entendimento da história e do
destino da humanidade. Os elementos da narrativa bíblica – a idéia de um mundo de 4.400 anos,
de Adão como o primeiro homem, do dilúvio, etc. – parecem cada vez mais frágeis na medida em
que instrumentos críticos passam a serem aplicados ao estudo da religião e se desenvolve uma
“ciência do homem”.
Se o meio condiciona os pensamentos e as ações humanas, se a mente humana ao nascer é
uma “tabula rasa” ou um “gabinete vazio”, nenhuma ordem social ou moral pode basear-se em
verdades inatas. Como afirma Helvetius, “a desigualdade dos espíritos é o efeito de uma causa
conhecida, e esta causa está nas diferenças de educação... Tudo, pois, em nós, é aquisição...
Nosso conhecimento, nossos talentos, nossos vícios e virtudes e nossos preconceitos e caráter...
não são, em conseqüência, efeito de nossos diversos temperamentos hereditários”38. A tolerância
para com a diversidade cultural (que não significa a indiferença moral) destaca-se como uma
característica da antropologia iluminista. O racismo ainda não emergiu para justificar uma
suposta desigualdade inata entre os homens.
Em meados do século XVIII, diversas histórias universais desenvolverão teorias da
evolução humana, dos estágios mais primitivos aos mais desenvolvidos. Turgot, Rousseau,
Montesquieu, Adam Fergunson, John Millar e Condorcet se deterão no tema da ordem da história
humana, produzindo uma visão que, com exceção de Rousseau, pode ser apresentada como “o
progressivo aperfeiçoamento da política de decisões racionais da humanidade”39. Para alguns,
como Condorcet, a fé na uniformidade da natureza humana, levava mesmo a predizer o futuro do
homem, em coerência com o método que Newton desenvolvera para a análise da natureza
inanimada40. Nesta perspectiva, a humanidade teria passado por três estágios – caça, pastoreio e
cultivo, segundo Turgot; e selvageria, barbárie e civilização, segundo Montesquieu. Ferguson
estabeleceu uma correlação entre os estágios de evolução da economia e os meios de subsistência
e formas de propriedade. Assim, como afirma Jacques Le Goff, se “até o início do século XVII os
obstáculos a uma teoria consciente do progresso continuam a ser determinantes; de 1620 a 1720,
aproximadamente, a idéia de progresso se afirma antes de mais nada no domínio científico; e
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depois de 1740, o conceito de progresso tende a generalizar-se e difunde-se nos domínios da
história, da filosofia e da economia política”41.
Apesar da diversidade de análises, os filósofos do Iluminismo compartilhavam da
convicção
“de que em um passado mais ou menos remoto todos os povos do mundo tinham conhecido
uma vida social que por sua simplicidade geral e pela ausência de certas instituições
específicas, tais como a propriedade privada da terra, o governo centralizado, as marcadas
diferenças de classes e as religiões governadas por sacerdotes, contrastava sensivelmente
com a ordem social da Europa moderna. Eles chamavam esta primeira fase da evolução
cultural de ‘estado de natureza’. Ainda que as características concretas deste estado
primitivo divirjam consideravelmente (Hobbes falava da ‘guerra de todos contra todos’;
Rousseau do ‘bom selvagem’), a explicação do modo como os homens saíram do estado de
natureza e chegaram às instituições e costumes que tem hoje era bastante uniforme. Em
geral se aceitava que o grande motor da história e a primeira causa das diferenças de usos e
costumes eram as variações na efetividade do raciocínio. Supunha-se que o homem
civilizado tinha saído do estado de natureza literalmente pelo poder de seu pensamento,
inventando constantemente instituições, costumes e técnicas de subsistência cada vez mais
inteligentes e mais racionais. Por isso no título do livro de Condorcet aparece a palavra
l’esprit, que além de espírito pode ser traduzida por mente ou por intelecto; e por isso
Voltaire tinha se proposto como objetivo “conhecer a história de l’esprit humain”42.
A ênfase no “espírito” e na “mente” levava, desta forma, à idéia de que todos os povos –
que tendem a escolher o que é mais racional – se iluminados pela luz da “razão”, seriam capazes
de abandonar a minoridade e alcançar a maioridade, moldando o mundo da melhor forma. Outra
corrente, todavia, considerava que a liberdade de escolha racional era sobredeterminada por
outros aspectos, como por exemplo, para Montesquieu, a geografia e o clima.
A concepção antropológica do Iluminismo recuperava, redefinia, laicizava e caracterizava
como natureza traços das visões de homem do Renascimento, do otimismo do homem divino de
Pico e Bovillus ao pessimismo do homem pecador de Lutero. Agora os mais pessimistas
comparavam o homem a um lobo (Hobbes) ou destacavam seu egoísmo inato (Mandeville) e os
otimistas falavam de um homem naturalmente bom, desvirtuado pela sociedade (Rousseau).
O individualismo avançara no século XVII e, no início do século XVIII, Mandeville
apresenta sua paradoxal fórmula vícios privados (como a cobiça ou a vaidade) produzem virtudes
públicos (os benefícios que derivavam do estímulo a economia). Swift faria de Robinson Crusoé
o primeiro herói moderno43. O contratualismo colocava o indivíduo isolado antecedendo à origem
da sociedade44. Kant faria do indivíduo burguês um sujeito moral autônomo, portador por sua
razão natural das normas para decidir autonomamente sobre sua conduta, em uma passagem que
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levava da moralidade como obediência à moralidade como auto-governo45 – horizonte
antropológico normativo (e utópico) da modernidade. O indivíduo não é mais súdito, mas cidadão
virtuoso, não é mais o agente político que luta por seus interesses, transforma-se em sujeito moral
portador da universalidade do homem. À invenção social e política do indivíduo, com sua
liberdade de escolha racional, correspondia à invenção da autonomia como ideal moral.
O romantismo no final do século XVIII reagiria ao mundo desencantado do Iluminismo.
Tomando Rousseau como ponto de partida, os românticos destacariam o caráter único e
expressivo de todo indivíduo, legitimando inclusive sua revolta contra a sociedade46. E o
liberalismo nascente teria, depois de 1789, que tentar compatibilizar o indivíduo como ser social
encapsulado sobre si mesmo, com o cidadão, detentor de direitos políticos cada vez maiores, que
interage com outros cidadãos na esfera pública. A antropologia racionalista do Iluminista termina
produzindo duas figuras distintas de sujeito político, o cidadão egoísta competindo entre si e o
povo-nação como primeiro sujeito transindividual da modernidade, primeira figura do sujeito
revolucionario47.
Esta dualidade expressava a existência de duas linhas de ação política que disputavam a
condução da luta contra o absolutismo. Uma primeira corrente nascera antes, a partir das seitas
protestantes que, apropriando-se das idéias republicanas, produziram, já no final do século XVI,
uma primeira defesa sistemática da soberania do povo e da revolução popular48, posição logo
posta a prova na Holanda e na Inglaterra – defendida por figuras como Milton e Harrington – e
transmitida ao século XVIII através de uma “anglicanização da república”49.
Combinado com uma perspectiva mais democrática ou mantendo um enfoque mais
oligárquico na medida em que naturaliza a desigualdade, o pensamento republicano se estrutura
sobre bases contratualistas e volta a emergir com força em meados do século XVIII, na obra de
Rousseau e nas revoluções americana e francesa. Rousseau, sustentando a bondade do homem
natural, vê na corrupção do homem social pela propriedade a origem da desigualdade50. Hobbes
estaria, assim, descrevendo apenas a natureza dos homens de sua época e não dos homens em
geral com sua fórmula homo homini lupus. Os homens nascem livres e iguais, e se por toda parte
estão acorrentados, nem por isso podem renunciar à liberdade e à igualdade, que tem caráter
complementar. Rousseau se coloca também o desafio de conciliar indivíduo e comunidade:
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embora a comunidade tenha um papel central, o indivíduo pré-existe ao contrato que dá origem à
sociedade, que deve servir à plena expansão da sua personalidade51.
O contrato social é, para Rousseau, a manifestação da vontade comum da sociedade, a
expressão imediata da soberania popular. O povo nunca perde sua soberania: a sociedade não
deve criar um Estado distinto ou separado de si. Numa crítica frontal às posições liberais em
desenvolvimento, ele vê na assembléia o único órgão soberano52. A sociedade política se
identifica com a sociedade civil e a participação política é concebida como tendo uma função
pedagógica, de mudança simultânea entre cidadãos e sociedade, com o cultivo da virtude53.
Na reflexão republicana do século XVIII, a propriedade é um direito natural, embora
exista sempre a preocupação de evitar disparidades. Macpherson vai qualificar a posição de
Rousseau, de Paine e dos jacobinos como de defesa de uma sociedade de classe única de
pequenos proprietários, aptos a serem sujeitos políticos e a desenvolverem uma participação
cívica permanente54. Isso repercute diretamente nas concepções de organização do estado, de
papel do mercado e de direitos dos indivíduos, a partir das tradições intelectuais distintas do
Iluminismo francês e anglo-saxão. De um lado, nas diferentes respostas dadas pelos setores mais
radicais ou democráticos à organização do poder revolucionário. Enquanto Jefferson se opõe aos
federalistas na constituição de um aparelho de estado moderno55 (que assumisse atribuições
econômicas), na França os jacobinos defendem uma centralização do estado (a república una e
indivisível) frente aos girondinos (que sustentam uma frouxa federação) para enfrentar a guerra
externa, terminando por asfixiar o processo de auto-organização popular56. De outro lado, a
Declaração de independência norte-americana se baseava na idéia de uma realização quase
automática dos direitos do homem através do funcionamento natural da sociedade (num livre
jogo de interesses egoístas, isto é, naturalizando o mercado)57, enquanto a Declaração dos direitos
do homem e do cidadão francesa é um ato de fundação política da sociedade que instaura esses
direitos. Nela, tomando por base as idéias de Rousseau, liberdade e igualdade são inseparáveis e
os direitos do cidadão incorporam, desde o início, certos direitos sociais58.
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Mas, com a revolução inglesa de 1688 emerge uma segunda corrente que partindo da
defesa da propriedade privada capitalista, sustenta a necessidade de controlar o poder e ao mesmo
tempo evitar uma ampla participação popular na política – que comprometeria a liberdade na
medida em que criaria as condições para estabelecer a igualdade (ou a “tirania da maioria”). Os
ingleses tinham limitado o poder monárquico e estabelecido um estado baseado no
reconhecimento dos direitos do parlamento, capaz de garantir um grau importante de liberdade
civil e religiosa, no então chamado “sistema inglês”. O habeas corpus tinha sido estabelecido
como um direito contra a prisão arbitrária e outras medidas começam a transformar o súdito
proprietário no cidadão. Para Locke, como para Hobbes, o homem livre do estado de natureza
necessita colocar limites à sua liberdade, agora fundamentalmente para garantir sua propriedade;
sem um corpo político soberano no estado de natureza não há como garantir o direito à
propriedade e ao seu exercício59. O contrato origina tanto a sociedade como o estado, mas para
Locke, ao contrário de Hobbes, pode ser desfeito como qualquer outro contrato, se não garante os
direitos civis, a vida e a propriedade. A autoridade do estado vem do contrato que o faz nascer,
embora não haja ainda uma clara afirmação da soberania dos cidadãos, como reconheceria depois
Kant. Locke une estreitamente liberdade e propriedade: o estado não pode retirar o poder
supremo de cada um sobre sua propriedade60.
As análises de Locke estabelecem uma distinção fundamental para a sociedade moderna,
que emergia na Inglaterra, a separação entre o público e o privado, entre o Estado e a arena de
forças sociais contendoras da sociedade civil61. O público e o privado têm normas diferentes62,
criando o espaço que necessita a livre iniciativa econômica e segregando a mulher no interior da
família que está se tornando nuclear63.
Montesquieu defende a necessidade, na linha aberta por Locke, de fragmentar os poderes
do estado, separando-os e limitando a ação do soberano64. Depois, Madison e Hamilton nos
Estados Unidos agregam à separação dos poderes, a organização federativa do estado65. Para
Montesquieu, a monarquia constitucional surge como o regime político mais adequado, já que a
república exige uma virtude pública difícil de ser mantida em uma sociedade mercantil66.
Os expoentes do Iluminismo escocês (Fergunson, Hume, Smith) estabelecem outro
alicerce do liberalismo, a idéia de que o livre jogo das forças de mercado é o caminho para a
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prosperidade e a liberdade. Os fisiocratas franceses tinham formulado o termo laissez-faire
supondo a existência de um plano divino capaz de ser compreendido pela razão humana; quando
essa ordem moral fosse encontrada, nenhum obstáculo deveria ser posto no seu caminho67. A mão
invisível de Adam Smith significava um ajuste de meios a fins na sociedade devido a
conseqüências não intencionais das ações humanas, em grande medida movidas pela vaidade e
pela cobiça68 – e não uma racionalidade inerente aos agentes econômicos em ação no mercado; a
idéia do homo economicus é uma criação dos marginalistas dos século XIX. Mas os teóricos do
século XVIII apontavam também as dificuldades para que a liberalização econômica produzisse a
liberdade individual e política; a liberalização política exigia a construção de uma cultura política
dinâmica. Apesar disso, a mão invisível surge como uma idéia forte, articulando a defesa de um
papel progressista do individualismo econômico e das liberdades políticas. O econômico começa
a surgir como esfera a exercer um papel cada vez mais decisivo, ganhando autonomia e
competindo por espaço com a esfera política69.

3. A política passa a ser concebida, no século XIX, crescentemente a partir das
problemáticas da liberdade e da emancipação humana sob o pano de fundo da episteme
historicista. Os legados do Iluminismo, das revoluções americana e francesa e da revolução
industrial resgatam e redefinem diferentes tradições republicanas70, democráticas e igualitárias71 e
oferecem um sentido coletivo à idéia de emancipação72, vinculando-a ao objetivo normativo de
uma sociedade em transformação permanente que supere desigualdades, exclusões e injustiças e
efetive as promessas não-cumpridas das grandes revoluções e as potencialidades humanas ainda
não realizadas73. A política passa a propor ou pelo menos a ter que levar em conta a possibilidade
de realização de ambiciosas perspectivas utópicas.
A partir do momento em que se consolida a convicção de que a história não é o produto
de forças transcendentais, mas fruto da ação dos seres humanos, dotados de consciência e
capacidade de iniciativa para direcionarem seu futuro, buscamos controlar nosso destino. A
autonomia e/ou liberdade se coloca no centro do imaginário social – dando ao exercício do poder
uma dimensão política inescapável. Moldada pela idéia de progresso e pela percepção da
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reflexividade do conhecimento, a atividade política tem, todavia, que se confrontar ou coexistir
com uma esfera econômica que cerceia a liberdade política e exerce uma influência cada vez
mais decisiva – impulsionando mudanças societárias no sentido da afirmação do individualismo,
desenraizamento e ruptura com as tradições, racionalização, burocratização e laicização.
Como mostrou Koselleck, com a emergência da história e a incorporação do papel
construtivo do tempo, uma consciência de época marcada pela crescente diferença entre o espaço
da experiência e o horizonte de expectativas, pela noção de auto-criação do ser humano e pela
crença no progresso direciona a política para o futuro74. A comunidade tradicional é negada pela
promessa de se realizar uma comunidade de iguais, baseada na formalização de direitos que
apontam para uma cidadania universal75. Essa promessa é reforçada pela percepção da sua
viabilidade: a economia capitalista industrial gradativamente afasta o fantasma da escassez, até
então inseparável de toda ordem social, possibilitando a produção de uma riqueza material
inédita, e a urbanização dinamiza os vínculos sociais e enriquece a experiência coletiva das
populações, permitindo o acesso a direitos crescentes e às condições para seu exercício.
Mas estado, mercado, indivíduo e ciência articulam-se com duas outras realidades
determinantes, as nações e as classes. Com as revoluções, a nação e não mais o monarca está na
raiz da autoridade política e da legitimidade do poder. E com o desenvolvimento da estrutura de
classes típica do capitalismo maduro, a burguesia e o proletariado exercerão o protagonismo
decisivo na política. A luta e a ideologia de classes e o nacionalismo surgem como os grandes
fatores de mobilização76 – ainda que sob diferentes configurações.
A liberdade ganha cada vez mais o caráter de auto-determinação e não apenas de
eliminação da tirania. Associa-se a uma perspectiva de emancipação que, como colocada pelo
Iluminismo, representa a liberação do potencial novo, resultante da abolição das antigas
regulamentações. Representa a libertação de um mundo estreito e arcaico, tanto para o individuo
como para os grupos sociais (a classe média, os súditos do monarca, os servos, os escravos, os
judeus, as mulheres).77
A Revolução Francesa estabelece, com a ideologia jacobina, a referência da cidadania
universal e da república democrática e igualitária. Abre também a brecha pela qual se colocará a
questão da emancipação dos trabalhadores assalariados, a conquista de direitos sociais. O
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socialismo apresentará esta questão como a autogestão da economia através da eliminação da
propriedade privada dos meios de produção. Outra vertente emerge do “modelo inglês”,
conduzindo a um liberalismo em geral censitário e desconfiado da democracia, em que a política
é entregue a uma elite de representantes dos interesses hegemônicos. E na revolução americana,
principalmente a partir das mudanças operadas por Andrew Jackson, vamos encontrar uma
primeira forma de democracia liberal, então considerada populista.
O romantismo, por sua vez, se surge como reação ao Iluminismo, ao individualismo
solipsista e à modernidade desencantadora, não deixa de apresentar uma perspectiva de
emancipação ainda mais ambiciosa: uma vida onde cada pessoa possa expressar de forma
autêntica sua natureza interior, valorizar aquilo que é e ser conhecida por isso, manifestar todo o
seu potencial criativo único e insubstituível, reconciliar sua natureza interior com o mundo
exterior.78 O impulso romântico alimenta também, no terreno diretamente político,
principalmente as ideologias nacionalistas79.
A política democrática, associada à liberdade e à emancipação, e somada às possibilidades
abertas pelo avanço da ciência e da técnica, prometia à humanidade um futuro radiante,
perspectiva que manteve sua força ao longo do século XIX. O período entre 1815 e 1914 foi de
relativa estabilidade na Europa, baseado no predomínio inglês sobre um mercado mundial
bastante aberto e em expansão na medida em que o modo de produção capitalista difundia a
primeira revolução industrial80. Ele perduraria até que na passagem para o século XX novas
contradições explodiriam de forma violenta, abrindo um período de crise geral da sociedade
burguesa.
Na episteme do século XIX, a ciência torna-se uma referência quase absoluta81. Nela , o
historicismo, com sua idéia de mudança contínua, caracteriza a partir de Hegel o novo mundo
mental. Como afirma Foucault, “o sistema de positividades mudou de uma maneira maciça na
virada para o século XIX. Isso não ocorre porque a razão fez progressos, mas apenas porque o
modo de ser das coisas e da ordem que, repartindo-as, as oferece ao saber foi profundamente
alterado... uma historicidade profunda penetra no cerne das coisas, isola-as e define-as na sua
coerência própria, impõe-lhes formas de ordem que são implicadas pela continuidade do tempo...
À medida, porém, que as coisas se enrolam sobre si, pedindo só ao seu devir o princípio da sua
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inteligibilidade e abandonando o espaço da representação, o homem por seu turno entra, e pela
primeira vez, no campo do saber ocidental”82.
Com a assimilação pela sociedade burguesa do duplo impacto da Revolução Francesa e da
Revolução Industrial, as perspectivas iluministas desenvolvem-se até o paroxismo nos marcos das
ciências, inclusive das novas ciências sociais, começando a mostrar seus limites. Isso afeta de
forma significativa a concepção de homem83. O ser humano que emerge nas obras de Darwin e
Marx entra em contradição com a idéia kantiana do indivíduo como sujeito moral autônomo ou
mesmo como persona do desdobramento do espírito humano (como ainda encontramos na figura
de transição de Hegel). Ele é o primata que, na história dos seres vivos, evoluiu até desenvolver a
consciência, mas que nem por isso rompe com sua condição animal. É o produto do conjunto das
relações sociais que o constituem em dada sociedade, em uma seqüência de civilizações que se
transformam pelo desenvolvimento das capacidades produtivas coletivas. E suas potencialidades
são históricas e culturalmente estabelecidas, inclusive suas possibilidades de liberdade. Numa
fórmula famosa, man makes himself84.
O homo sapiens é criação histórica também no sentido biológico, fruto de um processo de
evolução por seleção natural, posição estabelecida de forma irrecusável por Darwin. O estudo do
homem tornou-se um tema basicamente da ciência, deslocando ainda mais a religião de cena.
Generalizou-se a percepção de que o problema da origem e evolução biológica da espécie
humana, formulado desta maneira, deveria ser remetido para a paleontologia, que reconstrói a
história dos seres vivos a partir de seus fósseis. Assim, por exemplo, quando Ralph Linton
escreveu seu livro The study of man, de 1941, principiava o primeiro capítulo, “As origens do
homem”, dizendo:
“Muitos pormenores acerca da origem e desenvolvimento do homem são ainda
desconhecidos; mas que nossa espécie evoluiu a partir de alguma forma inferior de vida, já
não é posto em dúvida por quem quer que esteja familiarizado com os fatos. Mesmo sem as
novas descobertas que estão rapidamente preenchendo as lacunas na documentação fóssil
da ascendência do homem, as provas do nosso começo sub-humano são esmagadoras.
Anatômica e fisiologicamente o homem é simplesmente um mamífero e nem sequer
mamífero altamente especializado. Até seu cérebro e seu sistema nervoso são apenas
ligeiramente mais complexos, ao passo que as qualidades psicológicas que lhe deram sua
posição única parecem diferir das dos outros mamíferos mais em grau que em natureza. A
não ser que a ciência toda esteja em erro, não somos anjos decaídos, mas animais
aperfeiçoados. E é nesta crença que o cientista baseia suas esperanças no futuro de nossa
espécie”85.
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No século XIX, o historicismo freqüentemente se manifestava como evolucionismo, não
apenas na biologia mas também na história, vendo-a como uma sucessão de formações sociais
cada vez mais complexas, em uma trajetória de progresso. O estudo das culturas humanas tornase objeto de diferentes disciplinas acadêmicas – enquanto a sociologia volta-se, com uma
inspiração positivista, para a moderna sociedade capitalista, urbana e industrial, a antropologia
dedica-se à diversidade cultural, com destaque para as chamadas sociedades primitivas, colônias
dos impérios europeus.
A antropologia se tornará, na virada para o século XX, o terreno central do embate entre o
evolucionismo e outras abordagens de matriz positivista e uma perspectiva inspirada nas
“ciências do espírito”, o culturalismo – uma reação de defesa da equivalência e dignidade de
todas as culturas humanas. E também da lutas ideológicas em torno da questão das raças, que
ganha destaque na medida em que a dominação imperialista européia se torna cada vez mais
agressiva. Este permanece como foco explícito de disputas até que a trágica experiência do
holocausto enterra as visões de darwinismo social e eugenia e o contexto de descolonização
redefine radicalmente as relações de forças e as perspectivas sobre o tema.
Com o darwinismo e as descobertas de Mendel, a biologia passa a sustentar que as
mudanças evolutivas resultam de modificações acumuladas ao longo de milhares de gerações,
numa escala de tempo totalmente diferentes da cultura. Apesar de Spencer ter proposto uma
analogia entre as ciências biológicas e sociais, as ciências do homem vão cada vez mais trabalhar
com uma distinção entre os processos da natureza biológica (evolutiva) e da cultura (dependendo
da visão, ela também socialmente evolutiva, ou simplesmente diversa porém dotada de elementos
invariantes), com a impossibilidade de reduzir o simbólico ao biológico86. A partir de um certo
ponto da formação da espécie humana, a cultura se estabelece e/ou passa a operar sobre uma base
biológica tomada como estável. Mas a passagem da natureza para a cultura, que durante todo este
período não é equacionada por evidências científicas, era povoada por especulações: o trabalho
como responsável pela transformação do macaco em homem (Engels); a teoria do ponto crítico
na passagem para o superorgânico (Kroeber); ou a passagem da natureza para a cultura através do
tabu do incesto (Levi-Strauss).

Em um mundo da ciência positivista, marcado pelas concepções darwinistas e marxistas
de mudança contínua, evolução e progresso, as diferentes visões do homem remetiam para os
projetos de sociedade e ideais civilizatórios que embasariam diferentes práticas políticas. Porém,
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todas elas tinham que se expressar, na medida em que o século XIX avançava, cada vez mais nas
formas institucionais do estado moderno. Nele, formavam-se partidos políticos que organizavam
lideranças, parlamentares e ativistas e buscavam condições para conquistarem o poder em nome
da representação da soberania popular – reivindicando-se representantes, dependendo da
ideologia, dos cidadãos, do povo, da nação ou de uma classe social. A forma partido, embora
recusada pelos anarquistas, vai crescendo até se tornar coextensiva ao estado moderno: de
agrupações parlamentares à organizações quase militares, quase todo agrupamento político
considera-se um partido.
Neste marco, nasce e ganha o perfil que seria reconhecível até hoje um conservadorismo
que sustenta a utilização do poder de estado para a reafirmação da autoridade tradicional
contestada pela modernidade, usualmente embasado em fundamentações teológicas87. Derrotado,
em meados do século XIX pelo liberalismo, ele se recicla no final do século, afirmando-se depois
de Bismarck defensor da nação ou de outras ideologias neo- românticas da belle époque.88 Neste
período, incorporam-se no discurso conservador argumentos baseados em diferentes variedades
de darwinismo social e racismo. Depois da Primeira Guerra Mundial o fascismo recolhe o culto
da autoridade e da nação, incorporando outras aspectos normalmente ausentes, como a
mobilização popular e a valorização do desenvolvimento tecnológico, integrando-os em um
projeto de estado totalitário89 – ideologia que perduraria até sua derrota militar em 1945 e
subsistiria depois marginalmente pelo seu apelo à xenofobia90. Paralelamente, manteve-se o
conservadorismo mais tradicional, socialmente regressivo e ligado ao fundamentalismo
religioso91, que particularmente nos Estados Unidos se reavivou no final do século XX.
O fundamento do liberalismo tem que ser redefinido na medida em que o poder soberano
a ser limitado não é mais o do monarca, mas o do povo ou da nação. Isso não é difícil na
Inglaterra, onde a liberdade era vista como franquias, imunidades e privilégios sedimentados no
tempo, ou nos Estados Unidos, onde o princípio federativo, a pluralidade de centros de poder, a
descentralização e o governo local permitiram a evolução para uma democracia de massa92. Mas
o liberalismo tem dificuldade de lidar com a herança da revolução francesa na medida em que
nela a liberdade está baseada na igualdade e projeta o ideal de nação como uma comunidade, uma
fraternidade – o que se choca ou exige que se circunscreva o direito ilimitado de propriedade.
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Assim, o liberalismo vai conhecer mudanças e diferenças internas profundas. No século
XIX, o termo designou principalmente aqueles que lutavam contra os privilégios aristocráticos
mas não estavam preparados para aceitar a participação democrática do povo na política.essencialmente a burguesia ascendente. A ordem liberal acolheu, portanto, aquilo que Benjamin
Constant, “apelidou de le juste milieu: um centro político, a meio caminho entre o velho
absolutismo e a nova democracia. O liberalismo tornou-se a doutrina da monarquia limitada e de
um governo popular igualmente limitado, já que o sufrágio e a representação eram restritos aos
cidadãos prósperos”93. O foco do liberalismo afasta-se da ideologia cívica e dos direitos para
valorizar o utilitarismo e uma visão de fases ou estágios de progresso humano, onde o mercado
ganha lugar central – em geral associada à visão iluminista de aperfeiçoamento continuo do
homem pela educação. Mas a expansão da industria e do capitalismo é cada vez mais vista como
o único caminho da civilização e do progresso, um pensamento que muitas vezes aderirá, na
virada para o século XX, ao social-darwinismo, naturalizando as desigualdades sociais.
Na medida em que coloca a defesa da propriedade privada na base de sua política, o
liberalismo consolida uma noção de liberdade negativa94. Operando uma grande separação entre
o estado e a sociedade civil, Benjamin Constant vai afirmar: “Não podemos mais desfrutar da
liberdade dos antigos, a qual se compunha da participação ativa e constante do poder coletivo.
Nossa liberdade deve compor-se do exercício pacífico da independência privada”95. Os modernos
só podem influenciar o governo de forma limitada; a articulação entre liberdade e igualdade
destrói toda liberdade.
Esta posição é, todavia, insustentável. Na medida em que o liberalismo se estabelece
como regime político na França (1830) e na Inglaterra (1832), tem que enfrentar uma demanda
cada vez mais forte de extensão do direito de voto a não-proprietários. Tocqueville96 e Mills97 vão
temerosamente aceitar a igualdade e o sufrágio universal como valores positivos e inverter os
termos da discussão: como fazer com que a igualdade, inevitável ou necessária, não comprometa
esta liberdade dos proprietários ou das elites, nivelando todos numa massa amorfa? A defesa das
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organizações da sociedade civil, regras e mecanismos de controle sobre os governantes, sistemas
eleitorais não-proporcionais e educação popular serão alguns mecanismos propostos para reduzir
os riscos do que Tocqueville chamou de ditadura da maioria98. As restrições ao direito de voto
dos não-proprietários foram, assim, gradativamente reduzidas ao longo de mais de um século – as
mulheres só sendo reconhecidas como cidadãs no século XX. Neste percurso, estabeleceu-se o
que seria chamado de democracia liberal: a eleição dos governantes pelo voto da população, que
adquire cidadania política, e passa ter garantias de outras liberdades civis – expressão, associação
ou mesmo, em certos casos, direito de greve.
Bem mais complicado foi, para os liberais, equacionar o problema dos direitos sociais.
Alguns foram arrancados pelos trabalhadores em algumas situações de conflito aberto – limitação
da jornada de trabalho, salário mínimo; outros pressupunham mudanças mais amplas na
sociedade – sistemas de educação pública, sistemas de saúde, amparo e previdência, etc. Os
liberais conservadores procuraram retardar, entre 1830 e 1930, a democratização da política,
sustentando formas de representação restritiva, ideologias elitistas, o tradicionalismo, o
organicismo, as ortodoxias religiosas e o ceticismo político, difundindo o desprezo pela
democracia, lamentando a sociedade de massas e a decadência da cultura99. A partir de 1870,
porém, surge na Europa e nos Estados Unidos um liberalismo social100. Ele acabaria alicerçando
durante boa parte do século XX os governos dos paises centrais, teria marco central a obra de
John Keynes, que desde 1919 apontaria as fragilidades de um capitalismo apoiado apenas no
mercado. A existência de uma corrente muito minoritária, que identifica o liberalismo com um
preceito econômico (Hayek e Von Mises) e que seria reavivada no final do século XX, mostra
que esta polarização no interior do liberalismo nada tinha de artificial. Ela tinha pontos de
condensação claros: o papel econômico do estado, a extensão dos direitos civis e sociais, a
extensão da participação popular na política.
O socialismo emerge no século XIX como uma síntese das propostas de reforma social
dos utopistas, os movimentos reivindicativos dos trabalhadores e os movimentos políticos
democráticos radicais existentes. Na prática, os trabalhadores assalariados organizaram-se como
classe independente na defesa de seus interesses através de sindicatos, cooperativas, associações e
nos partidos social-democratas que participavam do estabelecimento de democracias liberais,
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tensionando seus limites. Seus dirigentes apoiaram-se, em grande medida, nas idéias de Marx e
Engels, harmonizadas com as referências culturais dominantes, para reforçarem suas posições no
curso da expansão do capitalismo industrial.
Marx e Engels formularam uma posição bem mais complexa, em que articulavam o
Iluminismo e o Romantismo para estabelecerem um terceiro grande posicionamento frente à
modernidade, a necessidade de sua superação através da eliminação do mercado, do estado e do
individualismo mercantil. Eles localizam nas desigualdades existentes na sociedade civil e no
capitalismo a origem dos limites à liberdade política: é necessário conquistar a liberdade social,
abolindo a propriedade privada e as classes sociais. Seriam assim criadas as condições para a
eliminação do poder político autônomo face ao corpo social.
A antropologia marxista afirma a plasticidade humana: as sociedades (no plural) definem
os homens, constituem os tipos humanos característicos de cada uma dela e o objetivo da política
deveria ser estabelecer uma sociedade que permitisse o pleno desenvolvimento das
potencialidades da espécie. Eles recuperam o projeto rousseauniano da soberania exercida
diretamente através do povo, rejeitando a delegação do poder a representantes que atuem em seu
nome. Os avanços do individualismo são incorporados à proposta de reconstituição de uma
comunidade política autêntica, onde o indivíduo concreto se identificaria com o ser humano
genérico, com a espécie que cria a si própria. Liberdade e igualdade se materializam, como autoorganização e auto-emancipação, na supressão do poder e da desigualdade social.
Marx foi o grande intérprete da sociedade moderna como sociedade de classes. O agente
da revolução comunista é uma classe social, o proletariado, classe universal que nada tem a
perder com as mudanças. Na luta por sua autotransformação, ela se constitui como um sujeito
político trans-individual. Na medida em que o modo de produção capitalista desenvolve as forças
produtivas liberta, pela primeira vez na história, a humanidade da escassez. É a socialização dessa
riqueza que permitirá a passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade. O
comunismo deverá permitir o florescimento de todas as potencialidades humanas, de um
individuo criativo, com necessidades cada vez mais ricas e diversificadas, tolhidas e mutiladas
pela uniformização mercantil. Marx radicaliza a perspectiva democrática, assumindo um
horizonte utópico onde a humanidade se emanciparia de toda forma de exploração, opressão e
dominação.
Marx e Engels vão formular a primeira grande narrativa global da história humana. O
trabalho estabelece o metabolismo entre os seres humanos e a natureza e é a chave para sua
humanização e evolução histórica, organizando-se em diferentes modos de produção e estruturas
de classes. É a luta entre estas classes nas diferentes etapas históricas a responsável pelo evolver
35

dialético da história. Empreendendo uma síntese entre o cientificismo iluminista, com sua
filosofia do progresso, o voluntarismo romântico, com sua rejeição do mundo da alienação e do
fetichismo, o pensamento de Marx “tem que administrar permanentemente uma tensão
constitutiva e inescapável entre determinismo e liberdade, instrumentalidade e utopia, estrutura e
sujeito, ciência positiva e dialética, comunidade e indivíduo”101. As visões de história e de
política de Marx contêm fortes elementos da ideologia do progresso e de um determinismo
econômico. Mas, ao mesmo tempo, “Marx rompe com a tradição especulativa de uma história
universal portadora de uma mensagem única. Esboça uma nova ‘escrita’ da história sem
promessas seguras: uma história que é engendrada pela luta, pelo enfrentamento das forças
sociais e dos projetos. Esta história resulta de escolhas e de decisões, da atualidade de uma
possibilidade histórica entre outras”102.
Na passagem para o século XX, a agudização dos confrontos sociais e das disputas
internacionais colocou as condições para o socialismo buscar viabilizar seu projeto de mudança
social. Isso introduziu duas discussões. Uma sobre o sentido do movimento, em que a ortodoxia
social-democrata foi duplamente criticada: por Bernstein, que questionava o objetivo socialista de
um movimento de reformas que só lutava por reformas; e pela esquerda que afirmava ser
necessário conquistar de forma revolucionária o poder de estado. E dentro da ala esquerda da
social-democracia uma discussão sobre quais seriam os instrumentos para esta luta pelo poder de
estado, onde Rosa Luxemburg continua se movendo no terreno estabelecido por Marx, mas Lênin
assume que a luta de classes se expressa por partidos delimitados perante as classes, partidos em
luta pelo poder e que tem autonomia face às forças sociais que representam, tomando iniciativas,
estabelecendo alianças, etc. Movendo-se entre o “espontaneismo” e o “substitutivismo”, uma
parcela do movimento socialista se articula como força política revolucionária e intervem
autonomamente na crise que marca a primeira parte do século XX ao lado de uma socialdemocracia reformista.
A crise da sociedade burguesa que explode em 1914 produz uma aceleração histórica que
marca, desde seu início, o século XX. Ela levará a confrontos aberto e violento entre os projetos
de sociedade das forças políticas herdadas do século XIX e que irão sendo rapidamente
redefinidos nas décadas de confronto. Produz-se, então, uma grande superposição de concepções
ontológicas, epistemológicas e antropológicas que vai embaralhar o cenário, tornando-o cada vez
mais complexo, provocando a vertigem da desordem103.
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4. 1914 abriu o que foi chamado de “a era das catástrofes”, a “era das mobilizações
classistas ou nacionais” ou a “Guerra dos Trinta Anos do século XX”104. Quando o final da
Segunda Guerra Mundial encerrou, em 1945, três décadas de instabilidade aguda, crises, guerras
globais e revoluções na Europa, o mundo contabilizava, apenas neste último conflito, mais de
cinqüenta milhões de mortos, sendo sete milhões em campos de extermínio nazistas. Todo o
enorme avanço técnico operado desde a revolução industrial tinha se voltado para o controle e a
destruição dos seres humanos, transformados em objetos de manipulação instrumental. Tudo
indicaria que a humanidade estaria vacinada contra a visão ingênua da modernidade como
progresso.
No entanto, este período foi imediatamente seguido, nas principais correntes políticas, de
um ressurgimento, dos anos 50 aos anos 70, da idéia de progresso – progresso das reformas
sociais e dos direitos da cidadania para a social-democracia e os social-liberais, progresso do
socialismo para as correntes anti-capitalistas, progresso da economia capitalista para o
liberalismo que se mesclava com o conservadorismo. O renascimento das esperanças no futuro
apoiava-se na expansão econômica posterior à guerra, a “era de ouro do capitalismo”, mas
também dos regimes burocráticos105. A conjugação, no período anterior, de crise econômica e
guerra tinha fragilizado a coesão do mercado mundial e fortalecido os estados nacionais, que
agora exerciam um grau de soberania muito maior; as economias nacionais dominantes
formavam conjuntos relativamente coerentes, passíveis de serem administrados, articulando um
mercado, um território e um estado106. O peso relativo dos trabalhadores foi fortalecido; a derrota
dos regimes fascistas eliminou, por todo um período, a possibilidade dos setores conservadores
mobilizarem massas populares. O keynesianismo foi adotado pelos liberais e aceito até por
setores conservadores; formou-se um amplo acordo sobre o papel necessário do estado na
economia, que facilitava a atividade reivindicativa dos trabalhadores. É o momento de
constituição do estado do bem-estar social
Este contraste entre catástrofe e prosperidade nos introduz a um mundo de incertezas e
risco107. Terminada a guerra, reemergem novas perspectivas universalistas e revigoram-se
horizontes utópicos amplos. Porém, em boa medida, ao preço de um recalque do trauma dos anos
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de 1914-1945 e da percepção de que a barbárie moderna continuava latente108. “Fala-se da
iminente recaída na barbárie – afirma depois Adorno. Mas ela não é iminente, Auschwitz é a
própria recaída; a barbárie subsistirá enquanto as condições que produziram aquela recaída
substancialmente perdurarem. Esse é que é o receio todo. A pressão da sociedade perdura, não
obstante toda a invisibilidade do perigo hoje”109. A sensação de esquizofrenia cresce quando
lembramos que a prosperidade se dá em um mundo bipolar, disputado por duas superpotências
cujas armas ameaçam extinguir a vida humana no planeta e no qual guerras e revoluções
continuam a estalar em toda a periferia do sistema110. Se isso agudiza a consciência das
contradições entre as possibilidades de avanços humanos e os cenários reais de desigualdades,
opressões, injustiças e alienação, torna o otimismo ingênuo.
As concepções antropológicas historicistas estabelecidas por Darwin, Marx e pelas
ciências sociais no século XIX continuavam a organizar o entendimento hegemônico sobre o
homem, mas elas parecem perder o foco, ganhar elementos de artificialidade, perder medida,
descentrar o homem como sujeito de seus atributos de razão e consciência. E o mesmo pode ser
dito, sob certos aspectos, das correntes políticas herdadas do século anterior, que

apenas

conseguem mantêm sua coerência se não submetem suas premissas à discussão. O que parece ser
uma nova episteme, usualmente associada ao modernismo, embaralha estas concepções, sem
substituí-las totalmente.
A crise geral do capitalismo na época imperialista não deixou ambiente intelectual para
um otimismo convicto como o da era vitoriana. A formulação weberiano da jaula de ferro da
racionalidade técnica moderna é emblemática de um sentimento que ecoa pelo século XX, de
Freud a Heidegger, de Benjamin a Levi-Strauss, de Adorno a Foucault111. Da mesma forma, a
tematização da dialética do Iluminismo aponta para o esgotamento da ideologia do progresso e
diagnostica a crise de civilização da sociedade capitalista112. Ao “princípio esperança” de Bloch,
Günther Anders vai contrapor a idéia da “obsolescência da humanidade” na era da técnica,
enquanto Kojeve fala de “retorno à animalidade” e Finkienlkraut da “humanidade perdida”.
Afinal, o século que, politicamente começou nas ruas de Sarajevo, depois de ter passado por
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Auschwitz e Hiroshima, terminaria com novos massacres em Sarajevo (ou, o que é mais
espetacular mas não diferente, com os atentados ao World Trade Center).
Uma história dotada de um sentido imanente, identificada com o progresso e destinada a
conduzir à emancipação humana, não tinha mais sustentação intelectual, depois de uma ruptura
tão profunda da civilização – ao menos aos olhos dos críticos mais lúcidos. É igualmente
solapada a idéia do proletariado como um sujeito revolucionário imanente à história113. Mas esta
desconstrução teórica dos horizontes do século XIX não se traduzia em mudanças na prática
política, e antigas concepções e esperanças eram reafirmadas, agora nos marcos da sociedade de
consumo de massa nos paises centrais e/ou da entrada da periferia do sistema na segunda
revolução industrial.
É na crise que frutificaram as heranças de Nietzsche e Freud, que intervieram no final do
século XIX e no início do XX contra as linhas de força dominantes no pensamento da época. Se
Nietzsche ainda está preso a uma idéia forte de teoria e enredado nas metáforas biologizantes os
oitocentos, percebe também que o homem é um animal que necessita atribuir sentido mas não
encontra mais fontes de valores permanentes – sequer na idéia de verdade processual da ciência
moderna, para ele também associada aos ideais platônico-cristãos. Daí sua constatação do
niilismo como característica da condição humana em nossa época – a “morte de Deus” produz
um vazio insuperável, já que os valores que organizavam o entendimento de nossa presença no
mundo perdem sustentação e novos valores ainda não são capazes de emergir114.
Freud mostra que o homem é um ser cuja psique, movida pelo princípio do prazer mas
impossibilitada de satisfazer seus sempre renovados desejos, só muito parcialmente é capaz de
conhecer suas próprias motivações. O conceito de inconsciente organiza a compreensão de uma
série de fenômenos, entre eles a carência insuperável que marca a condição humana. A
antropologia freudiana introduz também o tema do mal-estar estrutural, resultante da necessidade
do processo de socialização de cada indivíduo introjetar normas e mecanismos de auto-repressão,
em particular para controlar sua agressividade115.
Na antropologia, Boas aplica uma perspectiva neokantiana marcada pelas idéias romântica
ao estudo das culturas, criticando toda forma de determinismo e evolucionismo (biológico,
ambiental e econômico). Boas, Kroeber e Lowie vão defender que “a cultura é uma colcha de
retalhos, justapostos historicamente de maneira aleatória num processo de difusão de costumes e
não um organismo composto de partes funcionais que evolui segundo estágios unilineares.
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Sustentam uma visão particularista na qual a cultura é superorgânica. Apesar de produzida por
indivíduos, a cultura é adquirida por aprendizagem social e transmitida entre os membros de uma
sociedade sem ser incorporada biologicamente. Cultura, portanto, é superorgânica no sentido que
está acima e independente da constituição biológica”116. Esta perspectiva culturalista ou
difusionista molda as ciências humanas no século XX, em estreita sintonia com grande parte das
manifestações culturais do período. Apesar de iniciativas metodológicas do estruturalismo no
sentido de aproximar natureza e cultura, as mais variadas correntes, do marxismo ao
desconstrutivismo, rejeitaram as tentativas de fundamentar o estudo da cultura e do
comportamento humano em aspectos biológicos de nossa espécie.
Na filosofia, a fenomenologia, a filosofia analítica, o estruturalismo e o marxismo
ocidental vão rejeitar o conceito enfático de teoria, transitar do paradigma da filosofia da
consciência para a filosofia da linguagem (o giro lingüístico), expropriar a razão de seus atributos
clássicos, contextualizando-a nas práticas do mundo da vida, e promover a inversão da relação
clássica entre teoria e prática117. Isso conduz ao descentramento do sujeito clássico, ao
desconstrutivismo e ao pós-estruturalismo.
Nas ciências naturais, a física quântica subverte as bases do modelo newtoniano,
positivista, determinista, possibilitando previsibilidade, baseado em simetrias e na repetibilidade
dos fenômenos. Para Einstein, Deus não pode jogar dados, mas isso não altera o fato de que desde
o início do século XX os homens se descobriram vivendo em um universo probabilístico e isso é
um aspecto da existência que não admite questionamento.
Na arte, vários movimentos sustentaram, até meados do século, muitas vezes de forma
desencantada, uma perspectiva engajada e a defesa de um horizonte de esperança crítica.
Agrupados sob o nome de modernismo, movimentos que vão do simbolismo ao futurismo, do
impressionismo ao expressionismo, do dadaísmo ao surrealismo, dialogam com as
transformações no terreno da política, das ciências e da filosofia a partir de premissas muito
distintas do historicismo do século XIX118.
Everdell e Harrison vão destacar o papel central desempenhado no pensamento
modernista pela incorporação das temáticas da descontinuidade e da dissonância119. Para o
Everdell, uma olhada nas origens do modernismo, considerado como episteme característica do
século XX e portanto expandido para todas as áreas, nos permite concluir que entre seus
ingredientes estavam cinco grandes idéias:
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“São: primeiro, que há em cada sistema para chegar à verdade uma recursividade ou autoreferência que automaticamente mina a consistência do sistema. Segundo, que a
objetividade, a possibilidade de acordo mútuo sobre a “realidade”, não nos leva mais
próximos da verdade do que seu contrário, um subjetivismo radical beirando o solipsismo.
Terceiro, que toda verdade implica uma perspectiva subjetiva da qual é derivada e que
nenhuma destas perspectivas é privilegiada. Quarto, que quaisquer verdades objetivas que
possam ser encontradas são indutivas ao extremo, parecendo todas mergulharem em
regularidades estatísticas. A dependência do Modernismo destas quatro idéias já foi
superficialmente bem compreendida, para usar a frase de um cientista; mas elas todas
derivam de uma quinta e última, que até agora foi descrita apenas no nível da matéria: a
assunção da descontinuidade ontológica – de átomos e vazio.”120
Esta descrição ultrapassa a polarização simplificadora entre modernidade e pósmodernidade (o que temos aqui são características presentes em ambos os pólos), apreende
elementos essenciais dos pensamentos que foram deslocando a episteme historicista e ganhando
preponderância no curso do século XX, impondo uma percepção de perda de centralidade do
homem, de desarmonia no mundo. Eles se mesclam, em diferentes temporalidades, às
perspectivas herdadas, de períodos anteriores, em uma amalgama heterogênea.
No terreno do pensamento político, um problema novo se colocava, o do totalitarismo121.
Trata-se, inicialmente, de diagnosticar o que se passava na paisagem política com a supressão das
práticas e concepções democráticas. Mas, logo, de examinar a paisagem do século e de refletir
sobre situações de eliminação da política pelo poder, em que este voltava a ganhar uma dimensão
quase teológica. Esta questão está no centro do debate dos anos 30 e 40 – de Junger e Schmitt a
Halévy e Aron, de Gramsci e Marcuse a Hilferding e Orwell, de Borkenau e Neumann a
Burnham e Hayek – retornando depois da guerra com a obra maior de Hanna Arendt, mas
também em análises de críticos de esquerda da burocracia soviética, como Castoriadis ou Lefort,
ou de pensadores marcadamente anticomunistas, como Bernard-Henri Lévy ou François Furet. A
questão, porém, só pode ser plenamente assimilada depois que o colapso da União Soviética
colocou todas as questões em perspectiva, permitindo um maior distanciamento das paixões
partidárias.
Mas o diagnóstico de um outro totalitarismo emerge nas análises críticas das democracias
liberais vitoriosas em 1945: o do capitalismo administrado, na visão dos frankfurtianos, com a
indústria cultural produzindo um homem unidimensional, dócil objeto de manipulação122; o da
sociedade do espetáculo, integrando a imagem ao fetichismo da mercadoria e estetizando a
dominação pelo poder, na análise do situacionismo123. Fazendo jus a seu próprio diagnóstico da
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enorme dinamismo e capacidade de integração do mundo burguês, estas concepções de um
totalitarismo de mercado não encontraram eco político significativo, como mostram as buscas
frustradas de mediações com a prática política de um Marcuse ou de um Debord124.
Há um esforço para manter um horizonte de emancipação. Sartre vai falar de um processo
permanente de humanização do ser humano, destacando ser próprio à nossa espécie buscar
superar sua condição anterior. “Somos seres que se debatem para estabelecer relações humanas e
para chegar a uma definição do homem... buscamos viver juntos, como homens, buscamos ser
homens. Por conseqüência, é através desta procura que podemos considerar nosso objetivo.
Noutras palavras: nosso objetivo é atingir um corpo constituído no qual qualquer um seja um
homem e no qual as coletividades sejam humanas”125. Encontramos o mesmo imperativo
humanizador da política, ainda que menos otimista, na aposta de Hanna Arendt na capacidade
humana de julgar126. Ou na imaginação humana colocada como principio fundador da ordem
social, para Castoriadis127. Mesmo o liberalismo esforça-se por renovar seu pensamento político,
por exemplo, através da obra de John Rawls128.
Mas, de conjunto, há um descompasso entre as análises que procuram fazer diagnósticos
mais amplos a partir do que se passou nas catástrofes da primeira metade do século XX e as
propostas de ação política que procuram reatar com as tradições intelectuais e horizontes
libertadores do século XIX. Perry Anderson, falando do marxismo, diagnosticaria, ainda nos anos
70, uma ruptura entre teoria e prática no pensamento critico, que ele explica pela adesão
majoritária da esquerda anti-capitalista ao paradigma imaginativo da Revolução de Outubro129,
que então encontrava uma sustentação na existência de um grupo de paises que se apresentavam
formando um “campo socialista”. Mas o que se passava com o “marxismo ocidental” era um
problema mais geral do pensamento político do século XX.
A dualidade repousava, em última instância, na própria configuração de forças e na
dinâmica política mundial, que então se desenvolvia em três setores relativamente distintos, mas
interligados – nos quais se produziam acontecimentos que pareciam fundamentar posturas mais
otimistas quanto à melhoria da sociedade. Nos países centrais, regimes democráticos liberais,
consolidam-se sob pressão constante do movimento operário, que impõe a expansão de direitos e
a estruturação de sistemas de proteção e bem-estar social. Tanto a expansão econômica (só
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questionada por uma vaga de revoltas em 1968)130 quanto a ausência de atrativos do projeto
burocrático soviético favoreceram a estabilidade política e a alternância entre governos liberais
(ou conservadores) e social-democratas. A social-democracia aproximou-se cada vez mais dos
social-liberalismo e o keynesianismo soldou sua adesão ao capitalismo. Nos estados de bemestar, acumulavam-se avanços não apenas na democracia social, mas também na estruturação de
mecanismos de democracia participativa e de dinamização da política pela atuação na sociedade
civil.131 Na periferia do capitalismo, movimentos políticos inspirados na revolução de 1917 e
apoiados pelo regime da URSS cresceram, disputando com correntes nacionalistas
desenvolvimentistas ou populistas a liderança da luta antiimperialista. Depois da Conferencia de
Bandung, em 1955, formou-se também um movimento dos países não-alinhados. E consolidamse regimes burocráticos modernizadores nas sociedades que saiam de processos revolucionários
anti-capitalistas – que então pareciam muito estáveis e proclamavam que superariam o
capitalismo antes do final do século XX. A imagem do confronto entre capitalismo e socialismo,
entre revolução e contra-revolução, perpassava os três setores.
A presença duradoura das massas na política impôs ao mainstream liberal, depois de um
século de relutâncias, a aceitação de regimes democráticos que se apresentavam como expressão
da soberania popular. E também a que o estado tivesse uma importante intervenção na economia,
sustentando a expansão econômica através de políticas anticíclicas e promovendo uma certa
redistribuição da renda nacional em benefício dos trabalhadores. Num quadro de
institucionalização dos estados nacionais fortes, com o capital em grande medida contido neste
espaço mais facilmente controlável por meios políticos, o fundamentalismo liberal de figuras
como Hayek era voz isolada.132
Mas essa assimilação da idéia de democracia, como afirmou Finley, “só se tornou possível
graças a uma drástica redução no elemento de participação popular que havia na concepção
original grega de democracia”133. Ela significava esvaziar a disputa política como confrontação
de alternativas reais de organização da sociedade, ritualizando-a como espetáculo ou
manipulando-a através de técnicas de manutenção cada vez mais formal das instituições.
Este esvaziamento da representação nos regimes democráticos, ao lado da estruturação de
instituições cada vez mais eficazes na modelagem da subjetividade, reforçava a percepção – em
sintonia com as concepções antropológicas hegemônicas – de que o homem, ser da cultura,
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marcado pela identidade que esta lhe imprime, está envolto por macro-estruturas e sistemas que
tendem a lhe escapar ao controle. É quando emergem, no refluxo de 1968, propostas de uma
política de identidade que afirma as particularidades para se opor à homogeneização e
massificação, denunciando todo universalismo como reforço sistêmico. A micro-política ganha
legitimidade como forma de resistência quando se abandona a esperança de que a macro-política
possa conduzir a mudanças.
Ficava cada vez mais evidente, principalmente a partir dos anos 70, que, sob o manto da
estabilidade, este era um mundo de relações probabilísticas e imprevisibilidade, discreto muito
mais do que contínuo. O retorno das crises capitalistas, com o esgotamento das políticas
anticíclicas keynesianas, indicava a volta das desordens sistêmicas.

5. Parece evidente que adentramos em uma nova era histórica e que vivemos em um
mundo que se enxerga e ao ser humano de uma perspectiva diferente de antes. Talvez seja cedo
para delinearmos a estrutura da episteme que se forma – em parte porque estamos em uma
transição e a formas de percepção do mundo, na medida em que são moldadas pela experiência
histórica, ainda não estão plenamente definidas. Mas não é cedo para constatarmos que uma
antropologia naturalizante tornou-se a visão mais difundida do homem e que isso está em
sintonia com tendências políticas autoritárias – em um contexto onde se acumulam ameaças
importantes à humanidade.
Há uma avaliação generalizada, entre os analistas, de que as duas últimas décadas do
século XX presenciaram a passagem para um novo período134. Os acontecimentos fundamentais
sucedidos entre 1980 e 1991 mostraram tanto transformações profundas no capitalismo, ligadas à
globalização neoliberal e a reconcentração dos poderes no mundo, quanto a dissolução do sistema
de relações internacionais que prevaleceu no século XX. Apontam para relações políticas muito
diferentes das existentes tanto em seu período catastrófico inicial, como em seu período de
expansão econômica e estabilidade. A globalização neoliberal alimenta fortes tendências
regressivas, com um grande aumento das desigualdades, a concentração das riquezas e o
estabelecimento de um mundo unipolar, onde, depois do colapso da União Soviética, os Estados
Unidos emerge como a única superpotência militar no planeta, o único império.
O deslocamento das referências que organizavam a percepção do mundo e a ação política
é enorme. Ao final de um século marcado pelo protecionismo e pela estruturação de dinâmicas
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nacionais das economias, voltamos a presenciar um novo predomínio do capital financeiro
internacionalizad, com semelhanças com a economia liberal de antes da Primeira Guerra
Mundial135. O capital escapa dos controles político-sociais que lhe haviam sido impostos e volta a
ganhar ampla liberdade de circulação e investimento (mobilidade que, todavia, não atinge a força
de trabalho, cuja liberdade de circulação é menor do que no século XIX). Este neoliberalismo vai
ser caracterizado como “uma revolta contra o século XX”136. O capitalismo apresenta-se nos anos
90 como a única civilização e o neoliberalismo como pensamento único137. Entram em crise as
diferentes visões de mundo e ideologias políticas que coexistiram, se confrontaram e se
complementaram durante a expansão do capitalismo no pós-guerra. Deixam de existir
simultaneamente, como tem destacado Samir Amin, as três grandes respostas ideológicas do pósguerra, o comunismo burocrático produtivista, o “terceiro-mundismo” desenvolvimentista e as
alternativas social-democratas138; subsiste apenas, muito descaracterizada, uma social-democracia
aderida ao liberalismo. Reduz-se o espaço do universalismo da democracia liberal e das ilusões
de progresso. A presença do capital organizando todas as esferas de atividade subverte as
coordenadas que organizam o tempo e o espaço, a consciência e a ação política, voltando a
produzir principalmente instabilidade, desorientação e vertigem.
A globalização coloca juntas sociedades que antes pareciam distantes, a compressão do
tempo-espaço acelera a velocidade com que se processam as relações econômicas e sociais e a
rede universal de mídia satura todas as populações de informações e imagens. Esta mídia
globalizada integra simbolicamente o mundo, esgarçando as fronteiras culturais. Não há mais
possibilidade de isolamento cultural e o fundamentalismo é muitas vezes a forma de resistência e
reafirmação de identidades que estão sendo solapadas, originando idéias como “guerras de
cultura” ou “choques de civilizações” ou, ainda, mais globalmente, a percepção (radicalizada pelo
pós-modernismo) de que a cultura teria se transformado em uma instância decisiva da
sociedade139.
A ideologia neoliberal constrói os valores hegemônicos e referencia as práticas
dominantes, legitimando as desigualdades crescentes entre indivíduos e classes sociais, regiões e
países e buscando retirar a possibilidade de tematizar o mercado. Ela desqualifica a perspectiva
de outra sociedade como irrealista ou mesmo totalitária, sustentando a generalização de um ideal
capitalista de felicidade, como se ele pudesse ser alcançado por qualquer indivíduo como
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consumidor no mercado – consumidores do século XXI e cidadãos do século XVIII, dirá
Canclini140.
Refluem os dois grandes sujeitos em torno dos quais se organizou a política desde o
século XIX: os movimentos que buscavam afirmar a nação e o movimento socialista que se
identificava com a organização de classe dos trabalhadores assalariados. Nenhuma instituição
política estabelecida parece ter condições de conter as forças estruturantes do mercado mundial e
atenuar o peso do poder imperial dos Estados Unidos e das grandes corporações multinacionais
que se movem na sua esteira. A crise do movimento socialista expressa não só a alteração da
correlação de forças, mas é também, o resultado de uma crise dos projetos postos em prática no
século XX e dos discursos constitutivos do próprio movimento. A recomposição social do
proletariado contribui para desarticular sua antiga organização de classe. O sindicalismo perde
destaque e tende a ser visto como mais um movimento social. Por toda parte encontram-se
enormes dificuldades de aplicar políticas anticapitalistas.
O novo capitalismo solapa as condições de exercício da cidadania como participação em
uma esfera pública vigorosa. Os indivíduos atomizados – incapazes de forjarem em seu cotidiano
coletivos fortes o suficiente para direcionarem as instituições políticas centrais –, são
transformados em simples consumidores, engrenagens dos mecanismos de poder estabelecidos,
aprisionados por processos que escapam a qualquer controle democrático141. O reencantamento
instrumental do mundo pela indústria cultura142 e a difusão do espetáculo amplificam esta crise
do sujeito autônomo cantado pelo liberalismo. Reforça-se o que tem sido caracterizado como
personalidade narcisista ou depressiva143.
Tudo isso ganhou uma tonalidade muito sombria no início do século XXI, com o governo
Bush nos Estados Unidos144. Tomando como pretexto os atentados contra o World Trade Center,
em 11 de setembro de 2001, ele radicalizou a aposta de Washington na dominação mundial145,
dando-lhe um caráter abertamente militar, associado a uma cruzada de raiz fundamentalista cristã
contra o Islã, impondo um virtual estado de sitio mundial – e exemplificando da maneira mais
clara o predomínio da concepção política schmittiana no mundo atual146. A guerra contra o
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“terrorismo” apresenta-se como uma guerra sem limites, infinita147, que traz de volta as práticas
totalitárias da era das catástrofes do século XX. Ela se desdobra, por outro lado, em guerras de
expansão neocolonial148 –que parece reintroduzir contradições no plano das relações
internacionais, ao reavivar disputas interimperialistas, e portanto eventualmente contribuir para
limitar a prepotência imperial norte-americana.
Um fator suplementar intervém nesta conjuntura, uma nova onda de inovações científicas
e tecnológicas. Ela está ligada às comunicações e principalmente à informática, de um lado, e às
biotecnologias e principalmente à engenharia genética, de outro, fortalecendo as tendências à
redefinir a condição humana e impulsionar uma naturalização das concepções antropológicas
dominantes.
Ganham ímpeto e reconhecimento os esforços desenvolvidos, desde meados do século –
inicialmente sem muito sucesso – para reinserirem o homem, seu comportamento e sua cultura no
mesmo marco analítico que a natureza (teoria dos sistemas, estruturalismo, complexidade),
movimentos recentemente potencializados pela informática e genética. Com o Projeto Genoma
Humano, esta estaria decifrando o livro da vida, permitindo prevenir doenças, retardar o
envelhecimento e moldar comportamentos149. O avanço do naturalismo é a combinação de
práticas ideológica decorrente da nova correlação de forças político-social, com o que podemos
considerar um efeito de ótica – porque ao mesmo tempo observamos por todas as partes sinais da
dissolução do conceito de natureza como o “outro” do humano, pelo menos no tocante à vida150.
Mas dos dois lados, busca-se reduzir o comportamento humano a determinações genéticas ou
condicionamentos sistêmicos, segundo a metáfora de computadores ou robôs biológicos151.
As tentativas de articular a relação entre o homem e sua cultura e a natureza tinham se
dado, no século XIX, sob a égide do darwinismo. Mas “todo o movimento crítico do início do
século XX fez com que o pensamento darwinista sofresse um expurgo do seu lado cultural...
Especialistas agrupados em disciplinas estudavam fenômenos naturais ou sociais a eles
designados, sem se preocuparem em indagar sobre a interferência de fatores biológicos no
domínio cultural e vice-versa”152. Este processo é agora revertido pela força de atração
principalmente (mas não só) da genética.
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Mudanças substanciais se deram também em outros campos de saber, que podiam contar
com o apoio de técnicas cada vez mais sofisticadas. Em 1959, os Leakey revolucionaram a
paleontologia ao encontrarem, na garganta de Olduvai, restos de um hominídeo depois datado de
1,75 milhões de anos, o primeiro de inúmeros fósseis que comprovariam a visão darwinista do
homem, em 1974, Johanson encontraria Lucy, uma australopitecus de 3,2 milhões de anos, e ao
longo de quatro décadas, a nossa árvore evolutiva, abrangendo hoje cerca sete milhões de anos,
passaria a ser integrada por dezenas de espécies, permitindo rastrear a história de nossos
ancestrais. A biologia evolucionista se tornou incontestável como “a” ferramenta teórica para
explicar a origem e evolução humana. A arqueologia, compartilhando técnicas semelhantes,
reconstituiu a história da evolução social dos hominídeos a partir do momento em que passaram a
produzir ferramentas e de nossa espécie, o homo sapiens, através dos vestígios de cultura
simbólica deixados na medida em que desenvolvíamos nossa inventividade, abandonávamos as
savanas africanas e colonizávamos o planeta. A integração da arqueologia com a ecologia
ofereceu, por sua vez, explicações reveladoras sobre a trajetória dos humanos pelo planeta, e
novas técnicas de investigação desvendavam aspectos significativos das primeiras civilizações.
Nos anos 60, alguns cientistas (Lorenz), escritores (Ardrey) e divulgadores científicos
(Morris) começaram a propagandear a aplicação de idéias da zoologia (como a agressão e a
territorialidade) à explicação do comportamento humano, sem qualquer reconhecimento real pela
comunidade científica. Um salto qualitativo nesta direção foi dado por Edward O. Wilson, que
publicou Sociobiologia: uma nova síntese, em 1975, e Richard Dawkins, que no ano seguinte
publicou O gene egoísta. As premissas do darwinismo social voltavam à tona, apoiadas em
sofisticados argumentos genéticos e matemáticos. A reação nas ciências sociais, de paleontólogos
e biólogos evolucionistas (defensores da teoria da “equilíbrio pontuado”) foi muito forte,
demonstrando a força do paradigma culturalista e da rejeição a toda visão reducionista do
comportamento humano. As raízes desta corrente no mundo anglo-saxão eram, todavia, bastante
fortes e desdobraram-se, nos anos 80, em argumentações mais sofisticadas, as da psicologia
evolucionista e das ciências cognitivas, que gradativamente ganharam legitimidade institucional e
penetraram no senso comum.
A ecologia também comparece ativamente nos debates de sociedade. Um pano de fundo
duplo se impõe: a continuidade da expansão da população humana que duplicou no último meio
século e não mostra sinais de estabilizar-se antes de atingir nove ou dez bilhões de pessoas,
pressionando para ocupação de todos os ecossistemas e sua integração em um único ambiente
global, tendo como ideal o modelo da sociedade de consumo dos países centrais; e a urbanização
do planeta, sem que isso signifique a superação da pobreza. A competição por recursos se torna
48

mais acirrada e predatória, tendendo apenas a se agravar e na medida em que os problemas
ambientais se agravam, mostram pontos cegos do industrialismo desenfreado. A idéia de Gaia, da
biosfera do planeta como uma totalidade auto-regulável de infinita complexidade, perante a qual
a humanidade atua como aprendiz de feiticeiro, é emblemática da nova visão da relação entre
natureza e cultura que vai se estabelecendo153. A cada desastre ecológico fica evidente o
equilíbrio cada vez mais delicado entre a sociedade humana e a natureza, reforçando a convicção
de que temos que nos ver como parte do mundo natural e que, como primeira espécie a viver não
confinada em ecossistema local, estamos criando as condições para uma catástrofe ecológica
global e provavelmente para uma sexta extinção em massa na história do planeta154. A idéia de
que existem recursos não renováveis passa a ter que fazer parte de qualquer perspectiva de futuro
credível, introduzindo a questão da solidariedade para com as gerações futuras155.
De conjunto, nas últimas décadas acumularam-se nas ciências naturais um enorme
volume de conhecimentos pertinentes ao problema do que é o homem, sua origem, trajetória,
comportamento, mutabilidade, invariâncias, etc. Esta foi a área em que a ciência (embora também
a pseudo-ciência) mais avançou. A pretensão paradigmática da biologia genética não é, pois,
totalmente imerecida.
Isso aparece ligado a descoberta e adoção generalizada das tecnologias de informação
(uma pré-condição para o desenvolvimento da engenharia genética e de modelos ecológicos
complexos) e a mutação do processo social de produção de conhecimento científico e técnico,
que passa a envolver milhares de universidades em todo o mundo, redes de centros de pesquisa e
departamentos de pesquisa de mega-corporações. O que alguns chamam de sociedade da
informação é um gigantesco mercado de conhecimentos, que nucleia fortes investimentos de
capital nos ramos de ponta da economia e mudanças no processos de gestão e de trabalho.
O avanço do naturalismo, contraditoriamente, ganha inteligibilidade também pelas
modificações mais amplas do contexto societário, em que o adensamento da teia de relações
sistêmicas parece reduzir o espaço para a ação dos sujeitos políticos. Um liberalismo formal, que
favorece o individualismo crescente, e a compressão do tempo-espaço, que reduz as distancias no
planeta, nos cercam de um ambiente frenético, povoado por imagens cada vez mais sedutoras e
efêmeras, aprofundando a sensação de vertigem e instabilidade, de aceleração das relações
sociais156. A sociedade apresenta-se mais e mais como uma gigantesca rede157, extremamente
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complexa, que parece escapar a qualquer possibilidade de intervenção consciente, reduzindo os
indivíduos a impotência – simples terminais do sistema, peças de maquinaria ou membros de uma
grande colméia. Sistemas sócio-econômico-culturais cada vez mais complexos parecem só
poderem ser operados de forma maquínica158. A naturalização é, antes de tudo, objetivificação do
homem, e pode significa que somos formigas, macacos ou robôs biológicos.
A dinâmica da sociedade burguesa foi marcada, desde o final do século XVIII, pela
relação contraditória entre a expansão do espaço de autonomia e autodeterminação das atividades
humanas, ancorado nas promessas da ciência, da indústria e do Iluminismo e efetivados na
atividade política como exercício da cidadania e da liberdade contra as variadas formas de
dominação, de uma parte, e a expansão da macroestrutura econômica representada pelo mercado
capitalista, com seu caráter abstrato, regida por uma lógica estritamente instrumental e que
procura se apropriar de todas as esferas de atividade humana, de outra. O resultado do choque
entre as duas lógicas nunca pareceu, mesmo na “meia-noite do século XX”, pré-determinado.
No início do século XX começaram a se manifestar temores de que esta dinâmica, antes
apenas assinalada por conceitos como os de alienação, fetichismo e reificação, pudesse se
desequilibrar decisivamente para o lado do sistema. A jaula de ferro weberiana, a possibilidade da
derrota de Eros para Freud, a iminência da catástrofe para Benjamin, a dialética do
esclarecimento para Adorno e Horkheimer, as distopias de Zamiatin, Huxley e Orwell, as obras
de Kafka ou Beckett, manifestavam a vivência da era das catástrofes – o temor de que as forças
sistêmicas fossem capazes de domesticar os movimentos no sentido da autonomia humana, que
alguma forma de totalitarismo pudesse prevalecer, suprimindo a política moderna. Com a
discussão sobre o homem unidimensional em Marcuse e a sociedade do espetáculo em Debord o
contexto do capitalismo da sociedade de consumo de massa é incorporado a estas perspectivas
críticas.
Desde então, estas tendências se aprofundaram. Nos anos 80, deslanchou-se um
movimento, reforçado em 1989-91, cujo sentido ainda não foi alterado – embora seu ímpeto
tenha arrefecido depois de 1999 –, de modificação a favor do grande capital financeiro
internacional, da correlação de forças entre mercados nacionais e mercado mundial, ou entre
burguesias nacionais e burguesias imperialistas159. A capacidade dos governos nacionais, fora dos
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centros imperiais, desenvolverem políticas autônomas continua se reduzindo. A impotência das
instituições e partidos políticos envolvidos no jogo eleitoral para contrariarem o mercado e
adotarem políticas progressistas aprofunda a crise de legitimidade da democracia liberal.
Como reconhece Habermas, o mundo da vida é, cada vez mais, colonizado pelos
subsistemas do dinheiro e do poder. Para os pós-modernos, o fim das grandes narrativas era, já
nos anos 80, a confissão explícita da impossibilidade de desafiar o sistema. Quando, no início dos
anos 90, ideólogos da globalização neoliberal anunciaram o fim da história, das utopias, do
trabalho e do estado-nação, expressavam a vontade de que nenhuma alternativa fosse possível160.
Por que a arte, as leis ou a política subsistiriam autônomas frente a uma economia capitalista que
cada vez mais se apropria dos poderes faústicos da ciência? A capacidade do capital de
transformar o poder em pura dominação, retirando-lhe qualquer dimensão política, não estaria
crescendo rapidamente na sociedade globalizada do espetáculo? Será que as transformações em
curso trazem o risco de suprimir a dinâmica que, desde a Revolução Francesa, possibilitou
avanços na emancipação humana pela afirmação do espaço público frente à tendência de reforço
do caráter sistêmico da reprodução social subsumida pelo mercado capitalista?
Várias análises tem retomado, nos últimos anos, diagnósticos na linha da tradição mais
crítica do século XX: Rancière aponta para a raridade dos movimentos políticos na história
humana161; Baumam vê no holocausto um desdobramento da modernidade, fundamentando suas
conclusões nos experimentos de psicologia social conduzidos por Stanley Milgran162; Mairet vê
no holocausto o indicador da falência da política moderna baseada na soberania163; Agambem
diagnostica a transformação radical da política em biopolítica, apresentando o campo de
concentração (ressuscitado pelos EUA em Guantanamo) como paradigma do moderno164.
As concepções antropológicas que ganharam ímpeto nas últimas duas décadas estão
diretamente ligadas ao horizonte político colocado para nossa época. A naturalização do homem
pode ser vista, de uma parte, como o espelho do aculturamento radical da natureza, dos
ecossistemas e da vida por um poder fora de qualquer controle, e de outra, como a conseqüência
da transformação do homem em materialidade objetiva (vida nua, dirá Agamben), a ser
manipulada como todas as demais165. Deve, pois, ser vista como parte dos projetos políticos
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hegemônicos, com bem perceberam, sob óticas muito diferentes, Habermas, Fukuyama e
Sloterdijk – nas palavras deste, como a definição de novas regras para o parque humano166.
Agamben tem razão ao estabelecer a distinção entre o cidadão de plenos direitos e o
Homo sacer, que é um ser humano vivo que não é parte da comunidade política e não tem
portanto direito algum, um fenômeno que, tendo ficado claro nos campos de extermínio, se
tornou emblemática da condição humana no mundo atual. O Homo sacer é todo objeto da
biopolítica, alvo não só de ataques militares, mas também de políticas humanitárias – Zizek dá o
exemplo da população do Afeganistão que não sabia se os aviões que avistavam lançariam
bombas ou comida. Ao lado das vítimas da guerra ao terrorismo, teríamos os sans papier na
França, os moradores da favelas no Terceiro Mundo, mas também as centenas de milhões de
pessoas que são vistas como vítimas, meros recipientes da ajuda humanitária, desprovidos que
são de toda cidadania167.
O impasse da política moderna, tal como se coloca neste início do século XXI, parece ser
bem resumido por Zizek.
Estaremos então assistindo ao renascimento da velha distinção entre direitos humanos e
direitos do cidadão? Existem os direitos de todos os membros da humanidade (a serem
respeitados mesmo no caso do Homo sacer) e os direitos mais estreitos dos cidadãos (cuja
condição é legalmente regulada)? E se o problema não for a condição frágil dos excluídos,
mas, pelo contrário, o fato de, no nível mais elementar, sermos todos ‘excluídos’ no sentido
de nossa posição ‘zero’ mais elementar ser a de um objeto da biopolítica, e de alguns
possíveis direitos políticos e de cidadania nos serem dados como um gesto secundário de
acordo com considerações biopolíticas estratégicas? E se essa for a principal conseqüência
da noção de ‘pós-política’? O problema com o uso da noção de Homo sacer proposta por
Agamben é o fato de ela estar inscrita na linha da ‘dialética do Esclarecimento’ de Adorno
e Horkheimer, ou do poder disciplinador e do biopoder de Michel Foucault: os tópicos dos
direitos humanos, democracia, domínio do direito e outros se reduzem em última análise a
uma máscara enganosa para os mecanismos disciplinadores do ‘biopoder’, cuja expressão
última é o campo de concentração do século XX. A escolha subjacente aqui parece ser entre
Adorno e Habermas: seria o projeto moderno de liberdade (política) uma falsa aparência
cuja ‘verdade’ é corporificada por sujeitos que perderam até o último vestígio de autonomia
por estarem imersos no ‘mundo administrado’ do capitalismo recente, ou os fenômenos
‘totalitários’ seriam meras testemunhas do fato de que o projeto político da modernidade
continua inacabado? Mas será verdade que esta escolha... cobre de fato todo o campo?...
À análise de Agamben não se pode negar o caráter radical de questionar a noção mesma de
democracia; ou seja: a noção de Homo sacer não pode ser diluída como elemento de algum
projeto radical-democrático cujo objetivo seja renegociar ou redefinir os limites da inclusão
e da exclusão, que forma que o campo simbólico seja cada vez mais aberto às vozes
daqueles que foram excluídos pela configuração hegemônica do discurso público...
Na ‘pós-política’ de hoje, o próprio espaço público democrático é uma máscara que
esconde o fato de, em última análise, sermos todos Homo sacer... [Mas] embora negue a
existência de uma saída ‘democrática’, Agamben, na sua leitura detalhada de São Paulo,
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reafirma violentamente a dimensão messiânica ‘revolucionário’ – e essa dimensão
messiânica só pode significar que a ‘vida nua’ já não é o terreno último da política”168.
Nos últimos anos, enquanto a globalização neoliberal e o totalitarismo de mercado
ganhavam uma feição militarizada com Bush, começavam a enfrentar resistências de um novo
tipo. Desde os anos 90, emergiram, fora dos marcos da política da esquerda tradicional do século
XX, movimentos sociais de resistência à globalização neoliberal e sua gestão por instituições
multilaterais. Dos primeiros protestos e formas de resistência à OMC e ao FMI e Banco Mundial,
pontuadas pela rebelião zapatista de janeiro de 1994 e pelas greves dos serviços públicos de
dezembro de 1995, caminhamos depois por uma série de iniciativas moleculares, redes
internacionais, campanhas, iniciativas políticas e lutas de massa contra a mercantilização do
mundo que se organizaram em uma miríade de movimentos e coalizões nacionais e
internacionais. Elas vieram à luz nos protestos de Seattle de dezembro de 1999, que pode ser
considerado como o grande acontecimento fundador de um novo movimento global.
Este movimento social e político que representa a novidade política da esquerda no século
XXI está produzindo seus diagnósticos do estado do mundo e debatendo estratégias para muda-lo
(Negri, Holloway, Wallerstein, Klein, Bello, Bensaid, etc), suas formas de ação política (marchas,
jornadas de luta, campanhas e protestos internacionais) e seus marcos “organizativos” (redes,
espaços no processo Fórum Social Mundial). Já analisei extensamente este movimento global em
outra oportunidade e não é caso de retomar o tema aqui169.
O que importa sublinhar é que ele tem enfrentado e superado os obstáculos que até agora
se apresentaram – por exemplo, na passagem de uma agenda que era exclusivamente focada na
luta contra a globalização neoliberal para outra que incorporava a luta contra a militarização e a
dominação imperial. Quando dos protestos mundiais contra a invasão dos Estados Unidos ao
Iraque, em 15 de fevereiro de 2004, o novo movimento foi apresentado como “a outra
superpotência”. O fracasso da última rodada de negociações da OMC, em Cancun, em agosto de
2004, pode ser, em boa medida, atribuído às contradições internacionais – particularmente entre
os Estados Unidos, a Europa e um bloco dos grandes países da periferia –, mas a pressão sobre a
opinião pública internacional exercida pelas campanhas cidadãs contra liberalização do comércio
também contribuiu para o colapso dos avanços na abertura comercial e na extensão da
mercantilização. Exemplos podem ser multiplicados apontando para a vitalidade e a efetividade
da ação do novo movimento – na disputa de legitimidade junto a uma opinião pública de
esquerda, no esgarçamento do imaginário do “pensamento único”, na difusão da esperança de que
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“um outro mundo é possível”, etc. Ele parece ser o foco possível para uma recomposição
internacional de uma esquerda para o século XXI.
Mas, de outro lado, na Europa ou na América Latina, cada governo eleito na última
década com promessas de mudanças tem frustrado seus eleitores, abandonando seus objetivos
declarados, fraudando a prática democrática e gerindo docilmente um estado que parece ter-se
tornado um apêndice do capital financeiro, como que reafirmando as teses de Fukuyama.
Este contraste, parece, ao mesmo tempo, reafirmar os inúmeros dignósticos que apontam
para um esgotamento da política como praticada até agora (transformada, nos termos de
Rancière, em polícia), e indicar que pode estar se gestando um outro tipo política. Mas, se a
política moderna estaria se dissolvendo, por que isso se dá? E estaria esta nova política à altura
dos desafios dos tempos? Como apontam as convergências entre os debates sobre a condição
humana atual e os impasses da ação política, estaríamos perante a necessidade de repensarmos
radicalmente a prática política como concebida na modernidade? Mas isso não significa redefinir
o que, em última instância, caracteriza a própria política?
E, mais ainda, se os riscos que se acumulam neste novo século são da monta dos
diagnosticados em várias análises mais sombrias, será que a avanço e reorganização deste potencial
humano que já foi chamado de autonomia, democracia ou política não é uma condição para a
sobrevivência de nossa própria humanidade?
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Capítulo II

A política antes do poder
Hominização e humanização
Política e poder
Estado, servidão e supressão da política

Os chimpanzés usam coalizões para modificar sua própria hierarquia social. Isso foi
observado entre chimpanzés selvagens da Tanzânia, mas o caso mais bem documentado é o
de um grupo que vive numa pequena ilha num lago do zoológico de Arnhem, e foi
estudado de perto por Frans de Waal nas décadas de 1970 e 1980.
Em 1976, um vigoroso chimpanzé chamado Luit tornou-se o macho dominante do
grupo ao subjugar o cabeça anterior, Yeroen. Antes disso, Luit se inclinava a cultivar a
amizade de outros machos que acabavam de ganhar lutas, participando de ataques contra os
perdedores. Mas, ao se tornar o cabeça, passou a apoiar os perdedores, tomando partido dos
pobres-diabos e com isso pondo fim a lutas. Não havia nada de desprendido nessa atitude,
sugere de Waal, apenas uma cuidadosa manifestação de egoísmo. Luit estava cortejando
sua base eleitoral e se mantendo em posição superior a qualquer provável rival, exatamente
como um rei medieval ou um imperador romano. Luit era especialmente popular entre as
fêmeas, as quais poderia recorrer numa dificuldade.
Entretanto, Luit foi logo derrubado da posição de cabeça por uma conspiração armada por
seu antecessor e seu sucessor. Teroen, o macho mais velho que Luit depusera, formou uma
coalizão com Nikkie, um jovem e ambicioso chimpanzé não tão forte quanto Luit. Os dois
atacaram Luit e, ao fim de uma briga brutal, o destituíram. Nikkie tornou-se o cabeça,
apesar de depender do apoio de Yeroen em qualquer luta, particularmente se esta
envolvesse Luit. Era como se Nikkie tivesse manipulado uma relação de cooperação em
seu próprio benefício.
Mas Yeroen era o mais esperto dos três. Ele começou a converter sua nova posição
de eminência parda em sucesso sexual, e logo se tornou o macho sexualmente mais ativo
do grupo, desempenhando quase 40% dos acasalamentos. Tirava partido do fato de Nikkie
depender do seu apoio. Em troca da ajuda que dava quando Nikkie lhe pedia, ele exigia o
apoio de Nikkie para afastar Luit se este mostrasse excessivo interesse por uma fêmea no
cio e então se acasalava com ela. Segundo a interpretação de de Waal, Nikkie e Yeroen
fizeram um acordo: Nikkie poderia ficar com o poder se Yeroen tivesse direito a uma vida
sexual muito ativa.
Assim, quando Nikkie começou a desrespeitar o pacto, meteu-se em encrenca. Nikkie
passou a acasalar mais e Yeroen em breve estava copulando apenas a metade do tempo que
costumava copular. Para isso, Nikkie não mais interveio nas brigas contra Luit, deixando
que Yeroen resolvesse sozinho a parada. Nikkie agora usava tanto Yeroen como Luit para
ajuda-lo a alcançar seus objetivos em disputas com outros símios. Dividia e dominava com
confiança cada vez maior. Um dia, em 1980, entretanto, foi longe demais. Juntos, Nikkie e
Luit tiraram Yeroen de cima de uma fêmea diversas vezes e Nikkie não atendeu ao
estridente pedido de ajuda de Yeroen para que impedisse Luit de subir numa árvore atrás
de uma fêmea – ao que Yeroen, furioso, atacou Nikkie. Yeroen, pelo visto, se cansara do
domínio de Nikkie. Em poucos dias, depois de uma feroz briga noturna que deixou Yeroen
e Nikkie feridos, Nikkie perdeu o posto. Luit voltou a assumir o poder.
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Pouco depois de ter lido a história sobre os chimpanzés de Arnhem, li por acaso um
relato da Guerra das Rosas. Alguma coisa passou-me pela cabeça. A história era
misteriosamente familiar, como se eu tivesse acabado de lê-la contada de outra forma. De
repente, compreendi. Margaret de Anjou, a rainha da Inglaterra, era Luit. Eduardo IV, o
usurpador filho do duque de York, era Nikkie. E o rico conde conhecido como Warwick, o
fazedor de reis, era Yeroen. Pense nisso: com a ajuda de Warwick, o duque de York
derrubou o incompetente Henrique VI, que vivia sendo importunado pela mulher. Quando
York foi assassinado, seu filho Eduardo IV tornou-se rei, mas com receio do poder de
Warwick permitiu que a família de sua mulher formasse uma facção rival na corte para
neutralizar Warwick. Este, cada vez mais desencantado, fez aliança com a mulher de
Henrique VI, Margaret de Anjou, mandou Eduardo para o exílio e apoderou-se novamente
do trono para que seu novo fantoche, Henrique VI, assumisse. Mas Eduardo fomentou uma
rebelião contra Warwick, matou-o durante uma batalha, capturou Londres e mandou
assassinar Henrique VI. É quase exatamente a história de Luit, Nikkie e Yeroen. Em
Arnhem, Luit também acabou sendo morto por Yeroen.
A história política dos chimpanzés de Arnhem ilustra dois temas centrais da vida
dos chimpanzés. O primeiro é que as relações dentro destas coalizões parecem ser
recíprocas...
O segundo tema é que o poder e o sucesso sexual podem ser alcançados pela
coalizão de indivíduos fracos contra indivíduos fortes, um processo levado ainda mais
longe por seres humanos, entre os quais a vida política de bandos de caçadores-coletores
parece se reduzir à formação de coalizões de subordinados para evitar que indivíduos
dominantes exerçam o poder. O tema dos chefes e reis refreados e dominados por coalizões
de inferiores mais fracos é comum em toda a História – de O ramo dourado, de Frazer,
passando pelos cônsules da república romana, até a constituição americana. A
neutralização do poder de um macho cabeça de grupo requer uma ampla coalizão, mais
ampla do que as que os chimpanzés costumam formar.
Esta longa citação, pela qual peço desculpas aos leitores, foi retirada de As origens da
virtude: um estudo biológico da solidariedade, de Matt Ridley, de um capítulo intitulado “Os
primatas tribais – no qual animais cooperam para competir”170. Seu autor, doutor em zoologia
pela Universidade de Oxford, foi editor norte-americano do The Economist e é membro do
conselho diretor do International Center for Life e pesquisador do Institute of Economics Affairs.
Ela é representativa de uma visão do ser humano que só vem crescendo desde a década de 1970.
Nesta abordagem, o fundamental do comportamento humano aparece como programado
geneticamente, como resultado de um longo processo de evolução pela seleção natural concluído
cinqüenta mil anos atrás. O homem é um animal político não porque habita a polis, mas porque é
descendente de animais sociais que já tinham comportamentos políticos, que teriam no máximo
sido posteriormente aperfeiçoados. Assim, o estudo das sociedades animais seria indispensável
para localizar quais comportamentos humanos estão inscritos em nossos genes. O tema central do
livro de Ridley é “a natureza social do animal humano”, o fato de que “uma das coisas que
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distinguem a humanidade de outras espécies, e explicam nosso sucesso ecológico é nosso
conjunto de instintos hiper-sociais”171.
Para entender isso, Ridley dedica a primeira parte de seu livro ao debate da relação entre
egoísmo e altruísmo, entre interesse pessoal e bem comum, tal como colocada pela sociobiologia,
retornando sucessivas vezes ao dilema do prisioneiro – dois prisioneiros podem testemunhar um
contra o outro, e se o fizerem um deles pode ser beneficiado com a liberdade, mas se cooperarem,
ambos poderão ter sua sentença reduzida, o que pressupõe que um confie no outro. Depois
procura estabelecer que as sociedades humanas, como as dos chimpanzés (e diferente dos
golfinhos), estabelecem-se por bandos territoriais. “Se fôssemos iguais aos golfinhos, e
vivêssemos em sociedades abertas, ainda assim haveria agressão, violência, formação de
coalizões e política, mas o mundo dos homens seria como uma aquarela e não como um mosaico
de povos. Não haveria nacionalismo, fronteiras, grupos internos e externos, guerra. Tudo isso é
conseqüência do pensamento tribal, conseqüência por sua vez da nossa herança evolutiva dos
símios que vivem em bandos e formam coalizões”172. Se a sociedade humana é formada por
grupos territoriais, eles impõem a coesão no seu interior, fundamental porque os grupos estão em
competição uns com os outros, através da guerra ou do comércio. “Uma maneira de interpretar o
ritual é tomá-lo como meio de reforçar o conformismo cultural numa espécie dominada pelo
grupismo e pela competição entre grupos. A humanidade, me parece, sempre se fragmentou em
tribos hostis e competitivas e aquelas que descobrem uma forma de enfiar o conformismo cultural
na cabeça de seus membros tendem a ter mais sucesso do que as outras”173. Ridley lembra que o
preceito religioso de “amar ao próximo como a ti mesmo” foi quase sempre interpretado como
algo válido apenas para os membros de um grupo, sendo os integrantes de outros grupos
considerados sub-humanos, e esta norma auxilia cada sociedade a ser mais cooperativa no seu
interior e mais eficiente na concorrência externa. “É uma regra da evolução à qual estamos longe
de ser imunes, que quanto mais cooperativas são as sociedades, mais violentas são as guerras
entre elas. Talvez estejamos entre as criaturas mais sociais do planeta, mas somos também as
mais beligerantes. Este é o lado sombrio do grupismo dos seres humanos. Mas há um lado bom,
também. Seu nome é comércio.174”
Não falta no livro de Ridley um capítulo para mostrar como a idéia de harmonia com a
natureza é contrária à natureza humana e outro defendendo que as pessoas só lidam de forma
responsável com aquilo que consideram sua propriedade. E, na medida em que se aproxima do
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final, sua defesa da cooperação, ajuda mútua e reciprocidade como características instintivas de
nossa espécie, vai transitando para um discurso thatcherista: não existe sociedade; o que existe
são homens e mulheres, individualmente, e famílias. E se as instituições comunitárias emergem
espontaneamente desse marco, toda forma de estatismo (e o autor destaca o Estado do bem-estar
social inglês entre elas) seria contraproducente, porque contrária à natureza humana. Afinal,
somos regulados por genes fixados quando habitávamos as savanas africanas, quando não
existiam sociedades complexas e hierarquizadas.
O livro de Ridley é representativo de uma série de autores identificados com a
sociobiologia e a psicologia evolutiva. Neles, valores morais que desde o século XVII obcecam
os ideólogos burgueses, como o egoísmo e o altruísmo, são projetados sobre a natureza sem
maiores cerimônias, antropomorfizando o mundo animal e animalizando o comportamento
humano, mesmo quando muito distante dos padrões modernos. Poderíamos ter ilustrado nosso
raciocínio com O animal moral, de Robin Wright, com conotações mais liberais, ou Como a
mente funciona, de Steven Pinker, um dos papas das ciências cognitivas, numa linha mais
darwinista. Mas escolhi As origens da virtude mais pela citação dos chimpanzés e as questões que
ela coloca para a concepção da política.

Hominização e humanização
Voltemos aos chimpanzés. Se os comportamentos fundamentais dos seres humanos nada
mais são do que o resultado dos mesmos impulsos já presentes neles, é razoável supor que não só
a descrição como também a caracterização que faz Matt Ridley seja correta. A política existe
entre eles – que como nós são da ordem dos primatas –, como poderia existir até entre os
golfinhos. A política seria, nesta acepção, um atributo natural de espécies de animais sociais com
um sistema nervoso central suficientemente desenvolvido para seus membros apresentarem
diferenciações de temperamento. E esta posição pode se tornar mais plausível se lembramos que
as pesquisas de etologia mostram, sem sombra de dúvida, que os chimpanzés (bem como algumas
outras espécies de animais) transmitem comportamentos adquiridos para seus descendentes,
inclusive a habilidade de fabricar e utilizar um leque variado de instrumentos175. A cultura, neste
sentido, não seria um privilégio humano, embora ninguém negue que a nossa seja muito mais
desenvolvida, porque mediada e retransmitida por símbolos – e o mesmo se sucederia com a
política.
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Esta é uma abordagem adequada dos comportamentos sociais do homo sapiens e da
política? Ela dá conta de captar a especificidade humana? O insistente esforço atual de
naturalização de nossa espécie busca afirmar que, como nos demais animais, nossos
comportamentos foram introjetados em nós como resultado do processo de seleção natural. Mas
toda a sociedade e a cultura à nossa volta parecem demonstrar que diferimos das outra espécies
não apenas em número mas também em grau. “Não é nos genes que residem as causas diretas e
mais importantes do comportamento social humano”, afirmam importantes biólogos176. Gene não
é destino. O problema não está, portanto, no naturalismo, pois é evidente que somos parte da
natureza, mas em um reducionismo naturalista que parece deixar de fora coisas muito
importantes, a começar pelo que diferenciaria a cultura humana da cultura animal.
O filósofo francês Patrick Tort coloca a questão de forma paradigmática, ao propor um
conceito, o de efeito reversivo da evolução, para ele “chave para uma antropologia que explique
dialeticamente o nascimento do social a partir do biológico sob a modalidade não de uma ruptura
mágica do tipo ‘salto qualitativo’, mas de uma reversão progressiva: ‘a seleção natural seleciona
a civilização, que se opõe à seleção natural’”177.
Este é um velho problema da antropologia, a passagem da natureza para a cultura. A
cultura já foi interpretada como a guerra da humanidade contra a natureza. Michelet afirmou:
“com o mundo começou uma guerra que deve terminar com o mundo, não antes: a guerra do
homem contra a natureza, da liberdade contra a fatalidade. A história nada mais é do que o conto
desta luta interminável. A história deveria aparecer como o eterno protesto, como o triunfo
progressivo da liberdade”178. Darwin introduziu uma novidade revolucionária, uma explicação
natural para o surgimento da humanidade e de seus atributos mentais e, implicitamente, para o
surgimento da cultura. Mas os marcos ideológicos e científicos do século XIX não eram capazes
de acolher toda a complexidade que a problemática da evolução carrega. O evolucionismo se
impôs como um fato biológico, mas fora desse campo se manifestou em geral como uma variante
extremada da ideologia do progresso – como darwinismo social e como uma antropologia
evolucionista.
Com a crítica ao darwinismo social e ao evolucionismo na virada para o século XX, a
passagem da natureza para a cultura passou a ser tratada, de fato, como uma “ruptura mágica” –
isto é, com os cientistas sendo incapazes de poder demonstrar como ela se processou. Kroeber,
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por exemplo, fala da passagem para o superorgânico e Levi-Strauss aponta o tabu do incesto
como momento do salto de qualidade179.
A questão só voltou a ser tematizada nos anos 1960, recolocada pelas cada vez mais
numerosas descobertas paleontológicas. Edgar Morin, já influenciado por estas pesquisas e pelas
questões de método levantadas pela auto-organização falaria, em O paradigma perdido, de uma
co-evolução entre hominização e cultura. Esta obra se baseia na rejeição das oposições mecânicas
entre homem-animal, cultura-natureza, liberdade-necessidade e na idéia de um círculo virtuoso
entre desenvolvimento da cultura, linguagem e avanços biológicos no processo de hominização.
Batendo-se contra os que opunham sociedade e natureza, Morin desenvolve idéias como as de
uma paleossociedade e paleolinguagem, que teriam se desenvolvido entre 800 e 500 mil anos
atrás, constrangendo o processo de seleção natural no sentido da maior cerebralização180. Uma
concepção semelhante foi desenvolvida, na mesma época, por Clifford Geertz em A interpretação
das culturas (1972)181. Mas como Morin, Geertz baseava-se em muitas informações incorretas –
como, por exemplo, que os australopitecinos manufaturariam ferramentas como as espécies
posteriores da linhagem homo – e em uma visão estrita de cultura “incluindo apenas padrões
simbólicos posteriores à confecção de ferramentas”182. A idéia da coevolução entre hominização
e desenvolvimento cultural compreendido como domínio de algum nível de capacidade simbólica
é logicamente plausível, mas não parece ter sido assim que o processo se deu, como mostraram as
descobertas posteriores da paleontologia. Aparentemente somos o resultado de um processo
muito mais surpreendente.
Os fatos básicos do processo de hominização, depois da descoberta de fósseis de dezenas
de espécies e de importantes avanços na arqueologia, na genética e outras ciências, nas últimas
décadas, estão em suas linhas gerais claros e são relativamente consensuais entre os especialistas
da área.
“Tornamo-nos hominídeos – distintos dos demais grandes macacos – quando um ancestral
divergiu dos chimpanzés e dos gorilas, caracterizando-se, com maior probabilidade pela
postura ereta. Isso ocorreu há pouco mais de cinco milhões de anos. Tornamo-nos
humanos, entretanto, quando alcançamos os padrões distintivos de estrutura anatômica e
comportamento que ainda podem ser encontrados hoje. Isso se deu em algum momento
entre 150 mil e cem mil anos atrás, e foi apenas então que nossa espécie – o homo sapiens –
surgiu. O que fica a meio caminho, entretanto, é uma multidão de populações, grupos e
espécies que são nitidamente hominídeos – nem macacos nem anjos183.”
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A abordagem usual para analisar o processo de mais de cinco milhões de anos do qual o
homo sapiens emerge (comumente chamado de processo de hominização), é avaliar em que
medida os atributos das espécies hoje existentes – os chimpanzés e gorilas, de uma parte, e os
homo sapiens, de outra – poderiam ter estado presentes nas diversas espécies de hominídeos hoje
extintas. Mas como lembra Ian Tattersall, muitos “encontram uma certa comodidade intelectual
vendo nossa história evolutiva como uma longa ascensão, laboriosa mas regular, que nos fez
passar do estado de besta ao de ser inteligente”184. O próprio termo “hominização”, segundo ele,
reforça a idéia de que o processo que originou o homem teria algo de especial. Se mantivermos
este alerta sempre presente, retirando qualquer teleologia na formação da nossa espécie, podemos
empregar o conceito já consagrado de hominização como a descrição de evolução biológica que
propiciou a formação dos humanos. Tattersal todavia nos lança ainda outro alerta, muito mais
importante: “a maneira como concebemos o processo evolutivo afeta profundamente a forma
como nós podemos interpretar as observações paleontológicas e arqueológicas sobre nossas
origens”185.
Somos, assim, levados ao redemoinho de polêmicas que dividem o evolucionismo nas
ciências da vida, que as ciências humanas puderam evitar durante boa parte do século XX, mas
que nas últimas décadas se tornaram incontornáveis. O enorme volume de evidências aí
acumulados tem que ser interpretado e os marcos de análise nascidos do darwinismo
desdobraram-se em abordagens muito contraditórias, com implicações políticas muito centrais e
distintas186. E, partindo da constatação de que a evolução é o fato básico da natureza biológica (e
não uma “teoria”), não se pode combater o ultradarwinismo de fora do campo das problemáticas
legítimas no qual ele se formou ao lado de outras concepções.
Um problema de base compartilhado por grande parte deste enfoque naturalizante está na
idéia de que a primatologia poderia oferecer a chave para compreender a hominização e mesmo
para definir o que seria “inato” no ser humano. Depois de décadas de estudos intensos, esta
expectativa foi sendo cada vez mais frustrada. Como sumariza Ian Tattersal, os grandes macacos
“apresentam comportamentos, sociedades e modos de comunicação de fato complexos.
Individualmente, eles têm distintas personalidades e necessidades afetivas, e podem sofrer
muito se são privados de contatos sociais. É, entretanto, mais difícil saber até que ponto
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eles podem fornecer um modelo adequado das aptidões e capacidades de comunicação dos
primeiros hominídeos, para um estágio ou para outro. O fosso cognitivo que nos separa
deles diminuiu um pouco, mas está longe de ter sido preenchido, e evidentemente jamais o
será. Os grandes macacos aparentemente não sabem fazer projetos, não têm nenhuma
capacidade de abstração e apenas se baseiam de forma muito rudimentar sobre as lições do
passado para guiar suas novas ações. Eles não têm capacidade ‘generativa’, esta aptidão que
nos permite juntar palavras em uma proposição, ou idéias em uma síntese. Isso se manifesta
pela sua ausência de disposições lingüísticas, enquanto nossa facilidade nesta área mostra
claramente que nós a possuímos. No máximo, portanto, os grandes macacos atualmente
vivos fornecem uma aproximação distante do ponto de onde partiram nossos ancestrais.
Eles representam, ainda que grosseiramente, o outro lado do fosso comportamental que foi
ultrapassado há milhões de anos por nossos ancestrais pré-históricos”187.
Os dados hoje disponíveis mostram as muitas espécies hominídeas extintas divididas em
dois grandes blocos. Em um primeiro momento, tivemos os australopitecinos, que se parecem
com os grandes macacos (como os gorilas e chimpanzés) em sua capacidade cerebral, mas que ao
longo de milhões de anos desenvolveram andar ereto (como Lucy, seu fóssil mais famoso).
Depois, surgem também as espécies do gênero homo e, após um período de coexistência, os
australopitecinos se extinguem. Sabemos que com o surgimento do gênero homo, há dois milhões
de anos se iniciou a expansão do cérebro e o processo se tornou muito mais complexo – e mais
difícil de ser estudados apenas a partir de vestígios fósseis. Os primeiros instrumentos de pedra
manufaturados, do tipo de Olduway, são associados ao surgimento do homo habilis. Sua
confecção pressupõe uma capacidade cognitiva qualitativamente diferente da dos grandes
macacos e dos australopitecinos. As evidências apontam também para uma mudança no modo de
vida destes hominídeos, que já não são apenas herbívoros (supõe-se que as ferramentas de pedra
permitiam o acesso ao tutano, obtido das carcaças dos grandes herbívoros mortos por
predadores). Com o homo ergaster, cujo fóssil mais conhecido é o “menino de Turkana”, datado
de 1,6 milhões de anos, já temos uma espécie anatomicamente adaptada às savanas, que resolveu
todos os problemas biológicos ligados ao bipedismo e seguramente se espalharam por boa parte
do Velho Mundo. Algumas das espécies coletivamente chamadas de homo erectus conheceram
um grande aumento do cérebro, só explicável pelas vantagens evolutivas que oferecia. E há cerca
de 1,5 milhões de anos um novo estilo de manufaturas de instrumentos de pedra, exigindo um
plano prévio, foi inventado, o acheulense. Com o olduway e com o uso do fogo, também
associado pela primeira vez ao ergaster, esta tecnologia perduraria inalterada por mais de um
milhão de anos, enquanto múltiplas espécies se sucederiam. Parece claro, lembra Ian Tattersall,
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que “inovação anatômica procedia independentemente da mudança tecnológica, com a aparição
de novas espécies e a aparição de novas tecnologias não estando jamais diretamente ligadas”188.
A descrição do processo de expansão do cérebro, que pode ser acompanhado pelos
vestígios fósseis, é o aspecto menos polêmico de todo o processo de hominização posterior ao
surgimento da linhagem homo. Mithen o resume assim:
“Embora o tamanho do cérebro aparentemente tenha permanecido estável entre 1,8 e 0,5
milhões de anos – enquanto o H. erectus e seus descendentes mais imediatos colonizavam o
Velho Mundo –, o período chega ao fim passando por nova expansão cerebral (semelhante
ao surto de dois milhões de anos atrás), que termina há aproximadamente duzentos mil anos
com um cérebro [de tamanho] equivalente ao dos humanos modernos atuais. Os novos
atores de cérebro grande do tempo subseqüente a quinhentos mil anos são classificados
como H. sapiens arcaicos na África e na China; já na Europa, os poucos restos fósseis
disponíveis recebem o nome de H. heidelbergensis. Essa última espécie parece ter dado
origem ao H. neanderthalensis – o homem de Neandertal – encontrado na Europa e no
Oriente Médio depois de aproximadamente 150 mil anos, e que sobreviveu na Europa até
30 mil anos atrás”189.
O problema é que a cultura das sucessivas espécies de homos mostra, por bem mais de um
milhão de anos, uma enorme estabilidade, que nada tem a ver com os padrões que caracterizam
nossa espécie. Como afirma Mithen, “fica claro que não existe uma relação simples entre volume
do cérebro, ‘inteligência’ e comportamento”190. O aumento da caixa craniana e do volume do
cérebro não parece ter uma relação direta com avanços culturais. Se o primeiro surto de aumento,
entre dois milhões e um milhão e meio de anos atrás, parece estar relacionado com o
aparecimento do Homo habilis, há outro, menos nítido, entre quinhentos e duzentos mil anos
atrás. “Os arqueólogos especulativamente associam o primeiro ao desenvolvimento da
manufatura de utensílios, mas não conseguem detectar nenhuma mudança marcante nos registros
arqueológicos que se correlacione com o segundo pico de rápida expansão cerebral. Nossos
ancestrais continuaram a viver no mesmo estilo básico de caçadores-coletores, com a mesma
série limitada de ferramentas de pedra e madeira”191.
A visão gradualista do processo de hominização, cerebralização e desenvolvimento da
cultura foi, assim, colocada em xeque pelas pesquisas. O homem anatomicamente moderno, com
o esqueleto igual e o cérebro do mesmo tamanho das pessoas que vivem hoje, somente surgiu na
África entre 150 e cem mil anos atrás. E por dezenas de milhares de anos continuou utilizando a
mesma tecnologia e compartilhando o mesmo modo de vida que as espécies de hominídeos que o
tinham antecedido – isto é, não mostrando os sinais da inventividade próprios da nossa espécie.
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Até que entre sessenta e trinta mil anos atrás ocorreu uma explosão criativa, cujas evidências
arqueológicas estão melhor preservadas na Europa a partir de 38 mil anos atrás (com a chegada
dos chamados Cro-Magnons), mas que podem ser registradas por toda parte: pinturas rupestres,
instrumentos musicais, estátuas, jóias, enterros elaborados, ferramentas especializadas compostas
de várias partes (como arpões, lançadores e arcos e flecha), cordas e instrumentos que permitiam
capturar peixes e aves, roupas costuradas, habitações elaboradas, meios de navegação (que
permitiram a colonização da Austrália e da Nova Guiné há, no mínimo, quarenta mil anos). A
arte do Paleolítico Superior produz, em seguida, maravilhas como as cavernas de Lascaux e
Altamira. E o salto na habilidade humana de caçar provoca a extinção de várias espécies de
grandes mamíferos na Europa e na África (que tinham sobrevivido a pelo menos vinte ciclos
anteriores de variação climática) e de quase todas as espécies de grandes animais na Austrália e
na Nova Guiné. E esta extinção em massa se reproduziria quando os humanos chegaram à
América.
Como afirma Jared Diamond, discutindo a passagem do Paleolítico Médio para o
Superior, “a revolução cultural que eu chamo de ‘Grande Salto para a Frente’ parece ter
acontecido de forma abrupta na Europa, porque foi introduzida por indivíduos recém-chegados. O
verdadeiro ‘Grande Salto para a Frente’ com certeza começou fora da Europa e durou muitos
milhares de anos. Lembrem-se que o Homo sapiens anatomicamente moderno já existia na África
e no Oriente Médio há cerca de cem mil anos e coexistiu por longo tempo com os
neandertalenses no Oriente Próximo, sem ser capaz de exterminá-los”192. Nesta coexistência de
quase sessenta mil anos, as duas espécies compartilhavam da mesma cultura material, conforme
atesta a arqueologia. De outro lado, os estudos de genética afirmam que o homem moderno
surgiu na África há cerca de 150 mil anos atrás. E recentemente foi encontrado, também na
África, o mais antigo vestígio explícito de pensamento simbólico, uma pedra gravada com uma
série de retas paralelas, datada de 77 mil anos.
Qualquer que tenha sido o fator responsável pela eclosão de nossa capacidade simbólica e,
portanto, por nossa humanidade ele se deu, portanto, em uma época relativamente recente, depois
de nossa espécie já estar anatomicamente formada. E há hoje duas abordagens até certo ponto
complementares para explicarem o surgimento do que podemos denominar de consciência: o
surgimento de uma forma nova de inteligência, caracterizada pela fluidez cognitiva, e o
surgimento da linguagem moderna.
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Um enfoque que vem se mostrando útil, concebendo o problema da inteligência por
partes, é o esboçado pela primeira vez por Jerry Fodor, em seu livro A modularidade da mente,
incorporado pela psicologia evolutiva e aplicado mais recentemente pelo arqueólogo Steve
Mithen. Seus resultados são relativamente próximos das conclusões de Ian Tattersall, um dos
expoentes da teoria do equilíbrio pontuado, que enfatiza o papel da linguagem no
desenvolvimento da consciência. Mithen propõe que, ao longo de dois milhões de anos,
sucessivas espécies de hominídeos foram desenvolvendo, além de uma inteligência geral,
inteligências específicas de forma relativamente separadas na mente, em diferentes momentos do
processo evolutivo. Os primatas sempre se caracterizaram por uma alta inteligência social, que
teria se ampliado nos hominídeos. E sua sobrevivência exigia também uma inteligência
naturalista, que deve ter se expandido particularmente com a passagem da condição de
herbívoros dos australopitecinos para a dieta carnívora das espécies do gênero homo. E o
surgimento do homo habilis e seus sucessores certamente foi marcado por um salto na
inteligência técnica. Estas inteligências foram utilizadas “para gerar pensamentos complexos
sobre a fabricação de utensílios, a história natural e a interação social. Mas quando é preciso um
único pensamento que poderia beneficiar-se dos conhecimentos ou módulos de mais de uma
capela [área] – como os pensamentos sobre projetar uma ferramenta para caçar um animal
específico –, a mente tem que depender da inteligência geral. Por conseguinte, pensamentos e
comportamentos nas ‘interfaces entre domínios’ pareceriam mais simples que aqueles dentro de
um único domínio”193.
O desenvolvimento relativamente estanque de módulos voltados para inteligências
específicas, que os estudos de psicologia cognitiva e infantil mostram ter alguns aspectos inatos,
permite compatibilizar os dois surtos de cerebralização e a adaptação aos mais variados
ecosistemas com o conservadorismo técnico e a permanência de um modo de vida caçador e
coletor por milhões de anos. Não existe nenhuma razão para que a mente destes hominídeos tenha
sido semelhante à mente humana moderna, onde existe “uma fluidez cognitiva entre as
inteligências social, técnica e naturalista. Somente podemos compreender o significado do
registro arqueológico... admitindo que essas inteligências estavam isoladas umas das outras.
Assim como havia uma barreira cognitiva entre a inteligência técnica e a naturalista, também
existia outra entre estas duas inteligências e a social”194.
Isso nos deixa com uma questão em aberto, a da linguagem e da inteligência lingüística.
As pesquisas e debates das últimas décadas circunscreveram cada vez mais a emergência dos
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fenômenos da capacidade simbólica, introspecção, criatividade e formação de conceitos, em
suma, da consciência, ao desenvolvimento da linguagem. O problema é que os resquícios fósseis
não podem ser conclusivos a respeito. Desde as análises de Chomsky, é cada vez mais aceito que
a linguagem humana moderna, altamente complexa, requer, além de um aparelho vocal, um
“módulo” cerebral específico de articulação. E isso não parece ter surgido espontaneamente do
volume do cérebro, mas ter sido o aspecto mais recente do processo de hominização, resultando
antes de um rearranjo interno. É quase certo que tenham existido formas de comunicação próprias
para as várias espécies da linhagem homo hoje extintas, mas quais foram e em que momento se
desenvolveram é objeto de controvérsias.
A hipótese de Mithen é que formas mais sofisticadas de linguagem se desenvolveram
associada à inteligência social nas espécies surgidas a partir de quinhentos mil anos atrás até o
neandertal, mas ainda em um contexto de isolamento entre as várias formas de inteligência,
marcada por uma “consciência ondulante, com perda instantânea de memória”, sem que existisse
introspecção. Lembremos que temos consciência de apenas uma pequena fração do que se passa
em nossa mente, que muitos processos cognitivos complexos estão em ação sem que tenhamos
consciência deles. Como afirma o autor, “’pensamentos inconscientes diferentes’ talvez seja o
argumento mais convincente de que os humanos arcaicos poderiam ter fabricado seus utensílios e
forrageado com uma percepção consciente limitada, se é que de fato alguma existiu, sobre os
processos de pensamento e o conhecimento que estavam utilizando”. Os estudos de neurologia
mostram que “a não percepção consciente dos próprios processos de pensamento não implicaria
que estes não acontecem nem podem gerar comportamentos complexos”195 – que
experimentamos diariamente em processos tão prosaicos como os de dirigir um carro ou tocar um
instrumento musical.
Thomas Nagel, para mostrar a impossibilidade de se compreender o fenômeno da
consciência escreveu, em 1974, um texto famoso cujo título perguntava “Como é ser um
morcego?”, isto é, o que é ser um morcego para um morcego. Não poderemos nunca saber o que
é ser um neandertal para um neandertal (embora esta questão inquiete muito Ian Tattersall196),
mas os pesquisadores atuais tendem cada vez mais a concordar que as evidências arqueológicas
são muito fortes em apontar que eles tinham um tipo de estrutura mental fundamentalmente
diferente da mente humana. E Mithen vai afirmar que a emergência da consciência e da
humanidade resultaria, então, da passagem de uma mentalidade domínio-específica das espécies
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hominídeas anteriores para uma mentalidade marcada pela fluidez cognitiva. Recapitulando os
estudos sobre o tema, ele conclui que “suas idéias possuem um tema comum: que tanto o
desenvolvimento como a evolução da mente humana passam (ou passaram) pela mudança que
transforma uma série de domínios cognitivos relativamente independentes numa outra série onde
as idéias, as formas de pensamento e o conhecimento fluem livremente entre os domínios”197.
A fluidez cognitiva resultaria de uma reorganização interna das áreas cerebrais mais
recentes que propiciariam dois processos, o desenvolvimento da linguagem humana e uma grande
ampliação da inteligência geral, propiciando a integração entre “módulos” ou “inteligências”
antes isoladas, organizadas de forma não comunicante. Mithen vê, em dados arqueológicos de
sítios da África e do Oriente Médio de cerca de cem mil anos, indicações de que “a mentalidade
dos primeiros humanos modernos parece flutuar para dentro e para fora da fluidez cognitiva. É
como se os benefícios de uma fluidez cognitiva parcial não fossem suficientes para que essa
transformação mental se ‘fixasse’ em uma população”198.
Esta fluidez cognitiva parcial da mente representaria uma vantagem competitiva decisiva
para os humanos modernos quando eles sairam da África e do Oriente Médio para povoarem o
restante mundo, entre cem mil e trinta mil anos. Neste período, teria ocorrido em primeiro lugar
uma integração entre a inteligência naturalista e a social, e “em tempos ligeiramente diferentes e
em diferentes partes do mundo... a integração da inteligência técnica às já combinadas
inteligências social e naturalista. O fato de todas as populações de H. sapiens sapiens do mundo
terem dado esse passo final – um caso de evolução paralela – foi talvez inevitável. Houve um
momentum evolutivo da fluidez cognitiva; uma vez iniciado o processo, não houve como parálo”199.
Mithen propõe que a fluidez cognitiva tenha resultado das mudanças na natureza da
linguagem e da consciência dentro da mente. De uma linguagem basicamente social entre os
humanos arcaicos, passou-se a “uma linguagem de múltiplos usos, com um papel decisivo na
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transmissão de informações sobre o mundo não-social, embora persista uma certa predisposição
pelo social”. Para este autor, a linguagem social teria se estendido metaforicamente para a
conversa sobre os objetos físicos e se transformado em uma inteligência social entre 150 e cem
mil anos atrás, aumentando enormemente o sucesso reprodutivo de nossa espécie. A consciência,
provavelmente antes restrita ao domínio da inteligência social, passou, na visão de Searle, a
desenvolver o papel integrador na mente, potencializando a flexibilidade, a sensibilidade e a
criatividade200. Um elemento importante vinculado a este processo é a expansão da infância entre
os seres humanos modernos (segundo os dados disponíveis, com um crescimento muito mais
lento do que nos neandertais), dando aos indivíduos da nossa espécie, se comparados com os
hominídeos anteriores, tempo para integrarem os diferentes domínios, um período em que a
mente está particularmente flexível e apta a estabelecer variadas conexões neuronais, em função
dos estímulos a que é submetida. A consciência teria emergido de novas conexões e não de novos
poderes de processamento, propiciando a capacidade simbólica. A recentíssima descoberta do
Homo floresiensis, na ilha de Flores na Indonésia, espécie extinta há apenas 13 mil anos e que
teria uma altura média de um metro, tem nesse ponto talvez seu caráter mais polêmico: ela
questiona a correlação entre inteligência e volume do cérebro. Se confirmadas as primeiras
informações, ela estabeleceria definitivamente que o que caracteriza a consciência não é tanto o
tamanho do cérebro, mas sua arquitetura201.
O surgimento da capacidade simbólica marca a emergência da humanidade. Como afirma
Tattersal:
“A atividade simbólica está no próprio coração do sentido do humano. Porque se há uma
coisa que distingue os seres humanos de todos os outros organismos, atuais ou extintos, é a
capacidade de pensamento simbólico: a aptidão para produzir símbolos mentais complexos
e manipulá-los segundo novas combinações. É o próprio fundamento da imaginação e da
criatividade, desta capacidade única em seu gênero que têm os seres humanos de criar um
mundo em seu espírito e de o recriar no mundo real, fora deles mesmos. Outras espécies
podem talvez explorar o mundo exterior com uma grande eficácia, como vimos no caso dos
chimpanzés. Mas eles permanecem fundamentalmente sujeitos passivos e observadores
deste mundo. Mesmo os neandertais, por mais marcantes que tenham sido não
ultrapassaram, ao que tudo indica, esta condição”202.
É significativo que Ian Tattersal chegue, por outras vias, a conclusões sobre a emergência
do ser humano bastante próximas de Mithen. Seu ponto de partida é uma visão da evolução muito
diferente dos teóricos da psicologia evolutiva e das ciências cognitivas. Ele lembra que a seleção
natural não é, por si só, um processo criativo. Ela somente promove ou elimina características já
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presentes, produzidas por mudanças genéticas aleatórias. “A evolução pode ser melhor descrita
como oportunista, simplesmente explorando ou rejeitando possibilidades como e quando elas
emergem, e de outro lado, a mesma possibilidade pode ser favorável ou desfavorável,
dependendo das circunstâncias ambientais (no sentido amplo) em qualquer dado momento. Não
há nada de inerentemente direcional ou inevitável sobre este processo, que pode espertamente
reverter-se a qualquer momento em que o ambiente imprevisível se altera”203. Assim,
características novas aparecem e são aproveitadas em um contexto, para serem depois exploradas
em outros contextos, mostrando utilidades diferentes das que tinham nos contextos originais –
processos que são chamados de exaptações.
Tattersal pensa, por exemplo, que o desenvolvimento do aparelho vocal humano moderno
não necessita ter se dado (e provavelmente não se deu) pela sua função na fala como a
concebemos, mas que uma faringe longa possa ter se formado a partir de necessidades
respiratórias ou uma melhoria qualquer de uma comunicação vocal de outra espécie e só depois
foi aproveitada para a nossa forma de linguagem. “A aquisição simultânea dos aparelhos central e
periférico necessários para a linguagem é uma proeza ontogenética difícil de conceber fora de um
processo evolutivo em várias etapas”
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. O aparelho vocal estava mais evoluído antes dos

neandertais e parece ter conhecido neles uma regressão, ao menos para os propósitos de
comunicação, antes que ele pudesse ser, nos humanos anatomicamente modernos, conjugado com
mudanças mentais e culturais que teriam propiciado a capacidade simbólica.
Partindo da constatação de que um comportamento moderno só aparecerá muito tempo
depois de o homem moderno ter concluído sua formação anatômica, Tattersall explica o
surgimento da capacidade simbólica e da consciência no cérebro humano como uma exaptação.
“Um cérebro exaptado, equipado desde não se sabe quando com um potencial para o pensamento
simbólico, estava, de alguma maneira, pronto para uso”. Ele teria surgido, ao que tudo indica,
entre 150 e cem mil anos atrás, na África, persistindo por muito tempo como uma massa neural
funcionando da forma antiga, portanto sem que se produzissem alterações significativas no
comportamento. Isso permitiria explicar, por exemplo, porque os humanos e os neandertais
coexistiram pelo menos entre cem e 45 mil anos atrás no Oriente Médio, compartilhando a
mesma cultura, e repentinamente os humanos deram um salto, em que evidenciam as capacidades
culturais modernas, e os neandertais rapidamente desaparecem.
“Se, por volta de 70 ou 60 mil anos atrás, uma inovação cultural ocorreu em uma
população humana ou outra que ativou um potencial para processos cognitivos simbólicos que
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tinham residido no cérebro humano por muito tempo, nós podemos prontamente explicar a rápida
expansão dos comportamentos simbólicos por um simples mecanismo de difusão cultural”205.
Esta inovação cultural capaz de abrir as portas para a cognição simbólica teria sido da invenção e
difusão da linguagem. Tattersal não nega que haja um “instinto para a linguagem”, inato a todo
ser humano, re-expresso cada vez que uma criança aprende a falar. Mas lembra que a seleção
natural só pode capitalizar o que já está lá. Este seria um processo de qualidade emergente, em
que os elementos pré-existentes seriam recombinados e dariam origem a uma qualidade nova. Se
o potencial tivesse surgido, ele simplesmente permaneceria dormente, até ser despertado por um
estímulo cultural em alguma população humana particular, através da invenção da linguagem –
provavelmente em mais de uma etapa, com o vocabulário se desenvolvendo primeiro e a sintaxe
depois, possivelmente com a associação entre objetos do mundo.
Esta abordagem da passagem para o que poderíamos chamar de condição humana está
hoje bastante difundida. De outra perspectiva, Jared Diamond coloca o mesmo problema.
“Há cerca de cem mil anos muitos ou a maioria dos humanos tinham cérebros com tamanho
semelhante ao moderno, e alguns apresentavam um esqueleto quase igual ao moderno.
Geneticamente, essas pessoas de cem mil anos atrás podem ter sido 99,9% idênticas aos
humanos atuais. Apesar do tamanho do cérebro e ossos parecidos, algum ingrediente
especial faltava. Qual seria esse ingrediente? Este é o maior enigma não resolvido da
evolução humana: essencialmente, esqueletos modernos e tamanhos de cérebros modernos
não seriam suficientes para produzir a inventividade moderna...
Qual foi o 0,01% dos nossos genes que mudou durante esse breve tempo [entre cem e 38
mil anos atrás], e que causou o ‘Grande Salto para a Frente’? Existe apenas uma hipótese
que me parece plausível: os genes responsáveis pelo aperfeiçoamento da linguagem falada.
A essência da linguagem humana é a inventividade: cada sentença é uma nova invenção,
produzida pela combinação de elementos familiares. Por essa razão não consigo conceber
que aqueles humanos não-inventivos de cem mil anos atrás tivessem uma linguagem como
a nossa atual. Não posso deixar de concluir que o desenvolvimento da inventividade
humana está ligado ao aperfeiçoamento de nossa linguagem”206.
Com as populações de caçadores e coletores Cro-magnons na Europa e os ancestrais dos
aborígines australianos estamos perante o homem moderno, com todos os atributos de
humanidade, como demonstram os vestígios arqueológicos exaustivos de que dispomos. O
processo de hominização – tenha ele tido um desfecho cultural, como quer Tattersall, ou tenha
sido selado por uma última mutação genética, como propõe Diamond – estava concluído. Através
da genética e da lingüística estamos refazendo o processo histórico de povoamento do planeta
pelos seres humanos207, pela arqueologia e antropologia podemos acompanhar a colonização de
todos os nichos ecológicos e o desenvolvimento de milhares de culturas ao longo deste processo.
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E através da cultura assistimos a um processo, nunca consolidado, de humanização do homo
sapiens sapiens.
O que representa nossa humanidade? O uso de nossa capacidade simbólica única, dirá
Tattersal.
“Quando nós falamos de ‘processos simbólicos’ no cérebro ou na mente, estamos nos
referindo a nossa habilidade de abstrair elementos de nossa experiência e representá-los
com símbolos mentais discretos. Algumas outras espécies possuem consciência em algum
sentido, mas tanto quanto sabemos, elas vivem no mundo simples, tal como se apresenta
para eles. Presumivelmente, para elas, o ambiente aparece muito com um contínuo, ao invés
de um lugar, como para nós, que é dividido em um enorme número de elementos separados
aos quais os humanos dão nomes individuais. Ao separar seus elementos desta maneira, os
seres humanos são capazes de recriar o mundo, e aspectos individuais dele, em suas mentes.
E o que torna isso possível é a habilidade de formar e manipular símbolos mentais que
correspondem a elementos que nós percebemos no mundo dentro e para além de nós”208.
Tudo o que as espécies de hominídeos anteriores e mesmo os primeiros homo sapiens
sapiens eram ou poderiam ter sido passa a ser reescrito por este processo. Somos criaturas não só
da cultura, mas da cultura simbólica, assombradas pelos signos que povoam nosso mundo mental
– talvez aqui se aplique a intuição de Morin de que o homo sapiens é (ou torna-se)
simultaneamente demens209. Necessitamos atribuir sentido ao universo de signos que nos envolve
e media nossa relação com o ambiente onde existimos. Podemos ser tomados pela desmedida,
pela hybris. Cassirer definiu corretamente o homem como animal symbolicum – por certo
reintroduzindo elementos da epistemologia idealista kantiana e vendo no desenvolvimento das
formas simbólicas uma marcha teleológica do espírito210. Mas é a capacidade simbólica de nossa
espécie que explica a multiplicidade de nossas formas de expressão culturais. Movermo-nos no
mundo envoltos em um campo de força de símbolos, referidos à nossa natureza ou à nossa vida
mental interior, exige de nós sistemas de orientação únicos, valores e processos de atribuição de
sentido. Nossa capacidade de modificá-los, tematizá-los e voltar a modificá-los leva-nos, então, a
uma ruptura radical com os imperativos genéticos, ao terreno dos mitos, rituais, arte, religião,
filosofia, técnica e ciência experimental – em síntese, da cultura humana.
Ernest Gellner discute a origem da sociedade a partir da constatação da enorme
diversidade de suas formas, que podem levar-nos para as mais variadas direções, produzindo uma
grande variedade de tipos de cultura, mas que internamente buscam a estabilidade e a coesão.
Isso é possível, segundo ele, porque embora possamos adotar
“uma faixa espantosamente ampla de comportamentos, ela tem de ser restringida de alguma
maneira e é preciso haver algum sistema de sinais que indique os limites. Esse fato, acho, é
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fundamental para as origens da linguagem. A linguagem torna possível esse notável tipo de
variedade ao permitir que ela seja contida. Ela consiste de um conjunto de indicadores que
assinalam as fronteiras da conduta, fronteiras cujos limites genéticos tornaram-se amplos
demais para qualquer ordem social. Somente as espécies dotadas de algo parecido com uma
linguagem podem ter uma ampla faixa de comportamento geneticamente possível, e uma
faixa geneticamente extensa de conduta necessita de algum mecanismo – isto é, da
linguagem – que restringe aquilo que a natureza não conseguiu limitar”211.
Mas a cristalização, por cada cultura, entre seus membros, de uma gama restrita de
comportamentos exige ainda um outro elemento central.
“A maneira como impedimos as pessoas de fazer uma grande variedade de coisas não
compatíveis com a ordem social da qual são membros é submetendo-as a um ritual... a
função central do ritual é inculcar no indivíduo conceitos compulsivos que simultaneamente
lhe definem os mundos social e natural e lhe restringem e controlam opiniões e
comportamento, tudo isso de forma mutuamente reforçadora. Essas opiniões
profundamente internalizadas obrigam-no, daí em diante, a agir dentro de uma faixa de
limites prescritos. Todo conceito tem um conteúdo normativo, compulsório, bem como uma
espécie de teor descritivo organizacional. O sistema conceitual planeja minuciosamente
nossa ordem social e a conduta requerida, e inibe tendências de pensamento ou
comportamento que transgrediriam seus limites”212.
Geertz, de outro lado, vai trabalhar sua definição de cultura humana como sistemas
simbólicos a partir de duas idéias básicas.
“A primeira delas é que a cultura é melhor vista não como complexos de padrões concretos
de comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de hábitos – como tem sido o caso
até agora, mas como um conjunto de mecanismos de controle – plano, receitas, regras,
instruções (...‘programas’) – para governar o comportamento. A segunda idéia é que o
homem é precisamente o animal mais desesperadamente dependente de tais mecanismos de
controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas culturais, para ordenar seu
comportamento...
Surge uma definição do homem que enfatiza... os mecanismos através de cujo
agenciamento a amplitude e a indeterminação de suas capacidades inerentes são reduzidas à
estreiteza e especificidade de suas reais realizações. Um dos fatos mais significativos a
nosso respeito pode ser, finalmente, que todos nós começamos com o equipamento natural
para viver milhares de espécies de vidas, mas terminamos por viver apenas uma espécie...
Quanto ao homem, o que lhe é dado de forma inata são capacidades de resposta
extremamente gerais, as quais, embora tornem possível uma maior plasticidade,
complexidade e, nas poucas ocasiões em que tudo trabalha como se deve, uma efetividade
de comportamento, deixam-no muito menos regulado com precisão...
Não dirigido por padrões culturais – sistemas organizados de símbolos significantes – o
comportamento do homem seria virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem
sentido e de explosões emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer
forma. A cultura, a totalidade da experiência acumulada de tais padrões, não é apenas um
ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para ela – a principal base de
sua especificidade... O homem é, em termos físicos, um animal incompleto, inacabado: o
que o distingue mais graficamente dos não homens é menos sua simples habilidade de
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aprender (não importa quão grande seja ele) do que quanto e que espécie particular de
coisas ele tem que aprender antes de poder funcionar”213.
Marshall Sahlins também destaca que a “qualidade distintiva do homem” é o fato de ele
viver no mundo material “de acordo com um esquema de significado criado por si próprio”. O
decisivo na cultura não é o fato de ela “poder conformar-se a pressões materiais, mas o fato de
fazê-lo de acordo com um esquema simbólico definido, que nunca é o único possível. Por isso, é
a cultura que constitui a utilidade”. Para Sahlins, a cultura representa tanto a experiência real do
sujeito quanto suas concepções ideais, “ela é a condição social de possibilidade de cada uma e de
ambas”. Perante o dualismo entre espírito e matéria consagrado pela tradição filosófica, a cultura
é um terceiro termo, “não simplesmente mediando a relação humana com o mundo através de
uma lógica social de significação, mas compreendendo através daqueles esquemas os termos
objetivo e subjetivo relevantes da relação”214.
Na medida em que pode preservar a experiência do passado, a cultura humana instaura um
modo de transmissão único na Terra – que Michael Tomasello chamou de “evolução cultural
cumulativa”. Temos um aprendizado social muito diferente de todas as demais espécies de
animais, podendo combinar a aprendizagem por imitação, por instrução e por colaboração. Cada
criança que nasce é capaz de compreender os demais humanos como seres semelhantes a ela, com
vidas mentais e intencionais semelhantes. Os processos culturais que a capacidade simbólica
“desencadeou criaram novas habilidades cognitivas do nada, mas tomaram habilidades cognitivas
individuais existentes – como aquelas que a maioria dos primatas possui para lidar com espaço,
objeto, ferramentas, quantidades, categorias, relações sociais, comunicação e aprendizagem social
– e as transformaram em novas habilidades cognitivas culturais com uma dimensão sociocoletiva.
Estas transformações ocorreram não no tempo evolucionário mas no tempo histórico, em que
muito pode acontecer em vários milhares de anos”215.
Cada novo membro da nossa espécie ingressa em um momento particular deste processo
de evolução cultural cumulativa, de forma que a ontogênese cognitiva humana se dá “num meio
de artefatos e práticas sociais sempre novos que, em qualquer tempo, representam algo que reúne
toda a sabedoria coletiva de todo o grupo social ao longo de toda a sua história cultural”. E
emerge no meio de símbolos culturais, artefatos simbólicos em que estão incorporados os meios
pelos quais as gerações humanas anteriores “de um grupo social consideraram proveitoso
categorizar e interpretar o mundo para fins de comunicação interpessoal... À medida que a
criança vai dominando os símbolos lingüísticos de sua cultura, ela adquire a capacidade de adotar
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simultaneamente múltiplos pontos de vista sobre uma mesma situação perceptual... Portanto, os
símbolos lingüísticos libertam a cognição humana da situação perceptual imediata”216.
Tomasello lembra que esta evolução cultural cumulativa foi possibilitada mas não
determinada pela adaptação biológica dos seres humanos a uma forma especial de cognição
social. São os processos históricos e específicos de cada geração “e não, de modo direto,
adaptações biológicas especializadas, os responsáveis pela criação de muitos, se não de todos os
produtos e processos cognitivos mais definidos e importantes da espécie Homo sapiens”. Eles
explicam não só os aspectos universais da cognição humana, mas também as singularidades de
culturas particulares que “desenvolveram para si uma variedade de habilidades cognitivas e
produtos culturalmente únicos durante os últimos vários milênios de história humana”217.
A “evolução cultural cumulativa” – supondo que o termo evolução perdeu aqui o caráter
normativo que tinha na ideologia do progresso – traz consigo a questão do que acumular,
problema secundarizado por Tomasello. Mesmo para um grupo social específico, é impossível
que os “artefatos e práticas sociais” de um dado momento reúnam “toda a sabedoria coletiva de
todo o grupo social ao longo de toda a sua história cultural” (grifos meus).
Se a ontogênese cognitiva humana se dá em um meio sempre novo, em que uma cultura
diferenciada molda a subjetividade de cada criança que nasce inclusive em sua estrutura neuronal,
a evolução cumulativa seleciona elementos que são acumulados e elementos que se deixa que se
percam. Há monoculturas da mente, há uma perda da maior parte da diversidade cultural
efetivada ao longo da história humana e de muitos saberes locais218. De fato, a ampliação da
capacidade humana de acumulação de suas criações culturais também é o resultado de um
processo cultural, de revoluções nos modos de comunicação, particularmente quando se
ultrapassa a oralidade, como bem destaca Jack Goody. E a acumulação de saberes, informações,
técnicas e artefatos tornou-se marcante com os meios de comunicação e tratamento da
informação ocorrida na modernidade.
O que somos, o que queremos nos tornar e aquilo em que efetivamente nos transformamos
passam a ser o resultado de um processo de qualidade diferente de qualquer atividade biológica –
embora tenham um substrato (e como espécie somente um substrato) biológico, por mais que
alguns busquem determinações genéticas para o comportamento. Com a consciência, encerra-se o
processo biológico de hominização pela evolução da espécie por seleção natural e abre-se um
processo sócio-cultural de humanização, de reinvenção perpétua das características que mais

216

Michael Tomasello, op. cit., p.11-12
Michael Tomasello, op. cit., p.15
218
Emprego livremente as idéias de Vandana Shiva, Monocultures of the Mind, e Clifford Geertz, O saber local.
217

74

valorizamos em nossas culturas – que gostaríamos, em vão, de ver projetadas em nossa espécie e
inscritas no seu genoma. O que os antropólogos chamam de unidade psíquica do homem é tão
somente este potencial de reinvenção.
Qualquer que tenha sido o processo responsável pelo salto que o propiciou, o pensamento
simbólico humanizou o Homo sapiens sapiens, de forma que passamos a exigir e a atribuir
sentido para nossos atos, para nossa existência e mesmo para nossos pensamentos – potencial
que, tudo indica, não esteve ao alcance de qualquer outro hominídeo hoje extinto, pressupondo
uma capacidade única de nossa espécie (diferente do que ponderavam, nos anos 1970, Morin e
Geertz).
Não existe qualquer essência humana, biológica ou cultural, pré-determinando este
processo219. Emergido cada vez em um contexto cultural específico, cada indivíduo da espécie é
moldado, inclusive em parte de seus aspectos biológicos, por este contexto, como demonstram os
estudos sobre a grande plasticidade cerebral infantil. É a cultura que nos “humaniza” ou nos
“animaliza”, dependendo dos valores e práticas sociais que adotemos, do que concebamos como
“humano” ou “animal”. E também não há na história das culturas humanas qualquer teleologia,
“astúcia da razão” ou sentido imanente, exceto os que queiramos atribuir. Nosso processo cultural
é cumulativo no sentido de que o passado condiciona o presente e as decisões hoje tomadas
condicionarão o futuro. É neste sentido que, não há mais como nós, humanos de qualquer cultura
atualmente existente ou que possamos hoje conceber para o futuro, aceitarmos uma “pura
necessidade” como único fator determinante de nossa existência. Diferentes culturas criam
diferentes potencialidades e possibilidades de efetivá-las, estabelecem relações muito diferentes
com a natureza, produzem diferentes contextos onde certos valores podem emergir e determinar
de maneira mais central a reprodução dos indivíduos e da sociedade, onde distintas percepções de
sentidos podem ser socialmente compartilhadas. O que chamamos de política é uma destas
potencialidades, que emerge em alguns contextos históricos e não em outros.
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Política e poder
Boa parte da existência da espécie humana, provavelmente mais de 90% dela, se deu em
bandos de caçadores e coletores, em povos que viviam em comunidades estruturadas por laços de
parentesco, quase sempre nômades. Este era também um modo de vida que precedia a existência
de nossa espécie. Herdamos, de outras espécies de hominídeos que nos antecederam, uma cultura
não simbólica bastante estável, desenvolvida ao longo de dois milhões de anos, composta por
relações de parentesco, práticas de convívio social, tecnologias elementares, percepções da
natureza. Em relação a ela, têm razão Morin e Geertz quando falam de coevolução da seleção
natural e da cultura. Mas o advento da capacidade simbólica e portanto da humanidade redefine
tudo isso. O homo sapiens sapiens se coloca, assim, em uma linha simultaneamente de
continuidade e de ruptura com as outras espécies de hominídeos: uma vida estruturada em grupos
normalmente pequenos, que exploram os recursos disponíveis sem acumular bens, mas agora
marcados por uma notável inventividade e por uma rica vida mental, desenvolvida a partir do que
Levi-Strauss chamou de pensamento selvagem, uma estrutura universal embasando toda forma de
pensamento220. Entre 60 e 40 mil anos atrás, uma explosão criativa multiplicou as formas de
cultura humana, os artefatos tecnológicos disponíveis e os ecossistemas onde podíamos viver –
construindo dimensões que podem ser chamadas de normativas, sobrenaturais e artísticas da
nossa cultura (em contraposição às existenciais, naturais e mundanas)221.
Embora este modo de vida possa ter levado pontualmente a culturas tribais, onde as
condições para obtenção de alimentos fossem excepcionais, ele só foi fundamentalmente alterado
após o fim da última era glacial, há menos de doze mil anos, com o advento do sedentarismo, da
agricultura e da pecuária. Qualquer esforço de pensar a condição humana deve levar em conta
este dado básico: o que chamamos de civilização abarca um período pequeno da história de nossa
espécie. Toda abordagem que desvalorize os que já foram considerados “povos sem história” é,
do ponto de vista do entendimento de nossa trajetória, inútil.
Estas comunidades e suas inúmeras culturas, conheciam uma dimensão política? Sim, foi
a resposta taxativa de Georges Balandier. Na sua obra Antropologia política, ele fundamenta uma
posição paradigmática, com a qual temos que debater.
“O poder – sejam quais forem as formas que lhe condicionam o emprego – é reconhecido
em toda sociedade humana, ainda que rudimentar... O poder está sempre a serviço de uma
estrutura social que não pode se manter só pela intervenção do ‘costume’ ou da lei, por uma
espécie de conformidade automática às regras. Lucy Mair recordou-o proveitosamente:
‘Não existe nenhuma sociedade em que as regras sejam automaticamente respeitadas’.
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Além disso, toda sociedade é vulnerável, realiza um equilíbrio aproximativo. Os
antropólogos que se desvencilharam dos preconceitos fixistas reconhecem essa
instabilidade potencial, mesmo em meio ‘arcaico’. O poder, portanto, tem a função de
defender a sociedade contra as próprias fraquezas, conservá-las em ‘bom estado’, como se
poderia dizer; e, se necessário, preparar as adaptações que não lhe contrariem os princípios
fundamentais. Enfim, desde o instante em que as relações sociais ultrapassam as relações de
parentesco, sobrevem entre os indivíduos e os grupos uma competição mais ou menos
aparente; cada um dos quais visa orientar as decisões da coletividade no sentido de seus
interesses particulares. O poder (político) surge, por conseguinte, como produto da
competição e como meio para contê-la.
Essas constatações iniciais acarretam uma primeira conclusão. O poder político é inerente a
toda sociedade: provoca o respeito às regras que a fundam; defende-a contra as próprias
imperfeições; limita, em seu seio, os efeitos da competição entre os indivíduos e os grupos.
São essas as funções conservadoras geralmente consideradas. Recorrendo a uma forma
sintética, definir-se-á o poder como resultante, para toda sociedade, da necessidade de
lutar contra a entropia que a ameaça de desordem – como ameaça todo sistema”
(sublinhado por mim – J.C.).
Assim, a análise de Balandier atribui à política um caráter perene, co-extensivo à
humanidade. Toda sociedade humana é política, porque toda sociedade é um sistema que, para se
reproduzir, tem de afastar tendências entrópicas, recorrendo para isso ao poder, à coerção sobre
seus membros. Política é poder e o poder é político. Retornaremos a este ponto logo a seguir, ao
discutir a posição de Clastres. Mas Balandier aponta duas outras características que explicariam a
universalidade da política (e do poder).
“Toda sociedade global está em relação com o exterior; relaciona-se, diretamente ou à
distância, com outras sociedades, que considera como estrangeiras ou hostis, perigosas para
a sua segurança e a soberania... O poder toma forma e se reforça sob a pressão dos perigos
externos – reais e/ou supostos. O poder e os símbolos que lhe estão ligados dão, assim, à
sociedade os meios de afirmar a coesão interna e exprimir a própria ‘personalidade’, os
meios de se situar e proteger em relação ao que lhe é estranho.
Uma terceira condição: o poder – por mais difuso que seja – implica uma dissimetria no
seio das relações sociais. Se estas últimas se instaurassem baseadas numa perfeita
reciprocidade, o equilíbrio social seria automático e o poder estaria votado ao
deperecimento. Mas não é isso o que acontece; e uma sociedade perfeitamente homogênea,
em que as relações recíprocas entre os indivíduos e os grupos eliminassem toda oposição e
toda cisão, parece ser impossível. Reforça-se o poder com a acentuação das desigualdades,
que são a condição de sua manifestação pelo mesmo motivo que ele é a condição da
manutenção delas em bom estado. Assim, o exemplo das sociedades ‘primitivas’, que se
puderam qualificar de igualitárias, revela, ao mesmo tempo, a generalidade do fato e sua
forma mais atenuada. De acordo com o sexo, a idade, a situação genealógica, a
especialização e as qualidades pessoais, ali se estabelecem as preeminências e
subordinações. Mas é nas sociedades em que são patentes as desigualdades e as hierarquias
– que evocam classes rudimentares (protoclasses) ou castas – que se apreende, com toda a
clareza, a relação entre o poder e as dissimetrias que afetam as relações sociais”222.
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Toda comunidade humana tem que se relacionar com outras que se lhe surgem como
exteriores. E toda comunidade é permeada por “preeminências e subordinações”, por
desigualdades. Mas, nesta visão, bandos de caçadores e coletores, sociedades tribais, chefias e
sociedades dotadas de Estado (das mais antigas civilizações hidráulicas ao capitalismo
globalizado) são reduzidos aos mesmos elementos estruturantes. O problema é que estas são
formas de sociedade muito distintas, que representaram realidades com pesos muito diferentes na
trajetória do homo sapiens. Em bandos de caçadores e coletores e tribos a relação entre o
indivíduo e o grupo é praticamente coextensiva aos laços de parentesco e mesmo estes laços têm
densidades diferentes nestas duas formas de sociedade. Há, sem dúvida, “algo que está acima, ou
é adicional à socialização: o controle social por regulamentação”223, mas isso é poder político?
Na família, há autoridade e dominação, o comportamento divergente é enquadrado e ações
conjuntas são dirigidas, mas esta relação não pode ser qualificada de poder político. Será que isso
muda de qualidade quando estamos nos referindo não à família moderna mas à família estendida?
Ou esta corresponde a uma ampliação do leque de normas relativas às diferenciações de estatuto
familiar, sexo e idade? Ora, desde os anos 1960, a antropologia tem destacado o anacronismo e o
etnocentrismo que significa projetarmos categorias estabelecidas para explicar fenômenos
modernos em contextos radicalmente distintos. Em diferentes culturas de bandos e em grande
parte das tribos, a manutenção da tradição, a administração das ações coletivas e a arbitragem se
dão sem que se consolide um poder diferenciado. Dessa forma, é fundamental retomarmos o
debate conceitual travado entre os antropólogos nos anos 1960 e 1970.
Em uma entrevista de 1974, perguntado se existe poder nas sociedades primitivas, já que
há normas de comportamento, Clastres respondeu: “São normas sustentadas pela sociedade
inteira, não são normas impostas por um grupo particular ao conjunto da sociedade. São as
normas [que] não são impostas por ninguém... Essa não é uma questão de poder. Aliás, poder de
quem, sobre quem? É o poder da sociedade tomada como um todo unitário, já que ela não é
dividida, é o poder da sociedade como um todo sobre os indivíduos que a compõem. E essas
normas, como são aprendidas, adquiridas, interiorizadas? Pela vida, pela educação dos filhos, etc.
Não estamos no campo do poder”224. Se utilizamos o termo poder tal como ele se apresenta ao
senso comum, lhe retiramos toda capacidade operativa como conceito capaz de explicar a
dinâmica social e o fato básico da dominação. A colocação de Clastres é fundamentalmente
correta.
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Por outro lado, os problemas se tornam sumamente diferentes na medida em que
envolvem mais de um grupo social. É neste momento que intervém o estado de guerra que,
segundo Clastres e Sahlins, caracteriza a sociedade tribal – Sahlins inicia o seu Sociedades tribais
com uma discussão da atualidade do Leviatã, de Hobbes, e Clastres dedicou grande esforço ao
estudo dos problemas debatidos na coletânea apropriadamente intitulada Arqueologia da
violência. A sociedade é pequena e permanece pequena. A diversidade pode se desenvolver
através de cisões permanentes, multiplicando novas comunidades autônomas. Não há autoridade
comum reconhecida pelas diferentes comunidades e o recurso à violência é uma possibilidade
sempre presente. O chefe do grupo é um ponto de referência incontornável nas relações
“exteriores” ao grupo. Mas novamente parece problemático utilizar o termo poder para chefes
que não têm capacidade coerciva, que não mandam. Todos os membros das comunidades
compartilham um saber prático que Clastres considera como político, incorporado também nas
normas da vida social: evitar que um de seus membros se torne tão importante que ameace o
caráter igualitário do grupo. Estas são sociedades sem poder, “não há coerção nas sociedades
primitivas”225.

A questão do poder remete, invariavelmente, para a existência de desigualdades e
assimetrias. mas estas sociedades “primitivas” estão organizadas de forma a impedir a
emergência de diferenças hierárquicas. Como estas diferenças poderiam existir sem acumulação
ou tributo? E a inexistência de acumulação não significa uma existência precária. Marshall
Sahlins mostrou, em um artigo célebre, que as economias baseadas na caça e na coleta foram “a
primeira sociedade da afluência”. Controlando suas populações, privilegiando a mobilidade,
desejando apenas o que podiam consumir, estes povos estavam bem ajustados a seu meio
ambiente e raramente tinham dificuldades de encontrar alimentos. O eventual excedente obtido é
sempre redistribuído entre os membros da comunidade, em uma relação de reciprocidade. “Os
caçadores e coletores, por força das circunstâncias, têm um padrão de vida objetivamente baixo.
Mas, vistos de dentro de seus objetivos e dado seus meios de produção, todas as necessidades
materiais das pessoas podem ser satisfeitas... Os mais primitivos povos da terra têm poucas
posses, mas não são pobres. A pobreza não é uma certa relação de bens, nem simples relação
entre meios e fins; acima de tudo, é relação entre pessoas. A pobreza é um estatuto social,
invenção da civilização”226.
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François Pouillon insinua que esta abordagem de Sahlins das sociedades de caçadores e
coletores é “uma investigação que exporta a crise do Ocidente”, citando também a obra de
Clastres e o estudo de Colin Turnbull sobre os pigmeus Mbuti227. Mas apóia-se, em sua tentativa
de contestá-la, na obra de Claude Meillassoux, em particular a análise que este faz da obra de
Turnbull em um artigo de 1967228. Vale a pena retomar este debate – ainda que ele tenha que ser
relido à luz dos avanços obtidos desde então, em particular na ecologia – sobre a distinção entre
as sociedades de caçadores e as tribos de agricultores que Meillassoux procura abordar desde um
ponto de vista marxista. Vou reproduzi-la extensamente, porque me parece a melhor síntese já
produzida sobre esta questão.
“A principal diferença entre estes dois grupos reside no modo de exploração da terra, objeto
de trabalho para os caçadores e coletores e meio de trabalho para os agricultores. Daí
decorrem as principais características dos dois sistemas econômicos. No caso da utilização
da terra como objeto de trabalho, o homem preda a natureza sem restaurá-la; a fraca
produtividade da terra é compensada por uma forte produtividade do trabalho. O
esgotamento dos recursos leva o grupo a se deslocar em direção a outras áreas até que a
fauna e a flora exploradas se reconstituam naturalmente. A exploração não dá lugar à
elaboração de um terreno, ou seja, de uma ação regular exercida no corte da floresta que
garanta a permanência da paisagem. Ela se exerce no interior de um território reconhecido
apenas pelos limites que lhe são impostos em relação aos outros grupos caçadores.
Este modo de exploração é a causa do nomadismo no interior do território. Porque não
investem na terra o trabalho necessário, o rendimento é instantâneo e não diferenciado. Este
modo de exploração da terra implica atividades descontínuas, de durabilidade limitada,
independentes umas das outras, cujo produto aparece ao fim de cada uma delas. O
aprovisionamento é o resultado destas atividades geralmente cotidianas, repetidas em
prazos bastante curtos. Como o trabalho independe do investimento anterior, o resultado é
altamente aleatório...
Turnbull observa que os fatores de coesão da horda fundamentam-se mais nas funções
econômicas que no parentesco... A organização social da produção em conseqüência, neste
modo de exploração da terra, apresenta um certo número de características. A cooperação
do grupo de caçadores ou de coletores só é efetiva e necessária durante o período em que
dura a atividade. Esta cooperação termina com a divisão do produto. Os participantes
podem abandonar o grupo para, eventualmente, se integrarem em outros, sem sofrer
espoliação e sem espoliar seus companheiros...
Sendo a cooperação tão descontínua e precária, a composição dos grupos de atividades não
é estável... Em oposição ao que se observa na sociedade agrícola, não existe redistribuição,
ou seja, centralização do produto e repartição diferenciada no tempo, mas unicamente um
fato instantâneo...
O controle social das mulheres procriadoras é fraco, até mesmo nulo. Em conseqüência, a
mulher goza de uma liberdade que só parece limitada por sua própria fisiologia. Além
disso, o fraco nível de repartição das tarefas, a participação das mulheres em quase todas as
atividades masculinas, em particular na caça com rede [entre os Mbuti], contribui para
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colocar os sexos sob um plano de igualdade social quase pleno. O modo de produção
também oferece uma liberdade individual que se manifesta nas atitudes sexuais, na fraqueza
das ligações conjugais, na mobilidade dos indivíduos, na fragilidade e instabilidade, ao
nível da horda ou da família nuclear.
Estas características da organização social associadas às da produção não oferecem base
para o surgimento de um poder político centralizado e durável...
Compreende-se que a memória genealógica remonte apenas a uma ou duas gerações e que
não exista culto dos mortos... Os Mbuti ignoram... o culto dos ancestrais. Em decorrência
da proximidade da floresta, de seu caráter alimentador e protetor, fonte de vida e conforto, a
religião não é objeto de temores supersticiosos como acontece com agricultores aldeões. A
floresta, com efeito, não é um obstáculo à atividade econômica dos caçadores. Ela é o
laboratório, o lugar privilegiado e, até certo modo, subjugado... É pela preservação e não
pela destruição que a floresta se torna explorável. Turnbull enfatiza que a atitude dos
pigmeus em relação ao sobrenatural é de dúvidas e agnosticismo. As narrativas sobre o
‘além’ têm o caráter de lendas imaginárias”229.
Assim, por mais que o sentido da intervenção de Meillassoux seja o de esclarecer o
significado do baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas das sociedades de caçadores
em contraposição a dos agricultores, buscando reafirmar o primado metodológico das atividades
produtivas na estruturação das sociedades, ele não deixa de valorar o seu significado de modo
semelhante a Sahlins. O fecho de sua descrição ganha outro sentido hoje, quando caminhamos
para uma crise ecológica global e podemos avaliar com outros olhos o que ganhamos e perdemos.
“As relações do homem com a natureza se alteram. O agricultor disputa a terra com a vegetação
sempre invasora. É necessário ao homem inscrever sua vida no solo e prevenir seu
enfraquecimento. O mato cerrado é o inimigo que se deve rejeitar sem trégua. De protetora, a
natureza torna-se hostil... O mato cerrado é o lugar estranho e perigoso. Povoa-se de seres
sobrenaturais e temíveis, representações esmagadoras da natureza que é necessário vencer,
dominar ou conciliar”230.
O auge do modo de vida caçador e coletor e de uma sociedade sem poder deve ter se dado
entre 40 mil anos e 12 mil anos atrás. Com a tecnologia paleolítica, estes povos podiam ter uma
vida relativamente confortável, apoiando-se na caça de animais de grande porte ou na coleta em
zonas de abundância. Não há provas da existência de estruturas sociais de dominação nestas
comunidades e, quando superamos nossos preconceitos e nossa tendência a projetarmos no
passado os valores de nossa sociedade, observamos ser improvável que isso tenha se dado. Estas
sociedades podem ser consideradas não a “infância histórica da humanidade” – o que revelaria
uma suposta imaturidade –, mas uma forma histórica de humanização que não cerceava o
desenvolvimento das potencialidades individuais de seus membros e sua liberdade, embora o
leque de potencialidades e as liberdades fossem circunscritos pelo tipo de conhecimentos de que
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dispunham e pela relação que elas estabeleciam com a natureza. Em particular, a adoção de
formas de controle populacional permitia uma estabilidade sem igual do modo de vida.
Foi então que as mudanças climáticas provadas pelo fim da última glaciação e
provavelmente o impacto da intensificação da caça provocaram as extinções de muitos dos
grandes animais de manada e impuseram uma diversificação dos padrões de subsistência,
forçando a modificação deste modo de vida. Na Palestina, no período Natufiano (10 mil a 8.300
a.C.), observamos o surgimento de vilarejos, o crescimento da população e adoção de novas
tecnologias, que em seguida levaram à economia agrícola.
O arqueólogo Gordon Childe popularizou, entre os anos 1930 e 1950, a idéia de uma
“revolução neolítica”, seguida de uma “revolução urbana” (na época, a seqüência dos processos
ainda não era conhecida), que a partir do Oriente Médio expandiu-se por todo o mundo por
radiação adaptativa231. Esta teria sido a origem da civilização, o grande salto na história humana,
segundo a ideologia do progresso. Mas, por mais polêmico que isso possa parecer ao senso
comum moderno, a sedentarização, com a formação de aldeias permanentes, e a invenção da
agricultura (isto é, o processo hoje chamado de neolitização232) representaram – em especial a
partir do momento em que se consolidaram as sociedades “hidráulicas” – um retrocesso dos
indicadores que dispomos para aferir o nível de vida das populações. A neolitização ocorreu
porque certas populações não podiam mais manter seu modo de vida caçador e coletor anterior.
“A idéia da agricultura é inútil quando se pode obter toda a carne e vegetais desejados com
algumas horas de caça e coleta por semana”233. Este processo invertido, com a agricultura
antecedendo a formação de vilarejos (segundo Harris, pela ausência de animais de porte capazes
de oferecer proteínas que pudessem ser domesticados), foi apenas um pouco mais tardio na
América, com a extinção da “megafauna do Pleistoceno” por volta de 7 mil a.C.
A passagem do paleolítico para o neolítico globalmente significou um aumento do tempo
de trabalho necessário para garantir a subsistência dos membros de uma sociedade, um declínio
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na qualidade geral da nutrição e uma importante queda nas condições da saúde física das
populações de agricultores. Observando a redução da estatura, do número de dentes e da idade
média na morte dos esqueletos, um analista afirmou “que houve ‘uma verdadeira depressão de
saúde’ na seqüência do ‘ponto alto’ do período paleolítico superior”234. A neolitização rompeu os
mecanismos que antes permitiam a manutenção estável das populações. Ampliando as estruturas
sociais, ela levou à passagem dos bandos de caçadores e coletores para a generalização das
sociedades tribais, com estruturas cada vez mais diversificadas, abrindo as portas para a
introdução de desigualdades no interior das populações.
Na análise de Clastres, as comunidades indígenas das florestas da América do Sul são
estruturas sociais organizadas para prevenir o surgimento no seu interior da desigualdade e em
particular de um poder coercitivo separado da sociedade – não são apenas sociedades sem Estado,
mas sociedades contra o Estado. Há um saber prático incorporado nestas sociedades, técnicas e
procedimentos que as capacitam a se manterem indivisas, a recusarem a condensação de um
poder separado do corpo social, a recusarem a dominação. Sua dimensão política é esta recusa do
poder. Ao contrário do que afirma Balandier, o poder é uma construção social que emerge
perante algumas condições específicas. É quando esta dimensão se perde que um poder se
condensa, o Estado aparece e a exploração econômica pode emergir. Para Clastres, a primeira
divisão é entre os que comandam e os que obedecem. “No momento em que isso existe, isto é, a
relação comando/obediência, um sujeito ou um grupo de sujeitos comandando outros que
obedecem, tudo é possível; porque quem comanda tem o poder de mandar os outros fazerem o
que ele quer, já que ele se torna o poder, precisamente. Pode dizer-lhes: ‘Trabalhem para mim’, e
nesse momento o homem do poder pode se transformar facilmente em explorador, isto é, naquele
que faz os outros trabalharem”235. Clastres inverte, assim, a nosso ver corretamente, os termos da
análise proposta por Engels em A origem da família, da propriedade e do Estado.

Estado, servidão e supressão da política
A passagem de uma sociedade sem coerção para uma sociedade com coerção, com poder
coercitivo, se dá a partir de uma estrutura social básica, a tribo. Os conhecimentos que dispomos
de suas possibilidades de desenvolvimento dão razão a Clastres. É quando a estrutura igualitária
da tribo é rompida que uma chefia coercitiva emerge.
Marshall Sahlins mostrou que a força da tribo está no grupo doméstico e no povoado.
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“Aqui, na infra-estrutura tribal, a interação social é maior e a cooperação mais intensa. Esta
coesão expressa de modo geral as limitações da economia neolítica ou da economia
caçadora avançada: produção em pequena escala, divisão do trabalho restrita, transporte e
comunicação pouco desenvolvidos, e comparativamente baixa produtividade. O sistema
social... torna-se mais fraco onde é mais amplo: o grau de integração decresce na medida
em que o nível de organização cresce, e graus de sociabilidade diminuem na medida em
que os campos de relação social se ampliam... [Mas] as tribos apresentam uma notável
variedade de desenvolvimento... que coloca nos extremos dois tipos radicalmente
diferentes. No extremo subdesenvolvido do espectro, mal constituindo um avanço em
relação aos caçadores, estão as tribos sociais e politicamente fragmentadas. Estas são as
tribos fragmentárias propriamente ditas. Mas, na sua expressão mais desenvolvida, a
chefia, a cultura tribal antecipa o Estado em suas complexidades. Aqui temos regimes
políticos organizados sob chefes poderosos e nobrezas primitivas, muitas vezes abrangendo
economias diversificadas e produtivas... A chefia é um desenvolvimento... visando à
integração do sistema segmentário em níveis mais altos. É estabelecida uma superestrutura
política e nessa base uma organização maior da economia, cerimônia, ideologia e outros
aspectos da cultura”236.
Com o esgotamento dos recursos que propiciavam o modo de vida caçador e coletor e o
surgimento da produção e armazenamento dos cereais e da domesticação de animais, rompeu-se o
circuito que limitava o crescimento das populações. Operou-se então a intensificação da produção
agrícola por períodos longos. Com o suprimento de calorias e proteínas, a população do Oriente
Médio parece ter passado de cem mil pessoas cerca de 8 mil a.C. para 3,2 milhões por volta de 4
mil a.C., um aumento de 40 vezes em quatro milênios. “Este aumento acarretou novas pressões
sobre os níveis de vida, dando início a uma nova fase de intensificação e a novo ciclo de
esgotamento”237. Era o início das sucessivas vagas de expansão demográfica que, moldadas pela
relação entre tecnologia, produção de alimentos, fomes e guerras marcariam todas as sociedades
agrícolas praticamente até o século XX. Era o início do que Michael Mann chama, em seu
magnífico afresco do poder, de “enjaulamento das populações” pelos estados hidráulicos, agora
que o espaço está fechado e a mobilidade dos seres humanos se torna limitada.238
A neolitização selou o destino das mulheres (e dos jovens) por muitos milênios – como
tinha intuído Engels e que deve matizar a percepção, no fundamental correta, de Clastres239. Com
a agricultura e a sedentarização, a limitação da reprodução deixa de ser vital e as mulheres
passam a ter mais de um filho pequeno que cuidar ao mesmo tempo. A atividade agrícola
assimila mão-de-obra infantil e o crescimento da população deixa de ser um problema para se
tornar uma meta da comunidade. O trabalho agora é mais longo e penoso e envolve um número
cada vez maior de pessoas.
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“Nesta sociedade onde intervém a duração, a espera, a repetição cíclica e o tempo, o futuro
torna-se uma preocupação e com ele o problema da reprodução. Reprodução dos efetivos
da célula de produção em números e em qualidade, a fim de assegurar o aprovisionamento
contínuo de seus membros; reprodução das estruturas de grupo, a fim de preservar a
hierarquia responsável por seu funcionamento. A filiação que assegura a renovação das
relações de produção e dos produtores, o casamento que renova o grupo nas suas estruturas
hierarquizada tornam-se preocupações dominantes. As relações de produção tomam a
aparência de relações de parentesco. A criança aparece como a dependente natural do
homem, a procriação como o meio mais direto de se constituir a dependência e a família
como a célula desejada pelo destino. A mulher, produtora do produtor, é o meio de
produção mais poderoso, orientado em relação ao futuro e, portanto, o mais sujeito à norma
e à restrição. A mulher, nas sociedades agrícolas, é submissa e esta submissão (que ela
suporta em razão de suas capacidades reprodutivas) leva-a a uma submissão mais completa,
sendo considerada simplesmente produtora. As preocupações do futuro voltam-se para o
passado. As genealogias se alongam, o ancestral intervém como personagem política e
religiosa”240.
Este enfoque que coloca a origem da opressão das mulheres no controle de sua capacidade
reprodutora deve ser complementado por outra abordagem, que destaca o controle direto de sua
capacidade de trabalho. Nesta visão, as raízes da dominação masculina estão ligadas à luta para
controlar o trabalho das mulheres e seus produtos, facilitada pela patrilocalidade. Estas
sociedades, segundo Nicole Chevillard e Sébastien Leconte:
“oferecem um maior potencial de expansão porque apresentam mais ocasiões e estímulos à
intensificação da produção para além do nível necessário para a subsistência diária. Disso
decorre o maior valor do trabalho e do potencial reprodutivo das mulheres nestes sistemas
agrícolas que precederam o uso do arado. Quanto mais estas sociedades se tornavam
produtivas, mais elas poderiam se tornar expansionistas e absorver ou conquistar
sociedades mais estáveis... Demonstraram ser mais aptas a exercer um poder coercitivo
sobre seus próprios membros (homens, mulheres, jovens, crianças) para intensificar a
produção que os sistemas sociais mais igualitários...
A dominação das mulheres precedeu e serviu de base para a aparição de uma real
propriedade privada e do Estado. Os processos históricos em jogo variaram segundo o local
e a época, mas uma vez acionadas, as evoluções da estratificação sexual e social se
imbricaram estreitamente. A opressão das mulheres forneceu um meio de se atingir uma
acumulação diferenciada entre homens, o que por sua vez deu a certos homens um acesso
privilegiado ao trabalho das mulheres e às suas capacidades reprodutivas, assim como ao
serviço de outros homens”241.
Marvin Harris lembra, analisando a formação do Estado, que “povos agrícolas sedentários
que vivem em aldeias tendem... a desenvolver instituições especiais que encorajam a
intensificação recompensando de forma evidente os que trabalham mais”242. Mas os “grandes
homens” em contextos igualitários são submetidos aos mesmos tipos de pressão redistributiva por
suas comunidades que os chefes indígenas da América do Sul analisados por Clastres. Todavia,
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“sob certas condições ecológicas e na presença de guerra, estes gestores dos alimentos poderiam
ter-se gradualmente colocado acima dos seus seguidores tornando-se o núcleo original das classes
governantes dos primeiros estados”243. Os grandes homens, cabeças de tribos e chefes conseguem
organizar o trabalho de um grande número de indivíduos em nome de empresas comunais,
construindo grandes canoas, edifícios, túmulos e monumentos – “locais para festins
redistributivos, rituais comunitários dedicados a controlar as forças da natureza e comemoração
da generosidade e das façanhas de chefes-heróis ‘grandes homens’ mortos”244.
“Quanto maior e mais densa a população, maior a rede redistributiva e mais poderoso o
chefe guerreiro redistribuidor. Em certas circunstâncias, o exercício do poder pelo
redistribuidor e seus seguidores mais próximos, de um lado, e pelos vulgares produtores de
alimentos, por outro, tornou-se de tal maneira desequilibrado que para todos os fins os
chefes redistribuidores constituíram a principal força coercitiva na vida social. Quando tal
aconteceu, as contribuições para o depósito central deixaram de ser contribuições
voluntárias. Tornaram-se impostos. As terras de cultivo e os recursos naturais deixaram de
ser elementos de acesso por direitos. Tornaram-se concessões. E os redistribuidores
deixaram de ser chefes. Tornaram-se reis”245.
Se antes tínhamos sociedades “contra o estado”, que se mantinham assim porque seus
membros compartilhavam um saber e práticas políticas que impediam que o poder e a
desigualdade sociais emergissem em seu interior, podemos considerar que o estado se forma
contra estas práticas, suprimindo-as. O estado se forma eliminando a atuação política ou
dialógica dos seres humanos, colocando a hierarquia e a dominação no centro da estrutura
social. Ele corresponde a uma mutação profunda da condição humana, que se desenvolve no
marco existencial criado pelo sedentarismo e pela agricultura. Esta nova condição, que nos parece
natural, é caracterizada por Mann como “enjaulamento” e Harris como “servidão”.
Assim, na medida em que adotamos um olhar mais universal e nos esforçamos por nos
desvencilhar dos preconceitos cristalizados na modernidade contra os “povos sem história”,
podemos verificar a existência de práticas que viabilizam o exercício de uma liberdade pessoal
pelos membros destas comunidades que impedem a domesticação e a escravização dos seres
humanos pelo poder. Estas práticas correspondem a existência de saberes compartilhados por
todos, incorporados no processo de socialização de cada membro do grupo como normal. O
estado se forma através da supressão desta prática política e sua substituição pela aceitação da
dominação de alguns homens sobre os demais, com a impossibilidade de se fugir do
“enjaulamento”. O saber que levava os homens a desconfiarem dos chefes vai ser reprimido e
esquecido. Isso se deu através de um processo inconsciente: “por meio de imperceptíveis
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alterações no equilíbrio redistributivo de uma geração para a outra, a espécie humana obrigou-se
a uma forma de vida social na qual os muitos se rebaixavam no interesse da exaltação de
poucos”, explica Harris.
É um grave erro projetarmos sobre o passado da trajetória humana a visão de uma
sociedade dividida em esferas específicas – que, de fato, começa a surgir com o estado e só se
consolida na modernidade. Não existia inicialmente o político, como não existe o econômico, o
artístico ou o jurídico, embora possam existir, em algumas circunstâncias, certas práticas que
podemos, por analogia, assimilar, conforme conceituamos estes elementos, com políticas,
econômicas ou artísticas. De um leque de possibilidades de formas de estruturação da sociedade
em cada macro-contexto – em boa medida condicionados pelo metabolismo estabelecido entre os
seres humanos e a natureza –, algumas foram efetivamente adotadas ao longo da nossa história.
Em certas delas, os membros da sociedade gozavam de um relativo grau de liberdade e podiam
interferir na determinação do seu destino coletivo. Em outras, sistemas de dominação reduziam a
massa da população à passividade e a diferentes formas de servidão.
Podemos assim constatar a argúcia de Engels ao analisar, a partir dos estudos de Morgan,
a formação do estado e suas repercussões sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo entender
como, circunscrito pelos conhecimentos antropológicos de sua época, ele projetava para o
passado uma percepção das questões relativas à gestão das relações sociais que eram problemas
do mundo moderno.
“O Estado [é]... um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de
desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável
contradição consigo mesma e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não
consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses
econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril,
torna-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a
amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder, nascido da
sociedade, mas posto acima dela e distanciando-se cada vez mais, é o Estado.
Distinguindo-se da antiga organização gentílica, o Estado caracteriza-se, em primeiro lugar,
pelo agrupamento dos seus súditos de acordo com uma divisão territorial. As velhas
associações gentílicas, constituídas e sustentadas por vínculos de sangue, tornaram-se... em
grande parte, insuficientes porque supunham a ligação dos seus membros a um determinado
território...
O segundo traço característico é a instituição de uma força pública, que já não se identifica
com o povo em armas. A necessidade dessa força pública especial deriva da divisão da
sociedade em classes, que impossibilita qualquer organização armada espontânea da
população... Essa força pública existe em todo o Estado; é formada não só por homens
armados como, ainda, por instituições coercitivas de todo o gênero... Fortalece-se na
medida em que se exacerbam os antagonismos de classe dentro do Estado e na medida em
que os Estados contíguos crescem e aumentam de população... Para sustentar esta força
pública, são exigidas contribuições por parte dos cidadãos do Estado, os impostos...
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Donos da força pública e do direito de recolher os impostos, os funcionários, como órgãos
da sociedade, põem-se então acima dela. O respeito livre e voluntariamente tributado aos
órgãos da constituição gentílica já não lhes basta, mesmo que pudessem conquistá-lo;
veículos de um poder que se tinha tornado estranho à sociedade, precisam impor respeito
através de leis de exceção, em virtude das quais gozam de uma santidade e inviolabilidade
especiais”246.
O que temos que rever desta concepção não é a imbricação entre classe e estado, mas
como aponta corretamente Clastres, o sentido da causalidade. Classes sociais e estado estão
diretamente ligados e pressupõem, como afirma Engels, repressão e exploração do trabalho de
outrem ou cobrança de tributos. Mas, como observou Ellen Wood, classe e estado só são duas
realidades separadas na sociedade capitalista, onde a exploração do trabalho se dá de forma
privada em uma esfera econômica autônoma. Em todas as formas sociais anteriores, esta
separação não existia ou era muito limitada. Apoiando-se em Marshall Sahlins, ela afirma que:
“O estado surgiu como um meio de apropriação do produto excedente – talvez mesmo
como um meio de intensificar a produção para aumentar os excedentes – e, de uma forma
ou de outra, como um modo de distribuição. De fato, pode ser que o estado – sob uma
forma de poder público ou comunitário – tenha sido o primeiro meio sistemático de
apropriação de excedente e talvez mesmo o primeiro organizador de produção excedente.
Apesar de essa concepção de estado implicar que a evolução de uma autoridade pública
coercitiva especializada gera necessariamente uma divisão entre produtores e
apropriadores, ela não significa que a apropriação privada seja uma pré-condição necessária
para o surgimento de tal autoridade. As duas se desenvolvem juntas, e um longo processo
histórico por vezes intervém antes que a apropriação privada possa se dissociar claramente
do poder público. Portanto, deve-se usar de cautela ao se formular proposições relativas à
relação entre classe e estado. Pode então ser enganadora a sugestão, freqüentemente feita
por marxistas em suas argumentações, de que existe uma seqüência universal de
desenvolvimento em que a classe precede o estado”247.
É neste contexto que emergem outras características apontadas por Balandier para um
poder acima da sociedade. De um lado, a presença do sagrado no interior do poder, que permite à
sociedade ser apreendida como unidade, ordem e permanência, como uma “forma idealizada,
como garantia de segurança coletiva e puro reflexo do costume ou da lei; posta à prova sob o
aspecto de valor supremo e coativo, torna-se, assim, a materialização de uma transcendência que
se impõe aos indivíduos e aos grupos particulares”. E, de outro, a ambigüidade do poder,
expressão da coação exercida pela sociedade sobre o indivíduo e que “é tanto mais coativa quanto
encerra em si uma parcela de sagrado”. Para Balandier, o poder “requer o consentimento e certa
reciprocidade... [O] consentimento... supõe em princípio a legitimidade, e mecanismos que
refreiam os abusos de poder... O poder não pode ser completamente autocrático. Este procura e
recebe uma parte variável de adesão dos governados, seja pela apatia rotineira, seja por
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incapacidade de conceber uma alternativa, seja por aceitação de alguns valores comuns reputados
incondicionais”. O tema weberiano da legitimidade e o tema gramsciano do consentimento são
integrados pelo autor em uma visão estrutural do poder, que “tende a desenvolver-se como
relação de dominação, mas o consentimento que o torna legítimo tende a reduzir-lhe o
domínio”248.

Ao longo de talvez 90% de sua história os seres humanos viveram em bandos nômades,
em sociedades cinegéticas em homeostase com os ecossistemas onde estavam presentes e assim
foram capazes de ocupar todo o planeta. A partir de uma crise ecológica no final do Pleistoceno
determinada por mudanças climáticas e talvez agravada pelo poder de caça de que estas culturas
já dispunham, iniciou-se, há 12 mil anos, o processo de neolitização. As sociedades tribais foram
as primeiras a conhecer uma explosão populacional e uma diferenciação no seu interior,
conduzindo à dominação sistemática das mulheres, jovens e crianças pelos homens adultos.
Depois, por volta de 4 mil aC, surgem sociedades estatais clássicas – as usualmente chamadas
civilizações.
Uma linha de desenvolvimento fundamental na história humana emerge desta trajetória, a
que conduz, através do processo de neolitização, às sociedades agrícolas e depois aos impérios na
Mesopotâmia e depois no Oriente Próximo, no Vale do Nilo, no Vale do Indo e depois em todo o
subcontinente indiano, China e nos altiplanos da Meso-América e na Zona Andina Central. O que
surgiu aí como padrão civilizatório central foi denominado de “modo de produção asiático”, por
Marx, “despotismo asiático”, por Karl Wittfogel, e mais recentemente, “modo de produção
tributário-aldeão”. A retomada do debate sobre o caráter destas sociedades nos anos 1960 e 1970
afastou idéias simplórias como as de um devir histórico unilinear com etapas que envolveriam
todas as sociedades humanas ou de uma universalidade de qualquer forma estatal particular, mas
é um fato que estas sociedades agrícolas densamente povoadas foram capazes de manter suas
estruturas básicas por milênios – em alguns casos, como na Índia e na China perdurando até o
século XIX (e no caso da China incorporando, de forma recorrente, um importante dinamismo
tecnológico).
Há uma diversidade de formas de propriedade ou de padrões de organização estatal, mas
alguns traços comuns se destacam como hegemônicos: “1) a ausência de propriedade privada da
terra, a qual, pelo menos em última análise, seria propriedade do estado; 2) uma base social
constituída pelas comunidades aldeãs, em cujo interior se combinavam a agricultura e o
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artesanato doméstico, o que assegurava sua auto-suficiência ; 3) o papel eminente do poder
central, que foi atribuído às exigências especiais de um contexto ecológico que impunha a
realização de grandes obras hidráulicas (e outras obras públicas) para que fosse possível a
agricultura irrigada, sendo por outro lado bastante limitadas as forças produtivas”; e 4) “a classe
dominante, mais ou menos idêntica ao aparelho de estado, explorava as comunidades aldeãs
mediante a exigência de tributos pagos em produtos e em trabalho”249.
Como na discussão sobre os primórdios da relação entre estado e classe, não se trata, na
discussão destas primeiras sociedades estatais, de afirmar a “hipótese causal hidráulica”, isto é,
que as grandes obras de irrigação foram responsáveis pelo surgimento destes estados, mas apenas
constatar que qualquer que tenha sido a ordem histórica de sua constituição, uma vez
estabelecidos, eles passaram a organizar grandes obras públicas e o sistema mostrou-se muito
estável. O mesmo se passa com a presença, em diferentes momentos, de formas de propriedade
privada (claras no caso da China, por exemplo), embora sempre tenha se mantido a preeminência
do estado sobre ela. Ou ainda da existência de múltiplas relações entre aldeias e palácios (ou
templos).
A escrita emergiu, nestas sociedades, a partir da necessidade de controle econômico,
religioso e político. “Moedas” de argila (calculi) para registro de transações estão presentes no
Oriente Próximo desde 8.500 aC. Posteriormente, no quarto milênio, elas ganham marcas na
superfície que darão origem aos caracteres cuneiformes, já encontrados em Uruk em 3.300 aC250.
Os primeiros textos escritos são listas de controle econômico. Esta escrita antiga permaneceu
monopólio sacerdotal, instrumento de contabilidade e controle político e religioso, por pelo
menos dois milênios antes da invenção do alfabeto e sua utilização, primeiro por mercadores
fenícios e depois pelos gregos, a primeira sociedade alfabetizada da história. Isso é uma questão
chave, porque como destacou Jack Goody, as “tecnologias do intelecto” têm um papel decisivo
na trajetória das culturas humanas e há uma relação estreita entre os modos de comunicação e os
modos de pensamento. O longo processo de “domesticação do pensamento selvagem” articulou
escrita, alfabetização, matemática, abstração e lógica. A existência de novos meios de
comunicação “transforma efetivamente a natureza dos processos cognitivos, de tal modo que leva
à dissolução parcial da fronteira erguida por psicólogos e lingüista entre competência e
performance”251. Mas, no que toca a estas sociedades “aldeãs-tributárias”, este impacto ainda é
muito pequeno, concentrado nas instituições estatais.
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O que é importante para nossa prospecção sobre a origem da política são três aspectos
colocados em evidência por estas formas de sociedade: 1) o caráter despótico, hipertrofiado e
estável destes estados, que enfrentavam crises periódicas, mas foram capazes de se reconstituírem
e manterem-se por milhares de anos; 2) a manutenção da quase totalidade das enormes
populações destas sociedades sob forte dominação, como camponeses se reproduzindo no nível
de subsistência, em aldeias auto-suficientes, dotadas de forte coesão e solidariedade interna; e 3)
o fato de essa ter sido a forma típica de desenvolvimento estatal na história humana, aquela que
abarcou a maior parte dos seres humanos que já viveram – o que significa que a trajetória da qual
emerge o capitalismo deve ser considerada como excepcional, muito mais fruto de uma
acumulação de eventos e de circunstâncias fortuitas que de qualquer necessidade histórica.
Não é aqui o caso de desenvolvermos estes pontos, já sobejamente estabelecidos pela
literatura, mas de valorarmos o significado disso na trajetória humana.
“Século após século, o nível de vida na China, na Índia setentrional, na Mesopotâmica e no
Egito rondou aquilo que poderíamos chamar o limiar da pauperização. Quando a densidade
populacional numa região particular subia demasiado, os níveis de vida desciam abaixo do
limiar. Isso levava a guerras, fomes e ao declínio da população. Com densidades mais
baixas, a longo prazo, o nível de vida subia a um ponto ligeiramente acima da média. Os
observadores ocidentais sempre se mostraram surpreendidos com a natureza estática ou
‘estacionária’ destes antigos sistemas dinásticos. Faraós e imperadores apareciam e
desapareciam década após década; as dinastias subiam ao poder e eram derrubadas; a vida
dos coolies, ryots e fellahin continuavam, todavia como sempre, apenas um furo acima do
nível básico de subsistência. Os antigos impérios eram como coelheiras cheias de
camponeses iletrados que labutavam de manhã à noite apenas para ganharem dietas
vegetarianas deficientes em proteínas. Pouco melhor passavam que seus bois e não estavam
menos sujeitos às ordens de seres superiores que sabiam manter registros e que detinham o
direito exclusivo de fabricar e usar armas de guerra e coerção”252.
A descrição que nos faz Marvin Harris é fechada por um questionamento preocupante
sobre o processo de humanização: “O fato de sociedades que davam tão magras recompensas
terem durado milhares de anos – mais que qualquer outro sistema de estado da história do mundo
– mantêm-se como sombrio lembrete de que nada existe de inerente às questões humanas que
assegure o progresso material e moral”253.
Cada sociedade tendeu, no curso da história, a olhar as demais de maneira preconceituosa,
mas a sociedade européia moderna pretendeu, depois do Iluminismo, examinar as múltiplas
culturas humanas de maneira científica, reivindicando universalidade para seus juízos. Seu
pressuposto era o devir humano como progresso material e moral e depois a vida como evolução
lenta e gradual – com a natureza como substrato inerte. Sobre esta base, estabeleceram-se várias
252
253

Marvin Harris, Canibais e reis, p.218-19
Marvin Harris, op. cit., p.219.

91

problemáticas: o papel dos testemunhos do passado e da divisão entre história e pré-história (ou
não história); o olhar privilegiado sobre a trajetória que une um pólo, os europeus modernos, a
outro, os gregos e/ou os hebreus; o problema de se encontrar “o” ou “os” critérios determinantes
de uma dinâmica do devir humano (o desenvolvimento do espírito, a expansão das forças
produtivas, a luta de classes, os meios militares, as ideologias, etc.); e ligado a isso, a questão de
como comparar – se isso é possível – diferentes sociedades de diferentes eras (qualidade de vida,
dinamismo técnico, poder, realizações culturais, etc.).
Todas estas problemáticas, legítimas ou irremediavelmente marcadas por um viés
eurocêntrico, remetem para a questão paralela dos valores que fundamentam a seleção de critérios
de análise. No período recente, a ênfase na dinâmica ecológica ampliou muito a compreensão do
passado, mas isso também expressa a emergência de uma problemática das sociedades
capitalistas avançadas. Outras dificuldades são introduzidas pelos debates metodológicos recentes
sobre o equilíbrio precário e a imprevisibilidade dos sistemas complexos, agravado no caso da
sucessão de culturas pela reflexividade, que nelas penetra na forma de ideologias, conhecimentos
críticos e auto-críticos e projetos de futuro. Além disso, os estudos atuais mostram que foi
somente na passagem do século XIX para o XX que as condições de saúde das populações dos
países industrializados superou a dos povos caçadores e coletores do paleolítico (com as
civilizações neste meio representando uma regressão). Todo o questionamento da ideologia do
progresso que está associado a estas problemáticas expressa, é verdade, os problemas e os
dilemas do presente, a quebra de ilusões do passado e as apreensões atuais em relação ao futuro.
O questionamento do que representaram as civilizações “aldeãs-tributárias”, quais foram
suas aquisições e como elas foram repartidas entre seus membros é – ironicamente, se pensarmos
nos temores de Karl Wittfogel de que o “despotismo asiático” ofereceria um vislumbre do futuro
de um mundo sob a égide de um socialismo burocrático – uma decorrência da crítica do
fetichismo do progresso cego ao uso dos poderes humanos e da redução das pessoas a
engrenagens de sistemas maquínicos.
A descrição de Marvin Harris das conseqüências políticas do percurso que debatemos nos
parece muito elucidativa.
“Na maioria das sociedades agrupadas em bandos e povoações anteriores à evolução do
estado, o ser humano médio gozava de liberdades econômicas e políticas de que só uma
minoria privilegiada goza hoje em dia. Os homens decidiam por si por quanto tempo
trabalhariam num dia particular, em que trabalhariam – ou se trabalhariam sequer. Também
as mulheres, apesar da sua subordinação aos homens, estabeleciam como regra geral os
seus horários diários e cumpriam-nos a um ritmo individual. Havia poucas rotinas. As
pessoas faziam o que havia para fazer, mas onde e o como não eram fixados por outrem.
Não havia executivos, capatazes ou patrões à parte, a medir e a contar. Ninguém dizia

92

quantos veados ou coelhos havia que apanhar ou quantos inhames selvagens havia que
colher. Um homem podia decidir que era um bom dia para pôr cordas no arco, cobrir o
telhado de colmo, procurar penas ou passar o dia no acampamento sem fazer nada... A
terra, a água, as plantas e a caça eram propriedade comum. Cada homem e mulher tinha
direito a um quinhão igual da natureza. Não havia rendas, impostos ou tributos que
impedissem as pessoas de fazer o que queriam.
Com a ascensão do estado tudo isso desapareceu. Nos cerca de cinco ou seis milênios
passados, nove décimos das pessoas viveram na qualidade de camponeses ou de membros
de uma ou de outra casta ou classe servis. Com a ascensão do estado, os homens vulgares
que procuravam as dádivas da natureza tinham de obter a permissão de outrem e tinham de
a pagar com impostos, tributos ou trabalho.As armas e técnicas de guerra e a agressão
organizada foram-lhes retiradas e entregues a soldados-especialistas e polícias controlados
por burocratas militares, religiosos e civis. Pela primeira vez, apareceram na terra reis,
ditadores, sumo-sacerdotes, imperadores, primeiros-ministros, presidentes, governadores,
generais, almirantes, chefes de polícia, juizes, advogados e carcereiros, juntamente com
calabouços, prisões, penitenciárias e campos de concentração. Sob a tutela do estado, os
seres humanos aprenderam pela primeira vez a dobrar-se, rebaixar-se, ajoelhar-se e fazer
vênias. Sob muitos aspectos, a ascensão do estado foi a queda do mundo livre na
escravatura”254.

Nossa pesquisa até aqui avançou por um rumo muito diferente daquele apontado pela
literatura dominante sobre a política. Pudemos nos apoiar em inúmeras pesquisas desenvolvidas
nas últimas décadas, seja sobre o processo de hominização, seja sobre a condição de vida da
nossa espécie durante a maior parte da sua existência. Constatamos que, com a passagem do
nomadismo para o sedentarismo, nossa espécie conheceu, segundo apontam os indicadores
objetivos de condição de existência disponíveis, uma queda da sua condição de vida. Observamos
a perda da autonomia dos membros da comunidade e a perda, para a imensa maioria das pessoas,
de sua condição de interferir na definição dos rumos do seu grupo social. E vimos que o
crescimento do número de indivíduos de nossa espécie se tornou explosivo.
Um elemento se sobressai, todavia, neste olhar lançado sobre o que nos parece a aurora da
humanidade – um passado que surge como remoto, mas que não pode ser abordado em termos
evolucionistas (naquilo que é o significado do termo para as ciências sociais) –, que a única
abordagem teórica apropriada para lidar com esta realidade é, à luz do estágio atual de nossos
conhecimentos, a ambiental. Mas temos que reconhecer também que os juízos de valor
estabelecidos pelo individualismo moderno e pelas contradições de nossa época nos impulsionam
a valorizar a autonomia dos membros das comunidades de caçadores e coletores, perdidas com a
civilização.
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É à luz dos dramas do mundo atual que podemos afirmar que a possibilidade de
humanização do homem na história, de uma acumulação de experiências, instituições e
conhecimentos de caráter qualitativo (que rompa com a lógica quantitativa do progresso como se
consolidou nos últimos dois séculos) e de uso das gigantescas possibilidades abertas para a
humanidade em benefício coletivo dependem não apenas da relação entre sociedade e natureza e
das conquistas da ciência e das técnicas, mas principalmente da forma como os membros das
sociedades organizam seus relacionamentos mútuos, como definem seus rumos, como se vêem
perante suas comunidades, etc. Só podem deixar de significar “enjaulamento” se são definidas
por relações que denominamos usualmente de políticas.
O caminho que examinamos até agora levou, deste ponto de vista, a um beco sem saída, à
supressão da política. Mas outros caminhos, mais frutíferos, foram trilhados em outras partes,
por outras sociedades.

94

Capítulo III

A invenção grega da política
A cidade antiga
A polis e a invenção da política
Novas visões de mundo, uma nova visão do mundo
Os impérios e a supressão da política antiga

Se a maior parte dos seres humanos que viveram até hoje o fizeram em sociedades
tributárias – em situações que “davam tão magras recompensas” para a maioria de seus membros
–, a existência de agrupamentos humanos mais amplos e complexos do que bandos nômades não
significa necessariamente a redução da maioria de seus membros à servidão. Sociedades
dinâmicas, diferenciadas e desiguais, mas organizadas a partir de relações políticas, puderam, em
situações excepcionais, emergir na história. Nelas, foi possível reinventarem-se relações do tipo
que foram sendo perdidas no processo de neolitização e formação dos estados, relações pelas
quais partes importantes da população voltavam a intervir na definição dos rumos das
comunidades. Isso se deu, inicialmente, na antiguidade clássica, no mundo greco-romano
organizado a partir das cidades autônomas que se desenvolveram em torno do Mediterrâneo.
As sociedades tributárias do Velho Mundo eram periodicamente atacadas por povos
nômades das estepes ou dos desertos, cujas incursões e conquistas muitas vezes provocavam
mudanças dinásticas, para depois serem absorvidos pelas estruturas estatais monárquicas dos
grandes impérios. Mas, no segundo milênio antes de Cristo, estas incursões desencadearam uma
grande movimentação de povos. Os nômades que atacaram as civilizações, além de abaterem
várias sociedades palacianas do Oriente Médio e do Egeu, como os hititas e micênicos, foram
então portadores de inovações importantes, como o uso do ferro e do cavalo. Tendo na origem o
deslocamento de povos indo-europeus, de um lado, e semitas, de outro, as invasões provocaram
um rearranjo geral no povoamento do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental. Passagem da Idade do
Bronze para a Idade do Ferro, este período de “migrações, conquistas, assentamentos e
reassentamentos”255, assistiu não “só uma decadência dentro da estrutura social existente, mas
uma decadência e uma mudança de caráter simultâneas...[uma] ruptura completa e
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permanente”256. Desta época turbulenta, emergiu uma forma radicalmente nova na história, a
polis.
Polis usualmente é traduzido por cidade-estado, ainda que esta idéia seja muito
aproximada – a cidade aí incorpora tanto o urbano como o rural e o estado podia, por vezes,
praticamente não existir como corpo de funcionários autônomos frente à sociedade, embora as
poleis dispusessem de atributos como soberania e monopólio do uso legítimo da força sobre um
território257.
Embora as cidades-estado sejam consideradas uma invenção grega, como forma
econômica e social elas estavam proliferando por toda a Bacia do Mediterrâneo na primeira
metade do primeiro milênio antes de Cristo. Sociedades anteriores, como a minóica e a micênica,
tinham estabelecido regimes palacianos no Egeu, mas parece claro que estas estruturas tributárioaldeãs estavam, então, mostrando-se inadequadas para o contexto que se formava na região.
Gregos, fenícios, cartagineses, etruscos e romanos viveram todos em sociedades organizadas em
cidades-Estado. Atenas e depois a Macedônia confrontaram e derrotaram econômica, militar,
política e culturalmente os impérios orientais e forneceram a base dos impérios helenísticos e
romano – que difundiriam o modo de vida das polis, ao mesmo tempo que retirariam a autonomia
das cidades, subsumindo-as como unidades de base de seus estados258.
A polis característica do mundo grego, ou mais amplamente a cidade-estado antiga, se
impôs como a forma fundamental de existência coletiva dos seres humanos por toda a região. “O
mundo greco-romano era mais urbanizado do que qualquer outra sociedade antes da era
moderna.”259, lembra Finley. “Num período de quase mil anos, cada vez mais habitantes da
Europa, África do Norte e oeste da Ásia passaram a viver em pequenas cidades, numa proporção
que nos Estados Unidos, por exemplo, até a Guerra Civil não foi alcançada... Os próprios antigos
acreditavam firmemente que a vida civilizada só poderia ser imaginável em cidades e por causa
delas. Daí o crescimento das cidades como um acompanhamento regular e contínuo da
disseminação da civilização greco-romana – em direção ao leste depois das conquistas de

256

Moses Finley, op. cit., p.250. Ver também Pierre Vidal-Naquet, La démocratie grecque vue d’ailleurs, p.60, e Os
gregos, os historiadores, a democracia: o grande desvio, p.172.
257
Mogens Hansen, Polis et cite-état: un concept antique et son equivalent moderne. Para uma abordagem algo
diferente, ver a obra de Christian Meier, em particular La naissance du politique.
258
Olivier Picard et autres, Royaumes et cités hellénistiques de 323 à 55 av. J.-C.; Raoul Lonis, La cité dans le
monde grec; Jean-Marie Bertrand. Cités et royaumes du monde grec; Jean-Michel David, La romanisation de
l’Italie; Claude Mossé, Politique et société en Grèce ancienne: le modèle athéien”, e Les instituitions grecques à
l’epoque classique.
259
Moses Finley, Economia e sociedade na Grécia antiga, p. 21-22.

96

Alexandre, até o Hindu Kush; para o oeste desde a África até a Grã-Bretanha, com as conquistas
dos romanos –, até atingirem a cifra de milhares”260.
É a vida urbana que cria as condições para que se constitua o cidadão, por definição o
habitante com plenos direitos da cidade, membro da comunidade política. Um camponês em um
império tributário é súdito e em um feudo é servo, jamais cidadão, como ele seria em muitas
polis. A política e todo o sistema de categorias para pensá-la surgem com a polis; ela é a précondição para sua emergência. E ela é acompanhada, desde seu nascimento, de uma nova forma
de ver o mundo, a filosofia.
Nosso esforço de compreender esse “nascimento da política”, em uma acepção que ainda
hoje podemos reconhecer, deve ser conscientemente autolimitado. Processos como o surgimento
da isonomia e da democracia na Grécia (que teve seu foco na Atenas dos séculos V e IV)
constituem um dos momentos mais complexos da história humana, um período de enorme
aceleração histórica, em que o tempo está “fora dos eixos”. Nosso objetivo é somente delinear as
linhas de força envolvidas na constituição desta nova configuração de práticas sociais, que
serão conhecidas como políticas e constatar como, findo seu dinamismo, estas práticas deixam
de existir.
E temos que fazer isso conscientes de que essa análise envolve um “anacronismo
controlado”. Como afirma Nicole Loraux, “o presente é o mais eficaz dos motores do impulso de
compreender” e deve-se “ter a audácia de ser historiador, o que equivale, talvez, a assumir o risco
do anacronismo (ou pelo menos de uma certa dose de anacronismo), com a condição de que seja
com inteiro conhecimento de causa e escolhendo-lhe as modalidades”261.

A cidade antiga
As cidades antigas e antes de tudo aquelas dotadas de autonomia, que podemos chamar de
cidades-estado, produziram uma forma de existência social muito diferente de qualquer outra
forma histórica anterior. Elas constituem um ruptura profunda com as sociedades tributárias
aldeãs, mas também estão muito distantes das formas que a sucederam.
260

Moses Finley, Economia e sociedade na Grécia antiga, p.3
Nicole Loraux, Elogio do anacronismo, In Tempo e história, p. 58. Sobre isso, ver também Bárbara Cassin (org.),
Nuestros gregos y sus modernos: estrategias contemporaneas de apropriación de la antiguidad. Claro que a
abordagem da escola francesa de historiadores da filosofia (compartilhada também por historiadores de outros paises
como Moses Finley, Arnaldo Momigliano e Christian Meier) é muito distinta da apropriação normativa da Grécia
clássica que, desde Hegel, passando por Lukács e Heidegger e chegando a Hannah Arendt e Castoriadis, foi um dos
centros da reflexão filosófica moderna (e sempre esteve presente na história da filosofia). Sobre as sucessivas
reinvenções do mundo clássico pelo ocidente, ver também Jean-Pierre Vernant, Entre mito e política, Pierre VidalNaquet, Os gregos, os historiadores, a democracia, Moses Finley, Uso e abuso da história e Democracia antiga e
moderna, e Arnaldo Momigliano, As raízes clássicas da historiografia moderna.

261

97

Em primeiro lugar, a cidade oferecia o suporte para um modo de vida civilizado, com um
espaço organizado e uma estrutura de serviços. Ela era uma pré-condição para a cidadania e para
a atividade política que a constituía. Há uma relação íntima entre a vida urbana e a possibilidade
de se constituírem relações políticas, que pressupõem o fazer coisas em comum (encontro,
debate, cultos e homenagens, etc), e portanto uma infra-estrutura para a atividade cidadã.
Não é acrópole, mas a ágora que está na raiz da democracia. Esta infra-estrutura antes
estava concentrada na capital dos impérios e nos locais de moradia dos deuses ou dos reis e era
inacessível para a massa da população das aldeias, mas agora era compartilhada por todos os
cidadãos. Isso era claro para os antigos. Estrabão “protestava contra aqueles escritores que
confundiam as grandes aldeias (komai) da Península Ibérica com ‘cidades’... Pausanias rejeitou as
pretensões de uma cidadezinha no centro da Grécia para ser chamada de polis: ‘Não tinha
edifícios públicos nem teatro, nem agora, nem água de fonte, e onde as pessoas vivem em
casebres de parecem cabanas de montanha nos bordos de uma ravina’”. E Aristóteles “apontara
na mesma direção. O assentamento e planejamento de uma cidade, escreve ele em Política
(1330a34ss), envolve quatro considerações: saúde, defesa, adequação à atividade política e
beleza”.
Como afirma Finley, “a definição estético-arquitetural servia como resumo de uma
definição político-social: uma ‘cidade genuína’ era um centro político e cultural... um local onde
os bem-nascidos e educados podiam viver uma existência civilizada, uma vida de urbanistas, em
termos romanos, em que podiam dominar os assuntos municipais senão já toda a gama de
atividades do estado”262.

A cidade antiga era, em segundo lugar, o fruto do vínculo entre o urbano e o rural, o que
se chama com freqüência de unidade entre cidade e campo. Na origem e em princípio, a
aglomeração urbana não é “senão o centro que confere a unidade ao território do campo pela
reunião num mesmo lugar de todos os edifícios públicos em que se exerce a vida comum do
grupo, por oposição aos interesses privados e ao habitat particular das famílias”263. Vernant,
Finley, Naquet, Anderson e outros analistas estão, ao destacar este aspecto, reafirmando a
colocação de Marx ao distinguir as características da formas econômicas da antiguidade clássica
daquelas próprias dos regimes tributários, de um lado, e dos germânicos, de outro. Vale a pena
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retomá-la, de forma desenvolvida, já que ela é, ainda hoje, o substrato de grande parte das
análises.
“A comunidade é, aqui também, a condição prévia mas, diferentemente de nosso primeiro
caso [o asiático], não mais constitui a substância da qual os indivíduos são simples
acidentes ou meros componentes naturais espontâneos. A base, aqui, não é a terra mas a
cidade, núcleo já estabelecido (centro) da população rural (proprietários de terras). A área
cultivada é território da cidade, enquanto, no outro caso, a aldeia era simples apêndice da
terra... As dificuldades encontradas pela comunidade organizada poderão originar-se,
apenas, de outras comunidades que já tenham ocupado anteriormente a terra ou que
perturbem a comunidade em sua ocupação do solo. A guerra é, portanto, a grande tarefa
que a todos compete, o grande trabalho comunal, e se faz necessária, seja para a ocupação
das condições objetivas da existência, seja para a proteção e a perpetuação de tal ocupação.
A comunidade... é, pois,... organizada militarmente como força guerreira militar, e esta é
uma das condições de sua existência como proprietária. A concentração de moradias na
cidade é a base desta organização bélica. A natureza da estrutura tribal conduz à
diferenciação de grupos de parentesco superiores e inferiores e esta diferenciação social se
desenvolve ainda mais pela mistura das tribos conquistadoras e conquistadas etc...
A concentração na cidade proporciona à comunidade como tal existência econômica; a
mera presença da cidade é, em si mesma, algo diferente da simples multiplicidade de casas
separadas... Na antiguidade clássica, a cidade com seu território anexo constituía um todo
econômico... Na antiguidade... ocorre uma forma contraditória de propriedade estatal e
propriedade privada da terra, de modo que ou a última é mediada pela primeira ou a
primeira existe somente nesta forma dupla. O proprietário privado da terra é, portanto,
simultaneamente, um cidadão urbano. Economicamente, a cidadania pode se expressar
simplesmente como uma forma na qual os agricultores vivem na cidade”264.
Esta comunidade “orgânica” unia, portanto, a propriedade fundiária, a cidadania e a
função militar, que era dividida entre todos os cidadãos. E sua dinâmica social e política era, nas
palavras de Vernant, em boa medida determinada pelo antagonismo entre estas “duas formas de
posse do solo cuja coexistência constitui a originalidade do sistema greco-romano de cidade: uma
propriedade fundiária do Estado, no princípio comum, e uma propriedade privada, obtida,
originalmente, por intermédio da primeira. É esse duplo estatuto da propriedade agrária que faz
do proprietário fundiário um cidadão e que transforma o antigo cultivador aldeão em habitante da
cidade. A ruptura de equilíbrio entre essas duas formas de apropriação do solo em proveito da
segunda – ou seja, a consolidação da propriedade privada da terra no contexto das instituições da
cidade – aparece como a condição preliminar para o desenvolvimento da escravidão e de uma
economia monetária”265.
Não é demais enfatizar a ruptura que a emergência da propriedade privada significa face à
relações tributárias anteriores. Os governantes apropriavam-se dos resultados do trabalho dos
produtores diretos através de tributos devidos por este ao estado. Os governantes não eram
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proprietários privados fora da sua condição funcional. Mas tampouco o podiam ser os produtores
vinculados às aldeias. É algo completamente novo que ocorre na antiguidade clássica com a
emergência de uma classe de camponeses livres, proprietários e cidadãos266.
Assim, em terceiro lugar, por trás de todo o esplendor urbano, as cidades da antiguidade
clássica não tinham uma economia urbana comparável; suas economias ainda totalmente rurais.
Os três grandes artigos básicos do mundo antigo eram o trigo, o azeite e o vinho. Como afirma
Perry Anderson, “o mundo clássico era massivamente, inalteravelmente, rural nas suas
proporções quantitativas básicas. A agricultura representou, ao longo da sua história, o setor em
absoluto dominante da produção, fornecedor invariável das maiores fortunas das próprias
cidades. As cidades greco-romanas nunca foram predominantemente comunidades de
manufaturadores, comerciantes ou mercadores; eram, na sua origem e princípios, agregados
urbanos de proprietários de terras”267.
Esta realidade era, naturalmente, dinâmica, alterando-se no correr dos séculos. Nos
períodos iniciais de afirmação de Atenas ou de Roma, a comunidade busca manter a igualdade
entre camponeses livres, “que utilizam o excedente não com vistas a uma produção comercial,
mas para os interesses comunitários (imaginários ou reais) do grupo que os torna
indissoluvelmente cidadãos e proprietários fundiários (atividades guerreiras, política,
religiosa)”268. Mas, na medida em que as cidades foram gradativamente se abrindo ao comércio e
ao dinheiro, a relação entre grandes e pequenos proprietários (com estes correndo o risco de
perder suas terras por dívidas) se tornava mais conflituosa, com a questão agrária ameaçando
transformar-se em guerra civil. Crescia a importância das atividades mercantis e a diferenciação
social. As diferentes respostas à questão agrária em Atenas e em Roma foram decisivas para
explicar os regimes políticos que adotaram e vice-versa.
A cidade antiga é, para Max Weber, um centro de consumo e não de produção – diferente
da cidade medieval, que produz manufaturas para vender ao campo ou exportar. “A economia e
as relações de poder dentro da cidade baseavam-se na riqueza gerada pelas rendas [dos
proprietários] e impostos [dos estados] que afluíam para os habitantes e circulavam entre eles”269.
“A prevalência geral da auto-suficiência doméstica para os produtos de primeira necessidade era
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o suficiente para trava a produção extensiva para exportação”270. Isso se altera muito pouco, no
império romano, com o novo modelo político, em que se formam cidades burocráticas e centros
militares; a base urbana continua sendo a auto-suficiência. Assim, embora a economia antiga
tenha conhecido um grau de mercantilização até então inédito (reforçado também pela invenção
da moeda, pelos lídios no século VI a.C.), o aprofundamento da divisão social do trabalho estava
limitado pelo união estrutural entre cidade e campo e o caráter consumidor das cidades.

Em quarto lugar, a cidade antiga era, em princípio, uma cidade marítima. Sua vida era
baseada na “dialética da relação cidade-campo-mar”, como chama Finley271. “A Antiguidade
greco-romana era quintessencialmente mediterrânea na sua estrutura mais íntima, já que o
comércio inter-regional que a coordenava apenas podia processar-se pela água: o transporte
marítimo era o único meio viável de troca de mercadorias a media ou longa distância... O mar era
o condutor do improvável esplendor da Antiguidade. A combinação específica de cidade e campo
que definia o mundo clássico era operacional, em última análise, graças apenas ao lago situado no
seu centro. O Mediterrâneo é o único grande mar interior...: só ele oferecia velocidade marítima
de transporte, com proteção na terra contra ventos e marés, para uma vasta zona geográfica”272.
Quando o império romano se assenhorou do interior do continente europeu, seus
governantes estabeleceram sua malha urbana ao longo de rios navegáveis. Foram os rios e o mar
que permitiram a constituição de uma economia mediterrânea, a importação de alimentos das
províncias (e a expansão da população, já não limitada pela produção agrícola local) e a elevação
da qualidade de vida das elites urbanas273.

Em quinto lugar, a cidade antiga era marcada pela escravidão. “A escravatura
propriamente dita existira sob várias formas através da antiguidade oriental...; mas fora sempre
uma condição jurídica impura... entre outros tipos de mistos de servidão, e formava meramente
uma categoria muito baixa num continuum amargo de dependência e falta de liberdade que se
prolongava bastante para cima na escala social... era um fenômeno residual, marginal em relação
à massa da mão-de-obra rural”.274 Mas isso se altera nas poleis gregas (conhecemos pouco o que
ocorre no mundo fenício e etrusco contemporâneo), que passam a empregar a mão-de-obra
escrava de forma sistemática, dando-lhe um estatuto jurídico preciso. As primeiras referências ao
270

Moses Finley, A economia antiga, p.190
Moses Finley, A economia antiga, p.177.
272
Perry Anderson, Passagens da antiguidade ao feudalismo, p.20.
273
Moses Finley, A economia antiga, p. 176.
274
Perry Anderson, Passagens da antiguidade ao feudalismo, p. 20-21.
271

101

uso de escravos estão na obra de Hesíodo, no século VII a.C., mas a escravidão se amplia com a
expansão da economia mercantil, que se dá na época clássica. Em Atenas, o número de escravos
atingiria, nos séculos V e IV, entre 60 e 80 mil, na opinião de Finley, 20 a 30 % da população
total275 – embora Quios, Egina e Corinto fossem mencionadas como cidades onde a proporção de
escravos em comparação com os homens livres fosse maior.
Isso caracterizaria estas sociedades como sendo estruturadas por um “modo de produção
escravista”? As abordagens entre os estudiosos sobre este ponto são distintas. Para Perry
Anderson, “o modo de produção escravista foi uma invenção decisiva do mundo greco-romano”.
“As cidades-estado gregas tornaram a escravatura pela primeira vez absoluta na forma e
dominante na extensão, transformando-a desse modo de recurso subsidiário em modo de
produção sistemático... Toda formação social concreta é sempre uma combinação
específica de diferentes modos de produção... Mas o modo de produção dominante na
Grécia clássica, que regia a complexa articulação de cada economia local e dava o seu
cunho a toda a civilização da cidade-estado, era escravista. Isto iria passar-se também em
Roma. O conjunto do mundo antigo nunca foi, na sua continuidade e extensão, marcado
pela predominância do trabalho escravo. Mas as suas grandes épocas clássicas, em que
floresceu a civilização da antiguidade (a Grécia dos séculos V e IV a.C. e a Roma do século
II a.C ao século II d.C), foram aquelas em que a escravidão foi massiva e geral, entre outros
sistemas de trabalho. O solstício da cultura urbana clássica foi sempre também testemunha
do zênite da escravidão. E o declínio de uma, na Grécia helenística ou na Roma cristã, foi
também invariavelmente marcado pelo apagar-se da outra”.276
Já Ellen Meiksins Wood considera que todo esforço por caracterizar o mundo antigo e, em
particular, a polis grega como essencialmente escravista é desequilibrado. A Grécia nos
apresentou, pela primeira vez na história, ao trabalho livre, ao trabalho do camponês livre, do
cidadão que é, simultaneamente, pequeno proprietário.
“Os gregos não inventaram a escravidão, mas, em certo sentido, inventaram o trabalho livre.
Embora a escravidão tenha chegado a níveis sem precedentes na Grécia clássica,
particularmente em Atenas, não havia no mundo antigo nada de novo acerca do trabalho nãolivre ou da relação entre senhor e escravo. Mas o trabalhador livre, com o status de cidadão
numa cidade estratificada, especificamente o cidadão camponês, com a liberdade jurídica e
política implícita e a liberação de várias formas de exploração por coação direta dos donos de
terra ou dos estados, era certamente uma formação distintiva que indicava uma relação única
entre as classes apropriadoras e produtoras. Esta formação única está no centro de grande parte
do que caracteriza a polis grega e especialmente a democracia ateniense. Raros
desenvolvimentos políticos ou culturais em Atenas não foram... afetados por ela...
A condição desfrutada pelo trabalho livre na democracia de Atenas não teve precedentes e, sob
muitos aspectos, permaneceu inigualável desde então. O camponês cidadão da antiguidade
clássica... representa uma forma social única. A clareza da escravidão como categoria de
trabalho não-livre, diferente de outras, como a dívida ou servidão, destaca-se nitidamente
porque a liberdade do agricultor apagou todo um espectro de dependência que caracterizou a
vida produtiva da maioria das sociedades... Não é tanto a existência da escravidão ter definido
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de forma tão nítida a liberdade do cidadão, mas, pelo contrário, o fato de o cidadão
trabalhador... ter definido o cativeiro dos escravos.”277

Embora com ênfases diferentes, os dois pontos de vista concordam que existe, como
afirma Ellen Wood, uma “dialética da liberdade e da escravidão”. Ou nas palavras de Perry
Anderson: Foi “precisamente a formação de uma sub-população escrava nitidamente demarcada
que, por contraste, elevou os cidadãos das cidades gregas a níveis de liberdade jurídica consciente
até então desconhecidos. A liberdade e a escravatura helênicas eram indivisíveis: cada uma delas
era condição estrutural da outra, num sistema diádico sem precedentes ou equivalentes nas
hierarquias sociais dos impérios orientais, que ignoravam por igual a noção de cidadania livre e
de propriedade servil”278.

A sexta e mais decisiva característica da cidade antiga como forma histórica, que
representou inovações significativas nas condições de existência humana, foi, porém, o seu
caráter de comunidade de cidadãos. Isto é evidente na sua forma inicial e mais inovadora, a polis
grega. Os gregos entendiam por polis uma Koinomia tôn politôn, uma comunidade de
cidadãos279. “Somente uma fração da população habitando o território da cidade constituía esta
cidade. Os outros, livres e não-livres, não pertenciam a esta comunidade, e como tais, ficavam
fora de um certo número de atividades reservadas somente aos cidadãos”280. Esta foi a base para a
invenção da política, como prática e como idéia281, destacada corretamente pelos principais
especialistas do tema.
Buscando definir o que seria a polis, Mogens Hansen afirma:
“No que concerne à polis, eu parto da definição que dá Aristóteles, de uma comunidade
(koinonia) de cidadãos (politai) em função da constituição (politeia), para depois explorar
as fontes que tratam da polis como (1) país constituído de uma cidade e de seu interior; (2)
comunidade de cidadãos; (3) sistema de instituições políticas; (4) potência abstrata que
transcende os cidadãos; (5) unidade política autonomos governada por aqueles que são
kyrios tes poleos: uma pessoa, várias pessoas ou a maioria; (6) instituição pública
restringindo – sobretudo nas poleis democráticas – seu campo de ação à esfera pública, por
oposição a uma esfera privada na qual os cidadãos eram livres para viver como bem
entendessem”282.
Claude Mossé, depois de reafirmar esta definição da polis como comunidade de cidadãos,
desenvolve a mesma problemática:
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“A Grécia não era um Estado, como atualmente, mas um conjunto de pequenos estados
autônomos, ligados entre si por uma comunidade de língua, de religião e de civilização, dos
quais as poleis, as cidades, eram as mais estruturadas. Cada cidade constituía, portanto, uma
unidade política, com suas próprias instituições, as suas leis e, em princípio, gozavam de
independência completa em relação às outras cidades. Na realidade, as coisas não se
passavam deste modo e algumas cidades impunham a cidades vizinhas ou a cidades que
faziam parte de uma mesma aliança, uma hegemonia mais ou menos declarada... Mas a
originalidade da cidade grega não se resumia a isto. Residia sobretudo no fato de no seio
desta comunidade as decisões serem tomadas na presença de todos, embora na maior parte
dos casos se tratasse unicamente de aprovar o que era proposto por uma minoria cujo poder
advinha da riqueza, da força militar e da autoridade religiosa. De certo modo,... a história
das cidades gregas é marcada pelo crescimento mais ou menos rápido desta minoria, que
acabará por englobar todos os membros da comunidade, como acontecerá na Atenas
democrática, a partir do século V a. C”.283
Este conjunto de características da cidade antiga foi se cristalizando, até se tornar um todo
coerente, através de um processo de formação histórica que mergulha na obscuridade. Ele operou
por séculos em toda a bacia do Mediterrâneo. Depois de terem recebido os impactos dos grandes
movimentos de povos, as cidades fenícias, por exemplo, voltaram a prosperar cedo, já no século
IX a.C. Mas para a região do Egeu, o ponto de partida é a situação criada com as invasões que
destruíram a sociedade micênica. O mundo homérico não é “nem Micenas, nem a Grécia dos
séculos VIII e VII. Os bardos homéricos evocavam diante de seu público uma sociedade já
distante”.284
Com a antiga estrutura estatal centralizada foi destruída também a velha hierarquia social.
Da amalgama entre as populações antigas e novas que se estabeleceram na região, surge uma
sociedade fragmentada em centenas de comunidades autônomas, integrando gente de diferentes
status e linhagens em um modo de vida agrário e guerreiro, que entretanto mantêm uma
comunidade de língua, de religião e de civilização na península grega e na costa jônica da Ásia
Menor. Os historiadores já chamaram o período que vai da segunda metade do século XI ao
século IX de “anos obscuros” ou “idade das trevas”; o que sabemos sobre esta época é o que ecoa
em Homero e o que os arqueólogos interpretam dos vestígios materiais recuperados.285
A economia parece ter regredido à agricultura de subsistência, a guerra se tornado
endêmica com cada comunidade agrupando-se em torno de um núcleo fortificado ou defensável
(acropolis) e as desigualdades sociais persistido em uma sociedade patriarcal, dividida entre
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famílias aristocráticas, que monopolizavam o poder e as funções religiosas, e populações
camponesas que viviam em uma vasta gama de situações, da autonomia à escravidão. “Se no
mundo micênico a vida social se orientava pela relação com o palácio, no mundo homérico o
centro era agora o oikos”, a casa patriarcal. Em alguns casos, a população invasora reduziu os
antigos habitantes à servidão (como os hilotas em Esparta), em outros ocorreram uma integração
ou ainda uma mescla com diferentes populações em movimento (como na Ática).
Quando o rei micênico (o anáx), que exercia a autoridade suprema em todas as esferas da
vida social, desaparece, suas funções começam a ser repartidas entre várias figuras. Para Mossé,
“assistimos a uma fragmentação do poder monárquico, mesmo ao seu desaparecimento,
transformando-se o rei num magistrado eleito por um período mais ou menos determinado,
enquanto a autoridade real passa para as mãos de um conselho, mais ou menos alargado, mas
constituído apenas pelos membros da aristocracia militar” 286.
No caso da Ática, que conhecemos pelo texto Constituição de Atenas,287 observamos a
separação do soberano da função militar, inicialmente com o polemarca passando a coexistir com
o basileu e depois, com a instituição do arcontado (de início com os arcontes sendo eleitos por
dez anos e depois anualmente).
O sistema de eleição “implica uma concepção nova de poder: a arché [o comando] é todos
os anos delegada por uma decisão humana, por uma escolha que supõe confronto e discussão... A
basileia vê-se relegada a um setor especificamente religioso... Seu encargo limita-se ao exercício
de certas funções sacerdotais. À imagem do rei, senhor de todo poder, substitui-se a idéia de
funções sociais especializadas, diferentes umas das outras, e cujo ajustamento cria difíceis
problemas de equilíbrio”288.
As famílias da aristocracia guerreira disputam entre si o poder antes monopolizado pelo
monarca e tem que se confrontar com novos problemas, como mostra com propriedade Vernant:
“como a ordem pode nascer do conflito entre grupos rivais, do choque das prerrogativas e
das funções opostas? Como uma vida comum pode apoiar-se em elementos discordantes?
Ou – para retomar a própria fórmula dos Órficos – como, no plano social, o uno pode sair
do múltiplo e o múltiplo do uno? Poder de conflito – poder de união, Eris–Philia: essas
duas entidades divinas, opostas e complementares, marcam como que os dois pólos da vida
social... A exaltação dos valores de luta, de concorrência, de rivalidade associa-se ao
sentimento de dependência para com uma só e mesma comunidade, para com uma
exigência de unidade e de unificação sociais. O espírito de agón que anima os gene
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nobiliários se manifesta em todos os domínios... Os que se medem pela palavra, que opõem
discurso a discurso, formam nessa sociedade hierarquizada um grupo de iguais. Como
Hesíodo o observará, toda rivalidade, toda eris supõe relações de igualdade: a concorrência
jamais pode existir senão entre iguais. Esse espírito igualitário, no próprio seio de uma
concepção agonística da vida social, é um dos traços que marca a mentalidade da
aristocracia guerreira da Grécia e que contribui para dar à noção do poder um conteúdo
novo. A arché não poderia mais ser a propriedade exclusiva de quem quer que seja: o
Estado é precisamente o que se despojou de todo caráter privado, particular, o que,
escapando da alçada dos gene, já aparece como a questão de todos...”289.
Muitos analistas destacam a profundidade, a nível da estrutura, da mudança operada. É o
que afirma, por exemplo, Vidal-Naquet. “Constatamos que a cidade nasce sobre os escombros de
um tipo de monarquia – chamada outrora de ‘asiática’... Constatamos também, e Finley o
recordava no seu último livro, após Max Weber e Denis Roussel, que é totalmente vão buscar um
agrupamento de clãs ou de gene nas origens da cidade. Ao contrário, é a atividade comunitária
política que produz a idéia da comunidade de sangue, tal como se exprime nas phylái, que
chamamos erroneamente de tribos, e nas fratrias (phratríai), que só tem ancestrais comuns
metaforicamente... [É] necessário, em dado momento, marcar a ruptura, ou seja, o salto”290.
Agora, o centro da polis não é o palácio real, murado, mas a ágora, o espaço comum, o
espaço público onde são debatidos os temas que interessão a todos. A muralha passa a cercar toda
a cidade, todos os seus habitantes. “Desde que se centraliza na praça pública, a cidade já é, no
sentido pleno do termo, uma polis”291.

A polis e a invenção da política
A política antiga está claramente delimitada no tempo e no espaço, embora para Finley,
ela não seja apenas um patrimônio grego.
“A política no sentido que discutimos está entre as mais raras atividades humanas no
mundo pré-moderno. De fato, ela é uma invenção... separada dos gregos e dos etruscos e/ou
romanos. Havia, presumivelmente, outras comunidades políticas anteriores no Oriente
Próximo, pelo menos entre os fenícios, que então levaram suas instituições para Cartago no
oeste. O único estado não grego incluído por Aristóteles na sua coleção de 158 monografias
sobre ‘constituições’ individuais era Cartago. Este trabalho está perdido, embora alguma
informação sobreviva na Política (especialmente 1272b24-73b26), e eu não posso encontrar
nenhuma base para pensar que ocorreu alguma difusão significativa dos fenícios para os
gregos ou etruscos (que, eu assumo, estabeleceram as fundações sobre as quais as
instituições políticas romanas foram desenvolvidas)” 292.
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Já Vidal-Naquet ressalta – reconhecendo a importância da contribuição romana em
incorporar um número crescente de cidadãos na cidade – a originalidade da polis grega. Para ele,
“é muito mais difícil, fora o caso excepcional de Cartago, falar de política fenícia, desse jogo
tenso de rivalidades e de decisões que chamamos de política, como universo não irreligioso, mas,
de qualquer forma, não totalmente integrado ao religioso. As cidades da Fenícia têm divindades
protetoras, o que as distingue claramente das formas religiosas conhecidas pelos reinos e povos
vizinhos, mas ignoram, na medida do nosso conhecimento, a política como atividade
autônoma”.293
De qualquer forma, sobre tudo isso, que representaria uma primeira revolução cívica,
dispomos de pouca informação. Quase todos os registros se perderam. E mesmo os registros
antigos eram limitados, freqüentemente histórias escritas séculos depois do ocorrido, inclusive
porque a escrita surge (ou ressurge) no meio do longo processo de invenção das práticas políticas.
Não há como não concentrar a discussão no caso grego e mais, não destacar a situação de Atenas,
principal polis do Egeu e foco dos processos vividos nos séculos V e IV, da qual nossas
informações são menos precárias. Podemos, no máximo, cotejar as informações que dispomos
sobre os processos gregos, principalmente os sucedidos em Atenas e Esparta, com o que foi
preservado sobre o processo romano, com fez Finley.294
A política é uma invenção, no sentido que são relações sociais, saberes e práticas
cristalizadas em instituições que foram sendo paulatinamente construídas, ao longo de séculos,
em duros confrontos no interior de cada polis, por vezes em guerras civis, entre os aristocratas
que previamente detinham o poder e os camponeses pobres (e em alguns casos os artesãos) que
passam a querer influenciar o poder de decisão das comunidades a que pertencem e com a qual se
identificam – até arrancarem o reconhecimento, sob diversos estatutos, de sua cidadania. São
relações, saberes e práticas que vão condicionar a evolução destas sociedades de conjunto, como
destaca Christian Meier.
“Os gregos ocuparam uma posição particular no mundo: os cidadãos exerciam um controle
sem precedente histórico sobre suas condições de vida. Isso implicava um tipo particular de
identidade social, uma modalidade nova de viver o tempo, uma relação específica entre a
estabilidade e a mudança, mas também formas inéditas de experiência, de percepção e de
concepção das potencialidades do homem, da história, da sociedade e da transformação e,
não menos importante, uma maneira única de se expor ao mundo, formas novas de poesia,
de questionamento teológico, filosófico e científico, sem esquecer tudo o que sabemos, ou
293
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não sabemos (ainda), que está ligado a isso. Mesmo na plástica e na arquitetura, a cultura
grega recebeu fortes impulsos da política. O elemento no qual as poleis, comunidades
gregas de cidadãos, se constituíram e fizeram sem dúvida suas experiências mais
importantes é o que tentaremos... compreender como sendo ‘o político’”295.
Esta vivência coloca, ainda, a questão da relação entre política e democracia. Para Meier,
o político “tem uma extensão muito mais ampla do que o de democracia, de que representa a
forma última e acabada”296. Para ele, a democracia permitiu consolidar a vida política. Já VidalNaquet vai mais longe ao se perguntar: “a democracia é uma simples variante da cidade? É uma
simples questão de grau ou deve se observar uma diferença mais profunda?”297. Para ele, ao lado
de uma revolução cívica, talvez se pudesse falar também de uma primeira revolução democrática,
imperfeita e limitada, mas que faz com que toda vez que “retorna o debate sobre o regime
democrático... é, de qualquer forma, para Atenas que nos voltamos com esperança e ilusão”298.

Na Grécia, no período dito “arcaico”, que vai de 750 até 500, temos centenas de
comunidades agrícolas independentes, conhecendo então uma forte expansão demográfica e que
estão famintas de solos cultiváveis, dominando a metalurgia do ferro e retomando os contatos
com o Oriente, com aristocratas e pequenos camponeses disputavam terras, mas combatem juntos
na defesa de sua polis contra outras poleis.
A estrutura social destas cidades-estado é a de sociedades agrárias polarizadas pelas
lutas entre aristocracias fundiárias credoras e camponeses endividados. Os aristocratas
monopolizavam o poder através de uma teia de relações familiares, configurando um “estamento
ou uma ordem no sentido estrito”. Na Grécia, esta sociedade parece ter sido menos rígida do que
em Roma, “embora não devêssemos subestimar a reivindicação recorrente de ancestrais
‘heróicos’ ou divinos como indicador.”299
Claude Mossé descreve a sociedade ateniense do início do século VIII como:
“dominada por uma aristocracia guerreira, senhora da terra e do poder político, e que tinha
em suas mãos os principais sacerdotes, a distribuir a justiça e o direito. A massa da
população constitui, para essa aristocracia, uma espécie de clientela, reunida no seio das
fratias para o culto do ancestral comum ao ‘genos’ – as vezes, estas eram consultadas em
assembléias do tipo daquelas de que nos falam os poemas homéricos, mas econômica e
socialmente eram dependentes, sem que se possa determinar, de modo preciso, em que
consistia essa dependência. Entre a aristocracia e a classe camponesa dependente, há um
grupo intermediário de aldeões livres, suficientemente abastados para poderem adquirir
uma panóplia e servir na falange pesada dos hoplitas que, a partir de meados do século
295
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constituem a força militar da cidade. Os artesãos são ainda pouco numerosos e, sem dúvida,
estão estreitamente ligados aos nobres para os quais trabalham”300.
Tendo como pano de fundo esta configuração social – e quaisquer que fossem as formas
concretas dessas relações de “clientela”301 – o problema central colocado para cidades gregas
(como também para Roma) era o enfrentamento da crise agrária. A falta de terras, as formas de
dependência, as dívidas e a ameaça de escravidão provocaram um contínuo movimento de
expansão grega pelo Mediterrâneo e Mar Negro, em busca de novas terras, levando à formação
de colônia e de novas cidades-estado que, embora mantivessem vínculos com as cidades-mães,
rapidamente tornavam-se autônomas. Mas isso não resolvia o problema para os que ficavam nas
cidades-mães e os elementos de crise se avolumavam.
Entre a segunda metade do século VII e as primeiras décadas do século VI, assistimos por
toda a Grécia a dois fenômenos, a redação das leis, que passam a poder ser conhecidas por todos
e não mais apenas pelos aristocratas, e o alargamento do corpo cívico, com os hoplitas compondo
assembléias que coexistem e de alguma forma limitam o poder do conselho aristocrático302.
Temos alguma informação histórica sobre o caso de Atenas e a possibilidade de tecer
conjecturas para o caso de Esparta – além de dados sobre o processo romano. Em todos, a forma
como foi enfrentada a crise agrária provocou o questionamento de uma ordem social estabelecida
pelos deuses e o alargamento da comunidade cívica. Nos casos gregos, isso se deu com o
desenvolvimento da idéia de isonomia, de igualdade de direitos entre os cidadãos, mas de formas
muito diferentes, originando distintos regimes políticos. Como afirma Finley, “todas as cidadesestado tinham em comum uma característica, a incorporação dos camponeses, artesões e
comerciantes na comunidade política como membros, como cidadãos... Eles não eram de início (e
em algumas comunidades nunca) membros de plenos direitos, não eram cidadãos na plena
acepção que o termo adquiriu nas Grécia e Roma clássicas. Mas mesmo o reconhecimento
limitado era sem precedentes na história”303.

Em Atenas, a crise aparece inicialmente associada ao nome de Sólon, eleito arconte em
594. Dois elementos deram origem “a ruptura do equilíbrio social: por um lado, a situação de
dependência em que se encontrava a maior parte dos camponeses atenienses, obrigados ao
pagamento da sexta parte de sua colheita; por outro, o endividamento crescente da massa
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camponesa e a ameaça que sobre ela pesava de ser reduzido à escravidão”304. As medidas
adotadas por iniciativa de Sólon foram eliminar as relações de dependência que prendiam os
camponeses à aristocracia e revogar o direito do credor mandar prender o devedor305. Não foi a
reforma agrária pretendida pelos pobres, mas “depois de Sólon, não há mais camponeses
dependentes na Ática”.306 Ao eliminar a ameaça constituída pelas dívidas, as reformas de Sólon
iniciaram o processo de consolidação de um campesinato em condições de participar
efetivamente da vida comunitária. E não só do campesinato, mas também dos artesãos urbanos –
na definição de Vidal-Naquet, o “herói secreto” da história grega. Ao mesmo tempo, o conjunto
dos cidadãos foi dividido em quatro classes, de acordo com sua renda (e não mais nascimento),
definindo os direitos políticos e o papel militar de cada uma – duas correspondendo à aristocracia,
uma aos camponeses abastados capazes de se armarem como hoplitas e a quarta dos tetas,
compreendendo os homens livres pobres. O monopólio aristocrático de administrar a justiça tinha
sido rompido. E “a partir de então, todo indivíduo nascido ateniense era, na qualidade de cidadão
e como por definição, um homem livre; não podia se tornar escravo”307.
Estas reformas são realizadas em um contexto de crise não só econômica e social, mas
também do sistema de valores, que impõe a rediscussão das referências religiosas e morais. É aí
que se destaca o papel político e social atribuído pela tradição grega aos sete sábios – como Sólon
de Atenas, Tales de Mileto, Periandro, tirano de Corinto ou o mago Epimênides – que retomam
as preocupações das seitas que estavam se desenvolvendo na época e “levam os mistérios para a
praça pública”. Como lembra Vernant, a crise “leva definitivamente ao nascimento de uma
reflexão moral e política, de caráter laico, que encara de maneira puramente positiva os
problemas da ordem e da desordem do mundo humano” 308.
O conceito central do qual partia a reflexão desta primeira sophia, e que marcou a visão
grega da polis no século VI, era o de eunomia: “uma ordem justa estabelecida pelos deuses,
exprimindo-se na estrutura social e econômica e nas instituições políticas e através de preceitos
éticos fundamentais”309. A partir dele, Sólon e outros legisladores podiam compreender a origem
dos fenômenos sociais de forma imanente à polis e agir para enfrentar o arbítrio da aristocracia, o
exercício privado da justiça, as modalidades de exploração, a miséria do campesinato ou qualquer
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outro problema social ou político, instalando Dike e Sophrosyne na ágora.310 “O ciclo de hybris e
da punição devia ser quebrado para a preservação da polis como comunidade”.311
Mas esta não foi apenas a época dos legisladores, foi também a dos tiranos. O tirano
chega ao poder em uma cidade dirigida por uma oligarquia (embora por vezes possa substituir um
rei), e no mais das vezes, os aristocratas retomaram o poder, sem lograr restabelecer um regime
estável. Em Atenas, porém, a tirania representará a etapa final rumo à “isonomia”.
“Todas as fontes antigas creditam aos tiranos uma verdadeira política anti-aristocrática e
uma legislação proibindo o luxo e a ociosidade. Seus programas de grandes trabalhos foram
interpretados como uma medida destinada a distrair os cidadãos dos negócios públicos...
Somente Tucídides compreendeu realmente a modernidade das tiranias arcaicas definindoas como períodos onde cresceram as rendas públicas e onde se desenvolve a marinha de
guerra. Pela primeira vez, os homens no poder se esforçavam por consolidar as bases do
Estado. Creditam-se a todos os tiranos medidas fiscais...: imposto sobre o capital em
Corinto, imposto sobre a renda em Atenas, taxas sobre as trocas em Corinto, em Rhégion e
em Zancle. Esta política atenuava as diferenças sociais, dando aos tiranos os meios para sua
política. Dispondo dos recursos necessários para recrutar mercenários e para armar uma
frota, a tirania representa, em Corinto e em Atenas, uma nova fase da expansão grega... Este
alargamento do horizonte político caminha paralelo com a preocupação de estabelecer a
unidade da cidade. Chegando ao poder em plena luta de facções, os tiranos se esforçaram
por desenvolver a consciência cívica por uma política religiosa muito ativa”312.
É o que faz em Atenas, durante as mutações sociais que se acumulam no século VI,
Pisistrato. Com seus filhos, ele estabeleceu uma tirania de meio século (561-510), mantendo-se à
frente do governo da polis apoiando os camponeses independentes contra

a aristocracia e

evitando que eles perdessem suas terras. Um setor mercantil se desenvolveu e, em meados do
século a moeda foi introduzida em Atenas (logo as corujas atenienses dominariam o comércio no
Egeu); a agricultura arbustiva substituiu a cerealífera, o que pressupunha a importação de trigo e
a exportação de azeite; aparecem cada vez mais vasos atenienses em outras cidades, etc. Durante
este período a cidade se abre, inicia uma tardia expansão colonial no Egeu e no Mar Negro e tira
partido das fugas das cidades jônicas ameaçadas pelos persas, atraindo comerciantes e refugiados.
Em 508-507, em meio à crise política que se seguiu à derrubada da tirania dos Pisitrátidas
em Atenas pelos nobres apoiados pelos espartanos, um aristocrata da família Alcmeônida,
Clístenes, reuniu o conjunto do demos sob a direção da facção que chefiava e conseguiu impor
uma transformação radical das instituições atenienses. Quem era ateniense de nascimento passava
a poder participar da Assembléia do povo, tinha-se o direito de participar do poder na cidade. Era
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a consolidação da isonomia, a igualdade diante da lei, um importante passo adiante em relação a
eunomia. Ela desencadearia uma crescente politização da coletividade.
Pelas reformas de Clístenes, a população da Ática foi repartida em dez tribos, cada uma
agrupando cidadãos da cidade, da costa e do interior. Estes critérios geográficos misturavam
homens de diferentes origens e condições sociais. O espaço territorial foi dividido em cem
demos, estes agrupados em 30 tritias e estas nas dez tribos. A origem de um cidadão passava a ser
definida pelo seu demo, que era acrescido ao seu nome. Todos os cidadãos atenienses, inclusive
os tetas (que no século V seriam metade da comunidade cívica e viriam a servir com remadores
na armada), participavam dos demos, elegiam aí os representantes para a Bule (assembléia de
mandato anual de quinhentos representantes, com representação proporcional dos demos) e
podiam participar da Eclésia, a assembléia de todos os cidadãos. Todas as instituições foram
adequadas ao sistema decimal das tribos. As referências de sangue deixaram de ser definidoras do
estatuto político. “É o próprio modo pelo qual a cidade se pensa como comunidade, no que
constitui sua unidade, suas divisões, suas lutas pelo poder, que mudou”313.
Para Vernant, “as reformas de Clístenes são uma forma de reunir o conjunto da Ática e de
regulamentar, da forma mais precisa possível, por meio de uma definição das localizações
das tribos e dos demos e pelo funcionamento das instituições democráticas, o exercício do
poder político entre indivíduos concebidos como sendo iguais. De tal forma que, cada um
por sua vez, segundo o calendário, segundo seu lugar no tabuleiro de xadrez da Ática, ao
mesmo tempo, mande e obedeça. E só obedeça na medida em que mandou. Nesse caso,
percebemos claramente como os conflitos estão absolutamente ligados à delimitação e à
precisão das regras do jogo político. Tudo isso é realizado de forma muito consciente, o que
permitirá também o desenvolvimento de um pensamento político, de esforços para debater
sobre as constituições”314.
Esta revolução institucional estabelece a polis como uma comunidade relativamente
ampla de cidadãos, baseada na isonomia. No caso de Atenas, o número de cidadãos atingiria
provavelmente entre 35 e 40 mil cidadãos em meados do século V315. E pelo menos um sexto
deles teria uma participação cívica regular. O maior quorum de votações conhecido, como o
necessário para aprovar o ostracismo, exigia seis mil votos.
Mas “os objetivos de Clístenes somente seriam realizados a longo prazo e teve-se que se
esperar uma geração para que amplas camadas de cidadãos atenienses se manifestassem
politicamente, de forma independente e, ao mesmo tempo, melhor familiarizados uns com
os outros. Devia-se esperar algum tempo ainda para estabelecer, na assembléia e diante dos
tribunais, o controle da comunidade sobre as instituições. Pode-se ver em Clístenes um
teórico com extraordinário poder de abstração, marcado pelo espírito matemático de seu
tempo (Pierre Lévêque e Pierre Vidal-Naquet). Mas sua reforma, no curto período de tempo
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de que ele dispunha, foi antes de tudo uma resposta pragmática a uma situação dada
(Christian Meier), utilizando as realidades concretas e vivas que eram os demos”316.
Em Esparta, a crise agrária foi enfrentada de uma maneira muito diferente. Os espartanos
definiam a cidadania pela condição de guerreiros e reduziram os habitantes originais das regiões
conquistadas da Lacônia e da Messênia à servidão, como hilotas. As fontes antigas diziam que
eles tinham dividido igualmente e repartido entre os cidadãos o território, de modo que os
espartanos seriam soldados profissionais, não desenvolvendo qualquer atividade produtiva, que
ficava a cargo dos hilotas. Tinham dois reis hereditários, um conselho restrito, a gerousía (a
assembléia de anciãos, de trinta membros), e uma assembléia geral que se reunia muito raramente
e quase não tinha poder efetivo317. Este regime oligárquico contemplaria, conforme a tradição,
cerca de nove mil cidadões, considerados homoioi.
Citando a interpretação de F. Ruzé, Vidal-Naquet, pela grande rhétra, a convenção que,
por volta de 650, talvez tenha fixado as relações entre a assembléia e o povo, a gerousía não tinha
o direito de dissolver a assembléia do povo, mas apenas o de se retirar, de se dissolver. Talvez
tenha sido em Esparta que, pela primeira vez, os termos dámos (povo) e kratós (soberania)
tenham sido pela primeira vez juntados. Mas o dámos espartano era radicalmente diferente do
démos ateniense na medida em que este incorporava os camponeses e os artesãos e o dámos
espartano “era um dámos guerreiro, cuja função social se identificava com a militar. Essa casta
dirigente estava no cume de uma hierarquia com muitos degraus, cuja base era formada por
camponeses súditos”.318
O regime se consolidou entre 669, data da guerra contra Argos e primeira batalha de
falange, até 530, data em que Esparta se fecha para o exterior, recusa-se a adotar uma moeda e
abandona a produção artesanal e artística que até então a tinha consagrado. Este fechamento às
influências de fora é, todavia, acompanhado uma ambição hegemônica sobre a Helade, marcante
no reinado de Cleomenes I (520-488), que se chocará com as iniciativas atenienses.
A oligarquia espartana, extremamente ciosa dos valores da excelência e sempre ameaçada
pela possibilidade de uma sublevação dos hilotas, terá que enfrentar uma contradição estrutural
em seu combate pela hegemonia entre as poleis: o caráter limitado de sua casta guerreira.
Envolvida em guerras cada vez mais numerosas, ela verá o número de seus hoplitas declinar ao
longo dos séculos V e IV, quanto a polis ateniense poderá mobilizar um número cada vez maior
de cidadãos, não só como hoplitas, mas como marinheiros, e no século IV empregar mercenários.
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A guerra foi endêmica na Grécia antiga e isso afetou profundamente tanto a organização
social como a visão de mundo dos gregos. Vernant afirmou que se a política era a cidade vista de
dentro, “a vida pública dos cidadãos entre si, no que era comum para além dos particularismos
familiares”, a guerra era “a mesma cidade com a sua face virada para fora, a atividade do mesmo
grupo de cidadãos confrontados desta vez com os que não eram eles, o estrangeiro, isto é, como
regra geral, outras cidades”.319 Assim, alterações nas táticas e técnicas militares foram decisivas
na evolução da polis.
Uma transformação militar parece ter sido central para o alargamento da comunidade
cívica em muitas poleis gregas, a partir do século VII, a falange hoplita. Neste período, passaram
a participar da defesa da cidade todos que tinham condições de equipar-se como soldados de
infantaria, como hoplitas. E a formação em falange começou a substituir os enfrentamentos
individuais entre guerreiros. Alinhados em fileiras, os combatentes formavam uma massa
compacta, com seus escudos seguros pela mão esquerda protegendo-se mutuamente. “Na
realidade, mais do que a formação em falange, é a sua abertura a um maior número de
combatentes que tem conseqüências importantes. Porque no seio da falange, todos os
combatentes podiam trocar de lugar com os outros, eram portanto iguais, e em caso de vitória, o
espólio, fosse ele armas, gado ou terra, era dividido em partes iguais por todos. A extensão das
fileiras da falange contribuiu para o desenvolvimento da idéia de igualdade. E da igualdade na
partilha do espólio passou-se à igualdade na divisão da autoridade política”320.
No caso de Atenas, a lógica de manter a comunidade cívica restrita aos hoplitas foi
rompida com as reformas de Clístenes, que incorporaram no corpo da polis os tetas. Eles não
podiam armar-se como hoplitas, mas passaram a servir como remadores das naves de guerra.
Atenas se impôs pela primeira vez perante os persas em Maratona, em uma batalha clássica de
hoplitas, em 490, mas estabeleceu sua hegemonia entre os gregos em Salamina, em 480 – quando
a cidade foi tomada e incendiada pelos persas, mas sua população estava refugiada na ilha que
leva este nome e protegida pela esquadra que venceu o combate naval contra os persas. Na lógica
que associava cidadania a participação na defesa da polis nas guerras, isso elevava os tetas à
condição de combatente e teria implicações decisivas para a evolução da isonomia para a
democracia.
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As implicações da atividade guerreira estavam, porém, ainda mais enraizadas nas
estruturas mentais de longa duração do mundo grego, inclusive na concepção do que era o poder.
Com a isonomia em Atenas (e em parte das cidades gregas), temos a evolução de um mundo
camponês que toma para si os poderes antes monopolizados pela nobreza – que agora perde sua
sacralidade. Todavia, isso pressupõe que as pessoas vejam o poder de uma forma muito diferente
daquela pela qual ele está usualmente representado ou simbolizado nas religiões anteriores, onde
ele não é visto como violência e dominação, mas como expressão da ordem das coisas. Temos
nesta concepção de poder um eco das sociedades descritas nos textos homéricos – onde na
assembléia dos guerreiros reina a isegoria, “o direito igual à palavra para todos os guerreiros”.
Nelas, segundo Vernant, “colocam-se as presas no centro, no lugar em que, na democracia, o
poder de autoridade é colocado: uma vez no centro, não pertence a ninguém; cada um, de certa
forma, tem um direito igual a tirar sua parte, sua moira. Creio que, em uma medida muito ampla,
a cidade grega é uma espécie de democratização, de alargamento para o campesinato do que eram
privilégios de uma aristocracia militar”321.
O helenista francês, em uma observação particularmente importante, insiste que “uma das
condições necessárias para que se instaure um sistema, um regime em que homens,
indivíduos, camponeses tenham a idéia de que o poder deve ser colocado no centro, de
forma que não seja a propriedade de ninguém, que jamais seja apropriado, é que ele seja
vivido não como uma forma de ordem, como a própria justiça em seu valor simbólico e
religioso, e sim como uma espécie de violência exterior da qual é preciso se livrar: nesse
caso, a única forma para os homens de fazer com que o poder não pese sobre suas costas é
colocá-lo no centro para que cada um, por sua vez, o exerça e lhe obedeça, ou ainda para
que o poder esteja entre as mãos da lei, ou seja, de uma regra geral escrita”322 (grifos meus
– J. C.)
Como um aprendizado histórico, a apreensão do vínculo entre poder, dominação e
violência por parte da população cidadã das poleis gregas só pode, entretanto, ser totalmente
compreendido incorporando a questão da escravidão. Há um acordo geral (Finley, Vidal-Naquet,
Anderson, Wood) de que a produção na antiguidade era basicamente agrícola e que era realizada
mais por pequenos camponeses do que por escravos – apesar deles terem sido fundamentais nas
grandes plantações no apogeu da Roma. Embora a ameaça de cair sob formas de dependência
pesasse permanentemente sobre este campesinato, uma importante parcela dele conseguiu, nas
cidades dotadas de vida cívica, uma liberdade real e um estatuto de cidadão – seja em regimes
democráticos, seja em regimes oligárquicos, seja em tiranias. Mas a escravidão estava presente
por toda parte e aumentou muito em alguns períodos, seja na Grécia do século V, seja no apogeu
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de Roma, como já vimos com Perry Anderson. E mais, reforça Ellen Wood: “a liberação dos
agricultores da Ática das formas tradicionais de dependência incentivou o crescimento da
escravidão ao excluir outras formas de trabalho não-livre. Neste sentido, democracia e escravidão
em Atenas estiveram unidas de forma inseparável”. Mas, a autora, a dialética da liberdade e
escravidão, que dá lugar central ao trabalho livre na produção material, “sugere algo diferente da
proposição simples de que a democracia ateniense tivesse fundamento na escravidão”323.
Lembremos que, nos reinos helenísticos e no Império Romano, a escravidão tinha pouca
importância naquelas regiões onde “os camponeses não tinham a condição civil que tinham na
polis”324. Isto é, nas regiões caracterizadas por formas de produção tributárias, que subsistiram
dos impérios da antiguidade clássica, não havia nem homens livres, nem escravos; praticamente
todos eram dependentes ou funcionários do estado que arrecadava o tributo e cuja estrutura de
base não tinha sido mexida pelos sucessores de Alexandre ou os conquistadores romanos. O que
justifica a conclusão de Finley: “O mundo pré-grego – o mundo dos sumérios, babilônios,
egípcios e assírios (e não posso evitar acrescentar os micênios) – era, num sentido muito
profundo, um mundo sem homens livres, conforme o Ocidente veio a compreender esse conceito.
Era também um mundo no qual a escravidão na forma de propriedade pessoal não desempenhava
nenhum papel conseqüente. Isso, também, foi uma descoberta grega” 325.
Todavia, tomando este pano de fundo de toda a história dos estados até então, e mesmo
constatado que “característica da história grega..., é o avanço, lado a lado, da liberdade e da
escravidão”326, parece procedente o destaque de Ellen Wood ao afirmar que “a verdadeira
característica da polis como forma de organização de estado é... a união de trabalho e cidadania
específica da cidadania camponesa” e que “a polis grega quebrou o padrão geral das sociedades
estratificadas de divisão entre governantes e produtores, especialmente a oposição entre estados
apropriadores e comunidades camponesas subjugadas”, significando “um grau sem paralelos de
liberdade dos modos tradicionais de exploração”327.
Assim, na polis grega, um novo tipo de relação entre produtores e apropriadores foi
estabelecido, com “a comunidade cívica [representando] uma relação direta, dotada de lógica
própria de processo, entre [grandes] proprietários e camponeses como indivíduos e como classes,
separada da velha relação entre governantes e súditos”328. Na medida em que os camponeses
tinham o estatuto de cidadão, eles utilizavam seu poder político para conter a concentração da
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propriedade, para evitar cair em uma situação perigosamente próxima da condição do escravo. A
forma específica de luta de classes na antiguidade era entre o campesinato livre e os grandes
proprietários fundiários em torno da questão agrária, da concentração da terra e do endividamento
do pequeno proprietário. E não entre os escravos e seus senhores, como indicaria a idéia de modo
de produção escravista.
É a resposta diferente dada em Atenas, com as reformas de Sólon, e as leis proibindo a
escravidão por dívidas, e em Roma, com a ausência de uma solução democrática para a questão
agrária, que explica em boa medida as características democráticas e oligárquicas dos dois
regimes políticos. Mas, nos dois caso, na medida em que o corpo cívico se ampliavam, os grandes
proprietários não podiam mais subordinar os camponeses pobres, e tinham que recorrer a fontes
de mão-de-obra exteriores à comunidade. O que, todavia, sobressaia em Atenas, é que ali nunca
existiu o grande latifúndio; a grande concentração de escravos estava nas mina de prata de
Láurio. Xenofonte chegou a propor, em meados do século IV, “um sistema pelo qual todo
cidadão podia ser mantido pelo estado, principalmente com os rendimentos oriundos dos escravos
de propriedade pública que trabalhavam nas minas”.329
Em Roma, face à preponderância política dos patrícios transformados em nobreza, dos
grandes proprietários fundiários, a expansão da escravidão se dá nas grandes propriedades
agrícolas da aristocracia, na medida em que os latinos conquistam a Itália. Foi neste quadro que o
declínio da escravidão, na Roma cristã, é acompanhado do aumento das formas de servidão, na
transição da sociedade antiga para o feudalismo330.

A comunidade cívica se forma porque a unificação entre grandes e pequenos proprietários
em um corpo comum, em uma coletividade, permitiu o desenvolvimento de relações políticas,
que reconhecia a existência de ricos e pobres e permitia a expressão de direitos destes últimos331.
A comunidade cívica e a cidadania aparecem, nas poleis, como algo distinto tanto da condição de
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súditos como da de cidadãos que controlam a gestão de um aparelho de estado exterior a eles.
Esta comunidade encara o poder com desconfiança, como algo que tem que ser controlado
coletivamente. Para que esta desconfiança se estabelecesse, pesou não só o fato de todos
assumirem um papel semelhante na defesa da polis, mas também a eliminação das formas
intermediárias de dependência, que incentivou a escravidão dos excluídos da comunidade cívica.
É porque as instituições inventadas incluem ou excluem os membros do “corpo cívico”,
que Finley destaca que existia uma “compulsão férrea”, entre os gregos e romanos, “para serem
continuamente inventivos, na medida em que novos e imprevistos problemas ou dificuldades
surgiam e tinham que ser resolvidos sem a ajuda de modelos ou precedentes”. Inúmeros
dispositivos são experimentados – lembremos, por exemplo, entre os atenienses, o ostracismo e o
graphé para nomon (ação na justiça contra aquele que propôs uma lei não constitucional) –, e
eles “são interessantes não apenas por si próprios, como exemplos do extraordinário leque de
inventividade humana no campo político, mas também (e ainda mais) em suas histórias
individuais, como estudos de casos das formas pelas quais instituições podem ser reviradas e
torcidas, algumas vezes para além de qualquer reconhecimento, uma vez que elas tenham sido
introduzidas no arsenal político”332.
A sobrevivência do cidadão como homem livre dependia da sua ação política, dele lutar
para assegurar sua permanência no seio da comunidade contra os poderosos que poderiam excluílo dela. E evitar de todas as maneiras que fosse jogado para fora da comunidade, para a
escravidão, onde a dominação se baseava na violência, na força e no arbítrio. Se identidades
específicas existiam, eram as que contrapunham os ricos e os pobres. Quando estes últimos
estavam ciosos de seus interesses, articulados em facções e grupos políticos ativos na esfera
pública, tínhamos uma democracia, caracterizada pelos antigos como o poder do povo como um
todo ou das pessoa comuns333.
Mas mesmo na mais democrática polis, havia uma aceitação geral da legitimidade da
desigualdade, da existência de aristocratas e de seu direito a uma maior riqueza, status mais
elevado e autoridade política. Buscando as raízes disso, Finley lembra que “uma proporção
substancial dos cidadãos gregos e romanos tinham um baixo nível de vida e estavam sob ameaça
permanente. Eles esperavam, ou pelo menos desejavam ou tinham esperança de ter alguma
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medida de assistência”. Como as poleis não eram estados na acepção moderna do termo, seus
recursos vinham das contribuições, voluntárias ou obrigatórias, dos mais ricos. Estas não eram
tributos ou impostos, mas um “serviço público” que todo cidadão próspero devia prestar à
comunidade, uma obrigação e uma honra – uma leitourgia. “Os custos do governo, incluindo os
militares, recaiam quase que inteiramente sobre as classes abastadas da cidadania... Taxação
direta, seja sobre a propriedade ou sobre a pessoa... era uma marca da tirania (interna ou externa)
e era rejeitada tanto pelas oligarquias como pelas democracias”334. Só frente a ameaças
excepcionais (como a Guerra do Peloponeso ou, em Roma, as invasões cartaginesas), medidas de
taxação obrigatória eram aceitas e tomadas a partir de decisões pontuais. Esse era um dos motivos
pelos quais os cidadãos mais abastados em geral se opunham, no caso de Atenas, à uma política
externa expansionista: os custos militares recaiam sobre eles. Os cidadãos pobres eram,
normalmente, isentos de taxas. Quando, porém, necessitavam de amparo, tinham que recorrer aos
ricos. Esta é a base objetiva para o desenvolvimento dos laços de clientela que permitiam a
estabilidade das oligarquias.
Atenas era excepcional, na medida em que a polis oferecia apoio econômico massivo para
os seus cidadãos pobres, através do emprego na marinha e das remunerações pelas funções
cívicas. Isso não permitia, por si só, a sobrevivência de uma família, mas oferecia uma importante
complementação, particularmente para os mais necessitados. E essas foram as instituições
atenienses que granjearam mais ódio dos aristocratas.
As liturgias ganharam um caráter compulsório, praticamente de taxação dos notáveis,
apenas depois do desaparecimento das poleis como entidades soberanas, nos reinos helenísticos e
na Roma imperial. É então que emerge o evergetismo, estudado por Paul Veyne.335

A consolidação da isonomia na passagem do século VI para o V, com o fim das
monarquias e das tiranias, difundiu por toda a Grécia oligarquias e democracias: tínhamos
regimes em que os direitos dependiam da renda ou do status; mas também democracias em que
todo o corpo cívico podia partilhar o poder. A trajetória que deu origem à democracia antiga não
foi, porém, fruto de uma necessidade histórica. Ela só poderia resultar das injunções concretas do
devir destas sociedades, de fatores até certo ponto conjunturais e da forma como eles foram
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enfrentados. Isso faz com que a cidade de Atenas se torne o foco de um processo brutal de
aceleração da história336.
As reformas de Clístenes libertaram grandes energias em Atenas, que rapidamente passa a
se colocar, ao lado de Esparta, como a principal polis grega. Em seguida, entre 499 e 478, Atenas
entra em guerra contra o Império Persa, apoiando a revolta das cidades da costa da Ásia Menor.
A revolta é esmagada pelos persas em 494, que prosseguem a ofensiva contra Atenas. Em 490
uma expedição desembarca na Ática e é derrotada na batalha de Salamina, em que os atenienses
combatem praticamente sozinhos em uma tropa numericamente muito superior em um clássico
enfrentamento hoplita.
“A vitória da falange hoplita em Maratona teve, segundo Aristóteles, conseqüências
importantes na vida política: ela inaugura a era da ‘audácia’. Em três etapas, depois de Maratona
em 490, depois da vitória definitiva sobre os persas em 478 e depois da subordinação do
Conselho do Areópago em 461, o povo ascende à direção dos negócios e a democracia é
estabelecida. Pela interação entre as estruturas militares e políticas, a vitória acelera a emergência
de uma consciência política... muito lenta... [n]o período arcaico”337.
E Atenas saiu vitoriosa por ter adotado, em 483, a proposta de Temístocles, apostando na
construção de uma frota de trirrames – em um ritmo de cem por ano – que exigiu um enorme
investimento coletivo de todo o corpo cívico. A sobrevivência da cidade foi colocada nas mãos
dos remadores tetas. E quando os persas voltaram a atacar, os atenienses abandonaram a cidade
ao saque dos inimigos, para enfrentá-los em um combate naval em frente da ilha de Salamina.
Em um curto período de tempo, um conjunto vasto de cidadãos, incorporado como atores
ao processo político, adotou uma série de decisões temerárias, de alto risco, que apesar de tudo
foram adequadas para garantirem sua vitória. Isso lhe infunde um grande sentimento de
autoconfiança. Em 478, formou-se a Liga Jônia, que permitiu a Atenas fundar um império e
transformar o Egeu em um mar ateniense. Em trinta anos, Atenas deixara de ser uma cidade
provinciana e tranqüila para se tornar a polis mais importante da Grécia, uma potência
competindo com o Império Persa em todo o Mediterrâneo Oriental.
“Com a vitória sobre os persas e com as conseqüências que daí derivaram- diz Christian
Meier –, o mundo helênico na península do Egeu entrou em uma fase de mudança repentina,
contínua e acelerada. O processo evolutivo da civilização grega... concentrou-se em um só lugar,
com efeitos de enorme alcance. Com a Atenas dos séculos V e IV a.C. os gregos se inseriram...
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de modo... indelével, na história mundial... A maior parte daquilo que da tradição literária dos
gregos se inseriu... na consciência geral do Ocidente... foi produzida em uma só cidade... [em]
uns poucos decênios, pelos cidadãos de Atenas e por aqueles que [lá] viviam”338.
Atenas é um caso limite. Com cerca de 40 mil cidadões homens adultos, concentrou o
dinamismo da civilização grega por dois séculos. E o fez desenvolvendo de forma radical uma
nova maneira dos seres humanos se relacionarem entre si, que se impôs como paradigma para
muitos outros. Sobre isso, vale a pena recuperarmos a síntese que faz Christian Meier do
processo.
“Os cidadãos da Ática se dedicam à vida pública, à política, em um nível...
extraordinário face ao padrão grego. Eles se encontram tomando decisões coletivas
sobre um número enorme de iniciativas e com o passar do tempo a comunidade, a
polis, assume uma dimensão excepcional... Esta intensificação da vida em toda sua
complexidade tornou Atenas poderosa, desencadeou forças que pareciam ilimitadas
e com isso possibilitou numerosas experiências-limite.
Atenas introduz uma democracia radical. O princípio segundo o qual as decisões
devem ser tomadas por aqueles que estão interessados em suas conseqüências foi
aplicado pela primeira vez e somente aí de forma extrema: as decisões mais
importantes são efetivamente tomadas na assembléia do povo. A cidadania deixa de
ser objeto (da liderança aristocrática) para se tornar sujeito da própria política, com
as responsabilidades e os problemas incontornáveis que daí decorrem...
Pela primeira vez a igualdade política entre os cidadãos é levada a sério: até os
mais pobres estão envolvidos nas decisões. Os medos que isso suscitou são quase
inimagináveis: gente ignorante, sem instrução, sem recursos, podia conformar uma
maioria capaz de tomar decisões sobre a política de uma potencia mundial... Todas
as possibilidades recebiam enorme impulso, coisa da qual se era consciente e se
tinha orgulho.
Mas, ao mesmo tempo, [os atenienses] se deram conta de que, em condições tão
radicalmente novas, tudo o que havia sido herdado em termos de hábitos, de modos
de pensar e de ver, de elementos de juízo moral sobre a ação humana (e seus
limites), não mais era suficiente... Uma problemática totalmente nova e em grande
medida política, e um poder também novo, pediam inevitavelmente regras novas.
Tanto a base do saber nomológico existente até então, quanto o saber geral comum
(coisa importante no caso da democracia) se mostravam inadequados, afetando a
forma como julgava-se o que é justo ou injusto, verdadeiro ou falso, possível ou
impossível. Era claro... que muitas coisas que sempre pareceram impossíveis eram,
na verdade, possíveis, que muitas coisas que tradicionalmente eram consideradas
erradas, eram justas e vice-versa. Razão e injustiça tornavam-se menos claros: mas
como governar quando... não se podia mais se ater ao direito? Quando se tomava
consciência, como ocorria com os atenienses, de que o seu próprio domínio era
uma tirania?
Quando a tradição não serve para avançarmos, quanto o novo não pode crescer de
forma gradual, a experiência deve ser substituída pelo raciocínio e a obviedade (e
sua aplicação) pela racionalidade. E isto deve ser feito rapidamente, porque tudo
muda muito depressa. Os mesmos discursos feitos na assembléia do povo (no
338

Christian Meier, Da Atene ad Auschwitz, p.92-93.

121

início, provavelmente toscos) deviam, neste ponto, valer-se de um método racional
de argumentação. A ordem política era estruturada de um modo novo, sob a base de
regras conscientes e, caso queiramos, racionalizada.
Frente a fraturas tão profundas, a mudanças e distanciamentos tão rápidos da tradição,
é provável que tudo aquilo que existia de importante, fosse tematizado, com exceção...
[d]aquilo que a cidadania era e queria ser: elemento constitutivo de uma polis que
dividia de forma clara a esfera política da doméstica (ou seja, econômica) e que
atribuía um grande valor à autonomia e à participação; cidadania masculina (as
mulheres eram privadas de direitos políticos) de homens livres, na maioria
proprietários de escravos.
A tematização da tradição, as tentativas de compreender o novo que estava se
experimentando e suas conseqüências, e o proceder sempre mais avançado com a
ajuda da racionalidade, iam além da esfera política no sentido estrito... O político
era para estes cidadãos tão importante e fundamental que com isso o mundo inteiro
era questionado. Estava em discussão, de uma maneira nova, o que era justo e a
própria justiça, o significado do homem, dos deuses e da ordem do mundo. Disso
se deram conta lucidamente, acolhendo efetivamente o conjunto destes
desafios”339.
A hegemonia ateniense no mundo grego se impôs através de grandes embates internos,
entre correntes aristocráticas e democráticas, e externos, em um conflito permanente entre a Liga
de Delos e a Liga do Peloponeso, dirigida por Esparta.
A democracia ateniense era, de um lado, mais restrita que a moderna, excluindo a maioria
de não cidadãos, mas ao mesmo tempo era muito mais radical do que qualquer forma posterior,
envolvendo muito pouca representação e uma grande participação direta de todos os cidadãos nos
negócios da polis. A reforma de Clístenes moldou o espaço (e o tempo) cívico, dividindo os
cidadãos em circunscrições mistas, que dissolveram muitos particularismos340. O poder foi se
concentrando na Eclésia, a assembléia popular da qual podiam participar todos os cidadãos e que
se reunia de dez a quarenta vezes por ano, com uma presença normal de duas a três mil pessoas.
Mas as instituições foram concebidas de tal forma que todos os cidadãos tendiam, em algum
momento, a exercer alguma função pública. Grande parte das magistraturas, funções públicas e
atividades jurídicas eram exercidas por sorteio, reduzindo as disputas e manobras intrínsecas às
eleições. Normalmente, proibia-se que a mesma função fosse exercida pelas mesmas pessoas
mais de uma vez, bem como a acumulação de funções. As exceções eram a guerra e as finanças.
Embora duramente questionado pelos oligarcas, o princípio do sorteio se manteve como um dos
pilares da democracia ateniense por toda sua história.
A afirmação da democracia se deu durante as guerras médicas, tanto quanto se saiba, sob
a liderança de Temístocles. Mas a sua consolidação ocorreu com a destituição do Areópago, o
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Conselho dos Quinhentos, de suas prerrogativas judiciais por uma proposta de Efialtos e Péricles,
em 461, transferindo o controle dos magistrados para instâncias populares. O conflito foi
profundo e levou, em seguida, ao assassinato de Efialtos341. Mas as correntes democráticas
continuaram consistentemente a ampliar os direitos dos camponeses e dos pobres da cidade e,
com Péricles, dirigiram os negócios públicos em Atenas pelo meio século seguinte.
Em uma comunidade tão reduzida para os padrões modernos, esta crescente afirmação da
democracia só foi possível graças a uma notável mobilização de energias coletivas e com fortes
lideranças políticas democráticas. No século V, temos uma seqüência de nomes que começam
com Clístenes e Temístocles, passam por Efialtos e Péricles, mas que se prolongam no século IV
com Trasíbulo.
Os cidadãos que participavam da preparação dos trabalhos da Eclésia e compunham a
Bulé recebiam uma modesta remuneração, equivalente a de um soldado em campanha. Péricles,
porém, introduziu outra medida, o pagamento de um salário para os cidadãos que exerciam a
função de juizes (e que eram simultaneamente jurados, em corpos por vezes numerosos) – o
misthos dikastikos. Isso era importante para permitir que os pobres pudessem se envolver nas
atividades judiciais. E quando foi necessário revitalizar a participação popular nas atividades
cívicas, depois dos revezes da derrota na Guerra do Peloponeso, foi introduzida, no início do
século IV, uma nova “ajuda de custo”, agora para aqueles que participavam da ekklèsia, a misthos
ekklesiastikos.
Assim, se as reformas de Clístenes constituíram um novo povo, misturando gente muito
diversas, a construção gradativa da democracia só pode se dar porque os atenienses souberam
estabelecer os meios para viabilizar a participação prática dos camponeses e dos artesãos, do
povo pobre da cidade, nos negócios públicos. Como enfatiza Vidal Naquet, “o misthós e o sorteio
foram duas as duas inovações capitais da democracia ateniense”.342 Estas foram as instituições
práticas que possibilitaram efetivar o poder do demos, tornar a democracia uma realidade e
mesmo clarificar as condições de existência de qualquer política – viabilizando reflexões teóricas
mais gerais sobre a política343
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Mas o destino da democracia sempre esteve vinculado a uma dialética permanente entre
as lutas internas e as lutas externas em torno da disputa de hegemonia no mundo grego. Esparta
desenvolveu, durante todo o século V, uma política consistente não apenas de combater Atenas,
mas de contrapor-se aos regimes democráticos e apoiar setores oligárquicos contra os
movimentos, nas diferentes polis, que procuravam transferir o poder para o demos. E, como bem
registraram Finley e Loraux, o temor da stásis, da luta de facções que pode conduzir à guerra
civil, era um espectro permanente344. Mas a expansão ateniense criou um círculo virtuoso, capaz
de integrar todo os setores da polis sob a liderança democrata, inclusive as famílias aristocráticas.
A afirmação da democracia, durante o período de Péricles, não se fez sem contradições.
Os valores aristocráticos estavam profundamente enraizados na sociedade e foram absorvidos
pelas práticas democráticas de então. Além disso, os dirigentes atenienses construíram uma
imagem da sua polis, “inventaram” uma Atenas, harmônica e atemporal, uma “polis una e
indivisível”, que de certa maneira desarmou a defesa do regime democrático contra seus inimigos
internos no momento seguinte.345 E a dinâmica das práticas democráticas conheceu, depois da
morte de Péricles, no contexto agudo da Guerra do Peloponeso, uma grave crise, com a
proeminência dos chamados demagogos, lideranças políticas cada vez mais pragmáticas e
volúveis, mas com carisma para prevalecerem na Assembléia.
As disputas entre oligarcas e democratas acirraram-se quando dos revezes atenienses no
final da Guerra do Peloponeso. Entre 413 e 411, tentou-se realizar uma reforma constitucional
para limitar a participação popular na vida política, restringindo os direitos aos hoplitas e, através
de um golpe, em 411, estabelecendo um Conselho dos Quatrocentos como centro do poder. A
frota ateniense estacionada em Samos, com seus remadores tetas, rebelou-se e voltou a Atenas,
forçando uma revisão da situação. Após uma longa disputa política, a democracia foi
restabelecida em 407. A segunda e mais grave regressão deu-se com a derrota militar de Atenas
em 404, quando se estabeleceu na cidade um regime aristocrático repressivo, apoiado nas
guarnições espartanas, que se cristalizou na Tirania dos Trinta. Depois de um período de intensas
perseguições contra os democratas, ela foi derrubada no ano seguinte por uma rebelião dirigida
por Trasibulo, um dos líderes da revolta de Samos – apesar da anistia, um clima de suspeita e
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vinganças contra os aristocratas durou alguns anos e foi neste contexto que Sócrates foi
condenado à morte em 399.
Estes conflitos mostram que a vida política em Atenas não era pacífica e que o regime
democrático tinha sido uma conquista estabelecida contra duras oposições, mas evidenciam
também seu enraizamento na sociedade ateniense. Depois dos episódios de 411 e 404, os setores
aristocráticos não mais tentaram reverter a democracia em Atenas. Ela perduraria até a derrota
frente a Antipater, general dos exércitos macedônios – foi quando a cidade perdeu sua
independência política e um regime censitário foi estabelecido, com repercussões duradouras.
“Foi apenas em 322 que a democracia ateniense foi destruída por uma oligarquia censitária
que reservou a politeia apenas para os possuidores de uma fortuna de 2000 dracmas e que
suprimiu aquilo que tinha sido a característica mais contestada da democracia ateniense, a
retribuição das funções públicas. A redução do censo para 1000 dracma por Demétrio de
Falera, em 317, o restabelecimento, depois, da democracia após dez anos de tirania
‘filosófica’, nunca fariam verdadeiramente renascer a politeia, que tinha feito a grandeza de
Atenas nos séculos V e IV. Num mundo dominado pelas grandes monarquias, com a
presença quase contínua de uma guarnição macedônica em Muníquia, Atenas,
empobrecida, diminuída, ainda jogava o jogo da democracia. Mas uma democracia
puramente formal, onde a grande massa do demos, empobrecida, privada do apoio da
mistoforia, não tinha mais do que um papel passivo... Cada vez mais a cidade se tornava o
que seria durante quase todo o período romano: um centro universitário, onda ainda se
desenvolvia a cultura filosófica da antiguidade pagã.”346
Um último tema é decisivo para compreendermos a política grega, o do imperialismo
ateniense. A democracia ateniense não seria filha do império e só sustentável com seus recursos?
O conjunto dos cidadãos de Atenas foi se comprometendo, no curso do século V, com um projeto
de expansão cada vez mais sustentado pelas armas. Este vínculo era exacerbado pelos
democratas, enquanto os setores oligarcas ou aristocráticos eram mais propensos a uma
composição com Esparta. A expansão imperial foi acelerada em 454 com a transferência do
tesouro federal da Liga de Delos para Atenas e a posterior repressão militar de toda tentativa de
secessão. A gestão e defesa do império foram conduzidas, no período posterior, de forma
pragmática pelos democratas, associada à liderança de Péricles.
“Os antidemocratas atenienses deploraram o laço estreito que ele estabeleceu entre
democracia e imperialismo, fazendo dos atenienses uma ‘cidade de assistidos’ as custas dos
aliados”. Para muitos democratas atenienses, o imperialismo de sua polis “bem como a
resistência dos aliados eram da natureza das coisas, já que a cidade, por seu ideal de
independência, tinha vocação para a expansão e não podia suportar a sujeição”. Mas alguns
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analistas modernos “julgam, ao contrário, que Atenas devia contar com sólidos apoios entre os
aliados por ter estabelecido um império popular”347.
A era da audácia, percebida por alguns comentadores antigos como a prevalência entre os
atenienses da hybris, conduziria à guerra do Peloponeso. Apesar da escolha estratégica inédita de
Péricles, de abandonar o campo e refugiar a população dentro das muralhas da cidade, da peste e
da substituição das lideranças políticas em função da morte de figuras proeminentes, Atenas
resistiu à primeira década da guerra e pode concluir, em 421, uma trégua que voltava ao status
quo ante. Mas os conflitos são retomados a partir de decisões temerárias dos atenienses, em uma
seqüência de eventos que seriam apontados pelos críticos da democracia como a síntese da
evidência dos males deste regime. Várias decisões expansionistas comprometedoras foram
tomadas pela assembléia popular, que se mostrava então cada vez mais volúvel e propensa a
seguir lideranças personalistas, cujo paradigma era Alcibíades.
Dois casos parecem, ao nosso olhar moderno, exemplares. O primeiro passou para a
história graças a habilidade de Tucidides, que faz dele um dos momentos mais dramáticos de sua
História da Guerra do Peloponeso. Escrito na forma de um diálogo sofista, é o relato da
discussão entre os representantes de Atenas e os dos habitantes da pequena colônia lacedemônia
de Melos – que no coração da zona de controle ateniense no Egeu, queria se manter neutra.
Mesmo muito minoritários, recusam-se a aceitar o ultimato ateniense para que se submetam e são
exemplarmente destruídos; todos os homens são mortos e as mulheres e crianças vendidas como
escravas. Este não foi o único massacre perpetrado pelos atenienses – Istiéia, Esquione, Torone e
Egina foram outros–, mas o relato de Tucidides, verdadeiro ou fictício, ilustra bem a ideologia da
democracia ateniense nas suas relações com outras cidades: subordinação total dos “súditos”,
ausência de qualquer consideração pelos mais fracos, vontade de potência, política de prestígio,
etc.348
O segundo episódio foi o da expedição a Sicília (415-413), uma iniciativa que visava levar
a guerra a uma região aliada da Liga do Peloponeso, até então não atingida pelo conflito, e que
terminou em uma derrota de dimensões catastróficas. Os desentendimentos entre as lideranças
atenienses, o atraso no colocar-se em marcha, a rapidez da reação dos adversários, todos os
elementos apontam para um colossal erro de cálculo, incompatível com o estatuto de potência
hegemônica. Depois da derrota na Sicília, estava aberta a porta para o deslocamento crescente da
balança em favor dos espartanos, culminando na derrota de 404.
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Quando Atenas reergueu seu império, duas décadas depois, o fez em uma escala menor,
com a ajuda dos persas, e em um contexto em que Esparta e Tebas, à frente do estado federal
beócio, disputavam a hegemonia na Grécia. É então que começa a desenvolver-se, centrada em
Atenas, uma ideologia pacifista, particularmente com o protagonismo, a partir de 354, de
Euboulos.
“O estado de paz era uma descoberta, pois, até o século IV, os gregos não
conheceram de fato paz, senão através de tréguas ou suspensões de hostilidades por
um período determinado. A guerra era o estado natural do mundo das cidades. É
assim a tomada de consciência dos efeitos da guerra que alimenta do desejo de paz.
Em Atenas... a guerra era sinônimo de empobrecimento para os ricos, pesadamente
taxados, e também para os camponeses, que tinham seus domínios devastados. A
alternativa era a política de enriquecimento anunciada por Calistrato e realizada por
Euboulos, que Xenofonte teoriza...um programa econômico centrado na exploração
mais intensa das minas locais, o desenvolvimento do Pireu e o a expansão dos
negócios internacionais. Assim, a cidade asseguraria a subsistência dos cidadãos
pobres por meios pacíficos...
Uma regulação comunitária só poderia ser feita em função de um princípio muito
geral, que era a liberdade das cidades. Em um certo sentido, estas pazes comuns
eram medidas conservadoras, que defendiam as cidades contra elas mesmas e
contra sua tendência à expansão. O panhelenismo de Isócrates tinha um conteúdo
mais político do que o de Heródoto no século V: o que era ‘comum’ aos Gregos e
devia assegurar a paz não era somente a religião e a cultura mas também o sistema
de cidades”.349
Se o problema do imperialismo parecia intimamente ligado à democracia ateniense no
século V, ele foi muito atenuado no século IV. Além disso, a tese que associava a perda do
império a um declínio de Atenas foi submetida a uma importante reavaliação nas últimas
décadas. Claude Mossé, que tinha escrito uma obra em 1962 sustentando-a350, afirma em um livro
de 1995, que “os fatores que eu acreditei poder destacar, declínio econômico, crise social, são o
primeiro circunscrito aos anos que se seguiram imediatamente ao fim da Guerra do Peloponeso, e
o segundo, de fato, relativo. Atenas conheceu na segunda metade do século IV uma retomada
econômica de que são testemunho a atividade no Pireu, o desenvolvimento de novas práticas
comerciais e mesmo um interesse maior pelo lucro... Mais do que um declínio, deve-se falar de
transformações, de adaptação a uma situação nova nascida da Guerra do Peloponeso”.351
Finalmente, o exame das vicissitudes da democracia em outras cidades mostra que o
vínculo com o imperialismo, que marcou a expansão da democracia na Atenas do século V, não
era fundante deste regime político.
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“A democracia teria existido em Quios antes mesmo de Atenas, mas nada de preciso
sabemos sobre ela. Por outro lado, o desenvolvimento do imperialismo ateniense foi
acompanhado pelo estabelecimento nas cidades aliadas de regimes que imitavam o de
Atenas. Na época de Alexandre, a democracia estava espalhada no mundo jônico, e foram
governos democráticos os que o conquistador restabeleceu nas cidades gregas da Ásia, de
onde tinha afastado os tiranos a serviço do rei persa. No Ocidente, Siracusa fez a
experiência da democracia desde a queda de Dinómenes, e o regime manteve-se até a
tomada do poder por Dionísio, o Velho, quer dizer durante sessenta anos”352.
Novas visões de mundo, uma nova visão do mundo
A construção de relações políticas com a polis, “um modo livre e novo de viver juntos,
surgido no século VIII”, exigiu “um novo modo de pensar surgido por volta do século VI a.C,
fundado no livre exame e na interrogação sobre o fundamento de todas as coisas”.353 Se novas
práticas se apóiam, em um primeiro momento, sobre os conhecimentos prévios, na medida em
que se consolidam os remanejam, redefinem e servem de apoio para novos discursos e
compreensões sobre o mundo, que por sua vez permitem que estas práticas ganhem nova
radicalidade.
O desenvolvimento de “um novo modo de pensar” foi, tradicionalmente, apresentado
como a passagem do mito à razão, do pensamento prático do Oriente para o abstrato dos
gregos354. Mas todo o trabalho da filosofia histórica, da antropologia histórica e da história do
pensamento (incluindo o filosófico) dos últimos cinqüenta anos desconstruiu a oposição
maniqueísta entre mito e razão, evidenciando como a reflexão “filosófica” surgiu do pensamento
mítico-religioso. Se observamos as estruturas mentais da Grécia antiga desde uma perspectiva de
longa duração, esta passagem se revela extremamente complexa. Entre a visão de mundo
expressa nos poemas homéricos, as reflexões dos sete sábios, as teorias dos físicos e dos
pensadores do ser do século VI e V, as formas de pensamento que articulam as mudanças vividas
pela Atenas democrática do século V (a tragédia, a sofística, a história) e os sistemas filosóficos
do século IV encontramos elementos de continuidade e ruptura, em um processo em que
diferentes níveis e temporalidades se sobrepõem, coexistem e se confrontam.
As práticas políticas parecem ter se tornado, gradativamente, centrais o suficiente na vida
das poleis para criarem novos campos simbólicos e redefinirem as visões de mundo, de tal
maneira que com os pensamentos dos séculos VII e IV nos confrontamos com epistemes
distintas. Mas a formação de uma nova visão de mundo (“racional”, “filosófica”) não tira
totalmente de cena e as vezes nem mesmo se contrapõe a antiga (“mítica”), como estabeleceu o
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trabalho de Cornford355. Avaliando o resultado destas pesquisas, Vidal-Naquet afirma que elas
mostram que “passando do mito à razão, e não saindo do mito, o que nós chamamos de razão
entre os gregos, é muito freqüentemente o mito”356. De outro lado, quando examinando os campos
simbólicos formados nos séculos V e IV, ainda que constatemos os elementos de continuidade
com formas anteriores, não podemos deixar de nos surpreendermos com sua evidente
“modernidade” – isto é, com a proximidade muito maior com problemáticas e abordagens que
predominam na atualidade do que, por exemplo, o posterior pensamento medieval. De qualquer
forma, as investigações contemporâneas já são suficientes para evidenciar que nossa
familiaridade com os debates dos séculos V e IV se deve, em grande medida, ao impacto da
invenção da política e da democracia.
Precisamos agora mostrar como, globalmente, as novas práticas políticas e democráticas
que foram se desenvolvendo só puderam se sustentar por que “produziram” também novas
maneiras de entender o mundo e se legitimar – mostrar por que a invenção da política
necessitava a invenção de uma nova visão de mundo. Isso tinha que se dar no interior de
estruturas mentais redefinidas e compartilhadas por boa parte da sociedade, de epistemes
moldadas por estas práticas, nas quais posições opostas a elas (por exemplo, aristocráticas)
também encontravam novos pontos de apoio e podiam se articular. Mas neste ponto já entramos
no terreno mais familiar da história do pensamento que articula interesses sociais e ideologias
políticas. Para a pesquisa que desenvolvemos, o central, porém, está em afirmar a homologia
entre o nascimento do político e de uma visão do mundo estruturada a partir da consciência do
logos.

O mito organiza a apropriação prática fundamental do mundo – é uma ciência do
concreto, um sistema classificatório operando por bricolage357. Ele sistematiza e viabiliza, em
uma cultura oral, a preservação e transmissão do conhecimento acumulado por uma sociedade358.
Com a formação de castas sacerdotais, nas sociedades orientais, os mitos ganham uma
codificação mais sistemática e um caráter mais abstrato, que faz com que muitos já o
caracterizem como religiões. Mas isso ainda não altera a idéia de que o sagrado permeia todas as
dimensões da vida, tudo que existe. O mito trabalha o mundo mesclando continuamente os
diferentes planos da realidade.
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Levi-Strauss mostrou que a domesticação do pensamento selvagem pode se dar porque a
estrutura organizadora inconsciente do próprio pensamento mítico é lógica, operando por pares
de oposições irredutíveis. Mas, como ressalta Vidal-Naquet, se “toda organização social é uma
linguagem escrita em um código que se deve saber decifrar, toda linguagem é um pensamento e
supõe, no limite, um sistema organizado do mundo”, é diferente que isso se dê de forma
inconsciente ou que isso seja conscientemente tematizado. Para ele, a ciência e a filosofia
“começam precisamente quando a linguagem se separa do que ela quer exprimir, quando aparece
como fundamental a distinção entre o significado e o significante. É o que exprime a sua maneira
a famosa frase de Heráclito: ‘O senhor, de quem é o oráculo em Delfos, nem diz, nem oculta, mas
dá sinais’ (fragmento 93). Resta saber precisamente qual é a experiência fundamental que
permitiu aos gregos esta separação, esta desnaturalização decisiva do pensamento”359.
Vidal-Naquet insiste que a razão é produzida pela história. “É na história grega que
devemos procurar os traços fundamentais que explicam o abandono voluntário do mito, a
passagem de estruturas organizadoras inconscientes, que enquanto tal são ‘lógicas’ no sentido de
Lévi-Strauss, para uma tentativa deliberada de descrever ao mesmo tempo tanto o funcionamento
do universo, e esta é a razão dos ‘físicos’ jônicos e italianos, e o funcionamento dos grupos
humanos, e esta é a razão histórica de um Heródoto e mais ainda de Tucídides”360.
As cidades gregas que começam a se formar, entre os séculos XI e IX, depois do
desaparecimento das sociedades palacianas e do anáx micênico, estavam mergulhadas em um
universo mental que não se distinguia substancialmente daquele de outros povos indoeuropeus361. Seu panteão era então o mesmo que permaneceria presente em boa parte da Eurásia
durante toda a antiguidade clássica. Mas não existia um clero hierarquizado, boa parte dos cultos
e sacrifícios tinham uma dimensão que poderíamos, em um anacronismo, considerar cívica e a
cultura era oral, transmitida em forma poética pelos aedos. A visão de mundo dos gregos
expressava, para Vernant, “uma forma de inteligência aplicada ao campo do movente, do
indeciso, daquilo que não tem forma precisa, do ondulante, do múltiplo”. Isso está claro, por
exemplo, naquilo “que se expressa em um herói como Odisseu, o astuto, o mentiroso – pois a
mentira não é o contrário da verdade: o mentiroso é aquele que conhece a verdade, mas que, além
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disso, consegue usar seu conhecimento do verdadeiro para obter alguns efeitos perfeitamente
válidos”362.
Mas a consolidação da polis provoca uma série de transformações sociais e mentais, a
começar pelas teorias que retomam em um nível mais abstrato as formulações dos mitos gregos.
“A física jônica nada tem de comum com o que nós designamos por ciência: ignora
inteiramente a experimentação e não é tampouco o produto da inteligência observando
diretamente a natureza. Transpõe, numa forma laicizada e em um plano de pensamento
mais abstrato, o sistema de representação que a religião elaborou. As cosmologias dos
filósofos retomam e prolongam os mitos cosmogônicos. Dão uma resposta ao mesmo tipo
de pergunta: como pode emergir do caos um mundo ordenado? Utilizam um material
conceitual análogo: por detrás dos ‘elementos’ dos jônicos, perfila-se a figura de antigas
divindades da mitologia. Ao tornarem-se ‘natureza’, os elementos despojaram-se do
aspecto de deuses individualizados; mas permanecem as potências ativas, animadas e
imperecíveis, sentidas ainda como divinas... As noções fundamentais em que se apóia esta
construção dos jônicos: segregação a partir da unidade fundamental, luta e união incessante
dos opostos, mudança cíclica eterna, revelam o fundo do pensamento mítico onde enraíza a
sua cosmologia. Os filósofos não precisavam inventar um sistema de explicação do mundo:
acharam-no já pronto” 363.
Se há uma continuidade entre o mito e as novas formas de pensamento, onde está a
ruptura? Antes de tudo, na racionalização do mito, que toma “a forma de um problema
explicitamente formulado. O mito era uma narrativa, não a solução de um problema... O
problema achava-se resolvido sem na verdade ter sido posto”. Com a dissociação entre a função
real e a ordem cósmica, os fenômenos da natureza agora se colocam como problemas a serem
abertamente discutidos, “a matéria da primeira reflexão filosófica”. Para os jônicos, os elementos
já não são personagens míticos, mas ainda não são realidades concretas, como nos os entendemos
hoje, são “forças eternamente ativas, divinas e naturais... a serem... delimitadas e abstratamente
concebidas: limitam-se a produzir um efeito físico determinado, e este efeito é uma qualidade
geral abstrata”. É um mundo cheio de deuses, mas ainda assim plenamente natural. “Tudo que é
real é Natureza, [que]... separada do seu pano de fundo mítico, torna-se ela própria problema,
objeto de uma discussão racional. A Natureza, physis, é força de vida e movimento”. A
explicação para a origem do que existe, a cosmologia, não pode mais funcionar através da
genealogia, como história, mas tem que descrever os princípios, expor a estrutura do real. “O
domínio da physis precisa-se e limita-se. Concebido como um mecanismo, o mundo esvazia-se
pouco a pouco do divino que o animava entre os primeiros físicos”364.
Os sábios da Magna Grécia, por outra parte, seguem uma trilha distinta, que enfatiza não a
unidade da natureza, mas a dualidade humana entre o corpo natural e a alma, parente do divino e
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fonte do pensamento, que pode “conquistar uma existência liberta do tempo e da mudança”. A
compreensão da existência de diferentes planos do real, o natural, o humano e o divino, é uma
pré-condição para o pensamento racional. Uma vez ela estabelecida, pode-se colocar o problema
de onde reside o ser autêntico. E duas respostas serão dadas: para os jônicos, tudo transforma-se
em physis positiva; para Parmênides, a nova exigência de inteligibilidade estaria “no conceito do
Ser, imutável e idêntico”.
Assim, o nascimento de uma nova visão de mundo repousa sobre “duas grandes
transformações mentais: um pensamento positivo excluindo toda forma de sobrenatural e
rejeitando a assimilação implícita estabelecida pelo mito entre fenômenos físicos e agentes
divinos; um pensamento abstrato, despojando a realidade desta força de mudança que lhe conferia
o mito, e recusando a antiga imagem de união dos opostos em benefício de uma formulação
categórica do princípio de identidade”365.
Inicialmente, a verdade era privilégio de determinados grupos que tinham acesso aos
deuses e eram porta-vozes dos reis (que têm, eles também este vínculo especial com o divino).
Mas quando o rei desapareceu do mundo grego, tudo mudou. “O deus subsiste, mas o suporte
social que o animava, o rei, desapareceu. Deus e homens têm agora um destino separado; o tempo
dos deuses se separa progressivamente do tempo dos homens. Subsiste uma tradição, poética, a
do ‘rei da justiça’, sustentando a ‘balança’, doador e receptor ao mesmo tempo do verdadeiro e do
falso. Paralelamente, toda a verdade é enigma e todo aquele que diz a verdade é ele mesmo
enigma”366. Alétheia, a verdade, não se opõe, a lethé, o esquecimento: a palavra eficaz é ambígua.
Está associada à memória, à tradição oral dos poetas, dos adivinhos e dos nobres que aplicam a
justiça. A palavra mágico-religiosa dos aedos canta, com base na memória do passado, os nobres
e os guerreiros. Nesta Grécia arcaica, “se o poeta está verdadeiramente inspirado, se seu verbo se
baseia sobre um dom de vidente, sua palavra tende a identificar-se com a ‘Verdade’”367. O que
poderíamos chamar de verdade é parte de “um sistema de representações religiosas: não há
Alétheia sem relação complementar com Lethé, sem as Musas, a Memória, a Justiça”368.
“A nível do pensamento mítico, a ambiguidade não apresenta problemas, já que
todo este pensamento obedece a uma lógica da contraditoriedade, da qual a ambiguidade é
um mecanismo essencial... A ambigüidade começa a ‘ser problema’ em um pensamento
que, sem ser já mítico, ainda não é racional, um pensamento de algum modo intermediário
entre a religião e a filosofia. Por definição, a palavra é um aspecto da realidade; é uma
potencia eficaz... Depressa se despertará uma inquietude: é tal a sedução da palavra que
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pode fazer-se passar por realidade; o logos pode impor ao espírito humano objetos que se
assemelham à realidade ao ponto de se confundir com ela e que não são, todavia, mais do
que uma vã imagem... A ambigüidade da palavra é o ponto de partida de uma reflexão
sobre a linguagem como instrumento que o pensamento racional vai desenvolver em duas
direções diferentes: de um lado, o problema do poder da palavra sobre a realidade, tema
essencial de toda a primeira reflexão filosófica; de outro, o problema do poder da palavra
sobre o outro, perspectiva fundamental para o pensamento retórico e sofista”369.
A emergência de um novo pensamento está vinculada ao desenvolvimento do novo
contexto institucional da polis. Detienne mostra como, em oposição ao império da palavra
mágico-religiosa, a polis vai elaborando uma palavra-diálogo, produto do encontro dos cidadãossoldados que a constituem. “Estes dois tipos de palavra se opõem em toda uma série de pontos: a
primeira é eficaz, atemporal; inseparável de condutas e valores simbólicos; pivilégio de homens
excepcionais. A palavra-diálogo, pelo contrário, está secularizada, é complementar à ação,
inscrita no tempo, dotada de autonomia própria e ampliada às dimensões do grupo social”370.
Um novo agente social passará a encarná-la, o sábio – um personagem que já não é o
xamã, o aedo ou um religioso . Diferente do xamã, o sábio procura divulgar seu conhecimento,
organiza seus discípulos, atua como cidadão. A secularização da palavra produz a desvalorização
da palavra mágico-religiosa em favor da sua ratificação pelo grupo social, de um lado, e o
advento de um mundo autônomo da palavra e uma reflexão sobre a linguagem como instrumento,
de outro. O logos passa, por sua função política, a ser percebido pela retórica e pela sofística,
como instrumento das relações sociais, através das técnicas de persuasão. Mas também é visto,
pela reflexão filosófica, como meio de conhecimento do real371. A Grécia oferecerá, então, nos
marcos do pensamento racional, o que Detienne apresenta como as duas soluções para o
problema da linguagem: a das seitas filosófico-religiosas372, que colocam no centro de sua
reflexão a questão da Alétheia, e a da retórica e da sofística, que destacam o problema da doxa e
da Apaté, da opinião e do engano373.
Na construção deste caminho e para se chegar a esta disjuntiva, três aspectos da vida
mental da nova sociedade que vão ser destacados por Vernant. Inicialmente, o sistema da polis
baseia-se na “preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder... A palavra
não é mais o termo ritual, a fórmula justa, mas o debate contraditório, a discussão, a
argumentação. Supõe um público ao qual ela se dirige como a um juiz que decide... entre os dois
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partidos que lhe são apresentados; é essa escolha puramente humana que mede a força de
persuasão respectiva dos dois discursos, assegurando a vitória a um dos oradores... Entre a
política e o logos, há assim uma relação estreita, um vínculo recíproco. A arte política é
essencialmente exercício da linguagem; e o logos, na origem, toma consciência de si mesmo, de
suas regras, de sua eficácia, através de sua função política”374. Depois, a polis dá plena
publicidade às manifestações mais importantes de sua vida social, o que vai rapidamente se
associar com a escrita alfabética, tomada dos fenícios375. E finalmente, os que compõem a cidade,
por mais diferentes que sejam, “aparecem de uma certa maneira ‘semelhantes’ uns aos outros.
Esta semelhança cria a unidade da polis... O vínculo do homem com o homem vai tomar assim...
a forma de uma relação recíproca, reversível, substituindo as relações hierárquicas de submissão
e de domínio. Todos os que participam do Estado vão definir-se como Hómoioi, semelhantes,
depois, de maneira mais abstrata, como os Isoi, iguais... Essa imagem do mundo humano
encontrará no século VI sua expressão rigorosa num conceito, o de isonomia: igual participação
de todos os cidadãos no exercício do poder”376.
No final do século VII e no século VI, um clima de efervescência mística favorece a
eclosão de movimentos de reforma religiosa distintos dos cultos cívicos. Os mistérios são “uma
‘invenção’ decisiva: cultos que não eram prescritos nem restritos pela família, clã ou classe, mas
que podiam ser escolhidos à vontade, além de prometer uma certa segurança pessoal pela
integração numa festividade e pela proximidade pessoal com alguma grande divindade. Os
mistérios eram rituais de iniciação de caráter voluntário, pessoal e secreto, que visavam a uma
transformação do espírito por meio da experiência do sagrado”377. Os mistérios são uma forma de
religião pessoal, que busca alguma forma de salvação – os mistérios de Eleusis, dedicados a
Deméter e Perséfone, muito importantes para Atenas; os mistérios dionisíacos, dedicados ao deus
do vinho e do êxtase; os cultos órficos e sua crença na transmigração da alma (também associado
a Pitágoras).
Os sábios e os reformadores religiosos são também legisladores e conselheiros políticos.
A efervescência mística das seitas vai ser, pela dinâmica da polis, absorvida pela política, sem
todavia desaparecer. “As aspirações comunitárias e unitárias vão inserir-se mais diretamente na
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realidade social, orientar um esforço de legislação e de reforma; mas remodelando assim a vida
pública, elas próprias vão transformar-se, laicizar-se; encarnando-se na instituição judiciária e na
organização política”378. Isso leva ao nascimento do direito positivo.
O mesmo movimento pode ser observado na construção de novos valores éticos. O
ascetismo, o temor da impureza, a vida livre do contato sangrento, tudo isso se constitui em
oposição tanto aos valores da valores da aristocracia guerreira como da riqueza material. Agora,
busca-se a sobriedade, o comedimento. Uma nova moral, cidadã, começa a emergir tendo como
referência a eumonia e uma comunidade onde os pactos são sempre sujeitos a renegociação379.
Este primeiro pensamento político grego formou-se gradualmente, tendo como foco de
difusão o santuário de Delfos – seu oráculo, seu clero e sua nobreza. Para Meier, o santuário foi,
na época da colonização, o lugar de difusão de informações e conhecimentos e “o centro de toda
uma corrente de atividade intelectual de grande alcance. Nós sabemos dos laços estreitos que [o
oráculo] tinha com os Sete Sábios, que eram eles mesmos elementos motores da corrente da
época”. Com o tempo, mais e mais demandas passaram a ser dirigidas ao templo, com o pedido
de conselhos sobre conflitos, disputas, guerras civis, etc., levando a que a reflexão sobre os
interesses particulares fosse incorporada em uma perspectiva ampla de interesse geral, “no seio
da qual cada força particular passava a ser concebida como uma componente da comunidade”380.
Esta primeira forma de racionalidade seria enriquecida, ainda no século VI, pelos
desenvolvimentos da geometria, da matemática, da astronomia e da medicina. Mas isto não se
deu pela ciência natural, e sim pelo vínculo com a lógica. A filosofia nascia, por um lado, da
“rejeição, na explicação dos fenômenos, do sobrenatural e do maravilhoso; por outro, no
discurso, de uma coerência interna, por uma definição rigorosa dos conceitos, uma nítida
delimitação dos planos do real, uma estrita observância do princípio da identidade”. Ela não
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nascia do que hoje conhecemos como ciência. “Não se descobre a razão na natureza: ela está
imanente na linguagem. Não se forma através da técnicas que operam sobre as coisas; constituise pela elaboração e pela análise dos diversos modos de ação sobre os homens, de todas estas
técnicas que têm a linguagem por instrumento comum: a arte do advogado, do professor, do
orador, do político. A razão grega é a razão que permite agir de modo positivo, refletido,
metódico, sobre os homens, mas não transformar a natureza. Nestes limites, como nas suas
inovações, ela é bem filha da Cidade”. 381
Um aspecto marcante da cultura grega é seu caráter fundamentalmente oral. O alfabeto
grego, derivado do fenício, foi o primeiro a permitir a expressão de todo tipo de enunciado
lingüístico e assegurar uma leitura relativamente fácil do que era escrito. Mas ele só apareceu por
volta de 700 e permaneceu por muito tempo um recurso pouco utilizado, restrito principalmente à
artesões e comerciantes. Aparentemente, a escrita só ganhou a adesão das camadas dominantes na
sociedade depois de muito tempo. O hábito de registrar as leis nos muros dos edifícios públicos
desenvolveu-se gradativamente: as inscrições mais antigas são de Creta, sendo a mais recuada (a
de Dreros), datável de cerca de 650; a chamada “constituição de Quios”, registrada em uma
estela, é de cerca de 575-550; e “a codificação das leis de Atenas veio a ser inscrita na última
década do século V”. É claro que as evidências arqueológicas não são absolutas: “as leis de Sólon
foram provavelmente escritas em algum tipo de engenho giratório feito de madeira”382.
Aspectos essenciais da cultura grega clássica emergiram antes dela se tornar letrada e
foram preservados até que o uso da escrita se popularizasse no final do século V. Os enunciados
na escrita grega são, em geral, nos dois primeiros séculos, metrificados – transcrevendo falas que
seriam recitadas. “Só a linguagem regida pelo ritmo pode ser repetida com algo que se pareça à
invariabilidade garantida na documentação... O que chamamos de ‘poesia’ é, portanto, uma
invenção de antiguidade imemorial, destinada ao propósito funcional de prover um registro
contínuo em culturas orais... Um poema é mais memorizável do que um parágrafo em prosa; uma
canção é mais memorizável do que um poema. Os gregos designavam este complexo de práticas
orais pelo termo técnico mousiké, e corretamente designavam a musa que deu nome a essa arte
como ‘filha da Recordação’”383. Até a morte de Eurípides, a literatura grega é predominantemente
poética384.
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A Atenas que derrotou os persas não era a cidade letrada que se tornaria um século depois,
na época de Platão. Na medida em que seu poder cresce, ela atrai pensadores de toda a Grécia,
questiona as tradições e se torna o epicentro de uma revolução intelectual, mas só gradativamente
o alcance do alfabeto como uma nova tecnologia de comunicação, educação e preservação do
conhecimento vai sendo compreendido.e assimilado para uso corrente pelos cidadãos. Havelock
supõe que o salto de qualidade para uma sociedade letrada tenha se dado, em Atenas, no período
da Guerra do Peloponeso. A tese de Havelock é polêmica; o que importa retermos é que um
processo deste tipo ajuda a determinar campos simbólicos, isto é, as áreas de conhecimento
existentes, e estabelece em parte seus limites: muitos filósofos expõem seu pensamento, na
passagem para o século V, mais como oráculos do que como pensadores sistemáticos – por
exemplo, não existiam naquele momento as condições para o surgimento de um filósofo como
Aristóteles; um pensador como Sócrates, que faleceu em 399, não deixou nada escrito; as
instituições de educação não são escolas na acepção atual. A política e a reflexão sobre ela
continuariam sendo orais.

As estruturas mentais já permitiam, no final do século VI, fundamentar a passagem das
práticas baseadas na eunomia para aquelas que sustentariam a isonomia entre os membros da
polis. Mas duas grandes correntes que se opõem no mundo grego, uma de inspiração aristocrática
e outra de espírito democrático, se colocam “em sua polêmica no mesmo terreno e reclamem
igualmente a equidade, a isotes. A corrente aristocrática encara, na perspectiva da eunomia de
Sólon, a cidade como um cosmos feito de partes diversas, mantidas pela lei numa ordem
hierárquica... A medida justa deve conciliar forças naturalmente desiguais, assegurando uma
preponderância sem excesso de uma sobre a outra... A corrente democrática vai mais longe;
define todos os cidadãos, como tais, sem consideração de fortuna nem de virtude, como ‘iguais’
que têm os mesmos direitos de participar de todos os aspectos da vida pública. Tal é o ideal da
isonomia, que encara a igualdade sob a forma da relação mais simples”385.

conhecimento de peritos, dominado por uma parte restrita da população. Durante a última parte do século VI e a
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Mas os democratas se apóiam nas novas formas do pensamento. Esta afinidade estrutural
foi amplamente demonstrada pelo estudo clássico de Leveque e Vidal-Naquet sobre as reformas
de Clístenes386.

Seu caráter abstrato, sua capacidade de dividir o espaço físico e cívico

matematicamente, misturando de forma aparentemente arbitrária o conjunto dos cidadãos,
mostram uma clara influência do pensamento geométrico e matemático, um diálogo entre as
formas mais abstratas de reflexão e as práticas políticas que rompiam com os padrões e as
tradições estabelecidas.
A cultura grega havia atingido uma grande sofisticação e conheceria, então, um salto de
qualidade em função dos acontecimentos maiores do início do século V. Entre as reformas de
Clístenes em 507 e a vitória ateniense em Salamina, seguida da formação da Liga de Delos, entre
480-478, o horizonte e a auto-percepção dos gregos, e em particular dos atenienses, amplia-se
drasticamente. Enquanto a isonomia se consolidava, transitando para a democracia, e a
hegemonia ateniense se estabelecia, figuras como Heráclito e Parmênides (nascidos em 540),
Esquilo (525) e Pindaro e Hecateu (518), atingiam sua maturidade intelectual.
Mas pronto desabrochariam, centradas na Ática, as formas pelas quais a Grécia do século
V desenvolveria a auto-compreensão de si mesma, da sociedade e da natureza, produzindo uma
enorme crise de sentido e os elementos estruturantes de uma nova episteme, de uma visão de
mundo qualitativamente distinta – perpassando campos como a tragédia, a história e o
movimento sofista. Seus expoentes seriam a geração nascida nesta transição, ativa na segunda
metade do século: Protágoras (485), Górgias (485), Sócrates (480), Sófocles (495), Eurípides
(480) e Heródoto (490). Tucídides, nascido em 460, é parte de outra geração, e embora sua obra
remeta ao “século de Péricles”, já aponta a transição para o século IV, que nascia sob o trauma da
Guerra do Peloponeso e, para os atenienses, de sua derrota.
Destacar a tragédia, a história e o movimento sofista como as formas pelas quais a Atenas
democrática desenvolveu uma compreensão do que vivia e propor articulá-las em uma mesma
episteme é, fora de dúvida, uma tarefa ambiciosa que não podemos enfrentar no âmbito deste
estudo. O que necessitamos mostrar aqui é como estes saberes expressam o novo mundo e como
se tornam necessários para sua reprodução, compartilhando elementos comuns.
Esta lista parece trazer, todavia, uma ausência notável: os “gregos não desenvolveram
uma teoria da democracia. Havia noções, máximas, generalidades, mas em conjunto não
formavam um corpo teórico sistemático”, diz Finley387. “A democracia ateniense não elaborou
teoria propriamente democrática de si mesma”, afirma Nicole Loraux.
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É esta autora que melhor procurou demonstrar isto, através do estudo das orações
fúnebres proferidas pelos líderes atenienses – que podem ser consideradas as melhores expressões
do “discurso oficial” da polis ateniense. Ela constata, de um lado, “que os democratas não se
apropriaram da escrita teórico-política”388. “A democracia ateniense não confiava na escrita como
instrumento de reflexão teórica ... somente a palavra falada gozava, realmente, de prestígio na
esfera política de Atenas, o que não chega a surpreender. Modo de intervenção direto e eficaz,
não é o logos o ‘instrumento político por excelência’, o lugar da troca igualitária?”389. Porém, de
outro, esta reflexão estava ausente não só dos textos mas também dos discursos. Para a autora,
isso se explica porque a democracia ateniense estava “envolvida numa excessiva conformidade
aos valores da aretê”390 aristocrática.
Loraux cita, como exemplo, o célebre discurso de Péricles no início da Guerra do
Peloponeso como colocado na obra de Tucídides. “De certo modo, nossa constituição, sendo um
governo para o povo, é chamada ‘democracia’; mas se (1) de um lado, do ponto de vista das leis,
somos iguais nos litígios, (2) de outro lado, do ponto de vista dos títulos, obtêm-se a preferência
em virtude da estima que se desfruta, isto é, menos devido (a) à sua classe que (b) à sua
excelência”391. Na medida em que em outra passagem Péricles nega os critérios sociais que
fundamentam as oligarquias, ele pode fazer da

democracia “o refúgio do puro princípio

aristocrático”. Daí a interrogação da autora, após examinar a evolução deste tipo de discurso, de
se ele não se dirigiria “ao objeto real a que é, a princípio, consagrado: sob o nome de democracia,
não louvariam os oradores, inconscientemente, uma polis imaginária ou, ao menos, ideal, sem
tensões nem facções? Neste sentido... o discurso pode ser qualificado de ideológico, já que
exprime aquilo que a polis pretende ser a seus próprios olhos, mais do que descreve o que ela
realmente é”. Para Loraux, os oradores visam, de fato, transformar a democracia em uma
totalidade harmoniosa, que transmita segurança para os ouvintes e afaste o mal absoluto da stasis,
a luta faccional, criando uma democracia maquiada, onde apenas estão presentes os “atenienses”,
e não o demos, sujeito soberano da polis e detentor do kratos392.
Nicole Loraux localiza, comparando os textos de Heródoto e Tucídides e de Ésquilo e
Eurípides, uma regressão na explicitação do caráter da democracia, que, em sua análise, adviria
das vicissitudes do acirramento da luta interna na polis ateniense. Para ela, não é “entre os
democratas atenienses que se deve buscar a apresentação mais ‘democrática’ da democracia, mas
388
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na própria formulação das críticas que lhe são dirigidas por seus adversários, quando, para melhor
atacá-la em seus escritos, eles a conduzem além dela mesma, através da forma que lhe concedem
e do projeto que lhe atribuem”.393
Mas uma outra linha de argumentação pode ser adotada. Não haveria porque esperar que
os atenienses do século V articulassem uma “teoria democrática da democracia”, estruturassem
suas convicções e ideologias políticas, democráticas ou oligárquicas, em um campo específico de
saber, alguma espécie de filosofia política avant la lettre, quando a própria filosofia ainda tinha
um caráter oracular. Uma filosofia sistemática só seria estabelecida no século seguinte,
pressupondo, em boa medida, a conclusão da passagem da cultura oral para a cultura letrada,
transição que Platão ajudou a impulsionar, na forma tão única dos diálogos, e que amadureceria
na prosa de Aristóteles. O século V herdou, dos “mestres da verdade” do passado, diferentes
sabedorias, diferentes abordagens sobre o cosmos, o logos e a polis – de Heráclito e de
Parmênides, de Hecateu e de Esquilo. Mas ainda não existiriam por um século escolas filosóficas
no sentido de instituições superiores de ensino (a Academia platônica seria fundada em 387),
embora existissem diferente seitas que mesclavam saberes e conhecimentos religiosos e modos de
vida alternativos.
Porém, o efeito de foco e aceleração histórica que se produziu em Atenas, quando uma
comunidade isonômica e depois de 461 democrática de cerca de 40 mil cidadãos embarcou,
durante um século, na aventura de exercer uma supremacia imperial sobre o mundo helênico,
produziu uma grande mudança societária e gerou uma enorme necessidade de produção renovada
de sentido. A tradição não mais bastava para explicar o mundo onde os atenienses se moviam.
O resultado foi um questionamento generalizado dos discursos do passado, uma
conscientização abrupta do que os homens podiam fazer394, a consolidação de um salto cognitivo,
o estabelecimento de novas visões do mundo em um processo intelectual talvez sem paralelo na
história. Esta mudança se mostrou irreversível e determinou a cultura em toda a bacia do
Mediterrâneo pelos oitocentos anos seguintes. Mas este não foi um processo linear; ele foi
balizado por uma ruptura decisiva, profundamente traumática do ponto de vista do impulso
democrático e da auto-confiança do demos ateniense, a derrota de 404 perante os espartanos. A
Atenas que se reergueu com o auxilio do ouro persa no início do século IV era uma comunidade
que não deixaria jamais de se interrogar sobre as razões de sua derrota – e face a uma série de
decisões desastradas adotadas pela Assembléia durante a Guerra do Peloponeso, o regime
democrático emergia como o motivo mais evidente da derrota, relegando para o segundo plano o
393
394

Nicole Loraux, op. cit., p.13
Christian Meier, La naissance du politique, cap. X.

140

fato de que ele também tinha sido o motivo da ascensão de Atenas. Assim, seja pelo marco social,
pelas tecnologias de comunicação estabelecidas ou pela experiência política que viveu, a Atenas
democrática de Péricles tem seu imaginário organizado de uma maneira muito distinta da Atenas
do século seguinte e seria um grave erro abordá-lo de maneira teleológica.
As ideologias políticas em disputa no século V na politeia ateniense se expressaram, por
isso, de formas distintas daquelas que nos são usuais e que só foram estabelecidas no século IV,
quando a democracia atingira seus limites naquela formação social. Mas as clivagens políticas do
século V perpassam toda a produção cultural da época – e recebem distintas respostas, nas formas
apropriadas a cada campo simbólico. A necessidade de atribuição de sentido foi recolhida e
respondida através das formas que podiam ser adaptadas para isso (no caso da tragédia) ou que
foram inventadas para isso (no caso da história). E os grandes pensadores (filosóficos) da geração
nascida nas guerras médicas se debruçaram sobre a tarefa de produzir uma explicação abrangente
para as mudanças no mundo em que viviam. Eles compartilham de uma certa percepção do lugar
do homem e da polis no cosmo que completa a subversão da tradição e expõe os elementos que
os sistemas filosóficos posteriores teriam que rearticular.

O caso mais evidente é, sem dúvida, o da tragédia. Prática corrente de Atenas desde cerca
de 530, a representação de dramas trágicos durante as Dionisíacas, em março e abril, envolvia
toda a cidade. Era “um ritual religioso-político apresentado na forma da encenação, nem espaço
de grande visão – o teatro – para os homens que vivem nas poleis, e faz parte de uma série de
outros eventos em homenagem ao deus”395. As histórias são conhecidas pelo público, mas sua
recriação permite à comunidade reviver erros – que, no contexto grego, são sempre comunitários
– e são simbolicamente expiados através da catarse coletiva.396 “Os trágicos não narram os feitos
heróicos ao modo épico. Todos os gregos o sabem de memória, e eles devem servir-lhes de
paradigma para o agir. Utilizando-se desses feitos, acrescem-lhe, porém, as indecisões, os erros,
as angústias dos heróis memoráveis reverenciados pelo ethos da tradição, já em conflito com o
ethos que se estrutura no momento histórico das poleis... Essa problemática específica – o
conflito dos valores novos e dos valores antigos – é recorrente nas peças trágicas”.397
Atividade formativa da polis e ritual religioso, a tragédia:
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“1) é uma instituição com normas determinada; 2) é uma forma literária que utiliza dos
diálogos ao estilo jurídico, já vivenciados nos tribunais desde o nascimento do Direito; 3) é
uma expressão nova e necessária às poleis que sustenta, na forma de comunicar-se e nas
gesticulações próprias que têm os personagens, o que há de mais grato aos cidadãos, ou
seja, as discussões na ágora, nas assembléias e nos tribunais; e 4) explicita as ações
humanas conflitivas sem que sejam definidos padrões de agir, pois o polítes, o cidadão, não
tem a vivência indiscutível do grego arcaico quanto aos paradigmas aristocráticos do agir.
O grego da época trágica é um discutidor por excelência, e a tragédia traz o debate para o
teatro, quer no sentido da representação dramática, quer pelo próprio diálogo interno e
silencioso daquele que assiste, enquanto assiste”.398
Muitos autores competiam para terem suas tragédias encenadas. Somente a obra de três
trágicos da Atenas do século V chegaram até nós – as Esquilo de Elêusis (525-456). Sófocles de
Colona (496-406) e Eurípedes de Salamina (480-406). Mas elas são suficientes para permitir que
captemos o sentido da transição de mentalidades em curso e a forma como a isonomia e a
democracia trouxeram consigo um questionamento generalizado.
A tragédia “corresponde a um período em que os gregos estavam tentando distinguir
claramente o plano humano – o que Tucídides chamaria de natureza humana – das forças
físicas, naturais, dos deuses, etc. A tragédia surge neste momento e para exprimir que o
homem é enigmático. A cidade vivia com uma imagem do homem oriunda da tradição
heróica e viu surgir então um homem totalmente diferente, o homem político, o homem
cívico, o homem do direito grego, aquele cuja responsabilidade é discutida nos tribunais em
termos que nada mais têm a ver com a epopéia. A imagem do homem heróico, em contato
direto com os deuses, agido por eles, subsiste ao lado de outro homem que, quando matou
sua mulher, não pôde invocar as maldições ancestrais e que é interrogado sobre o porquê e
o como de seu ato. As duas imagens do homem são absolutamente contraditórias e, como
os gregos estavam divididos entre as duas, o homem se tornava um enigma. Deixaria de sêlo um século depois. Mas então a tragédia teria cedido seu lugar à filosofia que, em sua
busca do real contra a ficção, se encarregaria de demonstrar que todas as contradições
aparentes do homem se resolviam em um sistema filosófico coerente. Trata-se de Platão e,
em certa medida, de toda a tradição filosófica. Como a teologia, a filosofia é a arte de
construir um discurso para resolver os problemas. É um sistema de raciocínio em que a
solução já reside nas premissas. A tragédia é exatamente o inverso. Tudo é contradição,
estamos no calor da ação, e até mesmo os deuses estão em luta. O mundo é enigmático, o
homem é problemático, logo o homem está no centro”399.
A filosofia promove uma mudança. O que passa a se colocar no centro é, segundo
Vernant, “o ser ou Deus. Na época trágica, Protágoras dizia: ‘O homem é a medida de todas as
coisas’. Platão responde: ‘Protágoras está enganado. Deus é a medida de todas as coisas e do
homem. Para os sofistas, o homem é um fazedor de discursos e a todo o discurso pode-se opor o
discurso contrário. Não existe verdade. Na tragédia, personagens trocam discursos opostos. Mas
Platão vai dizer: ‘Não. Se existem dois discursos, um é verdadeiro, o outro é falso’. De um lado,
temos um século trágico e problemático, do qual a sofística é um dos aspectos; de outro, uma
398
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recusa conjunta da tragédia, da sofística e do mundo da aparência, e a afirmação de que existe
uma verdade, que o homem não está no centro, o que está no centro é o ser, o Bem, Deus”400.
Não precisamos respaldar todas as avaliações de Vernant para concordar com sua
afirmação de que a tragédia marca o momento em que o homem se torna problemático porque se
torna agente, tem que responder por seus atos. Mas “o ato é sempre ao mesmo tempo produto de
todos os mecanismos intelectuais da pessoa, do caráter, do temperamento do agente e produto de
todas as forças que agem por meio dele”. Ele agem em um marco em que “a vontade ainda não
está verdadeiramente delineada, não existe a noção de livre-arbítrio. Também não existe a noção
de autonomia do homem, não há a noção de vontade”401.
Se, “à luz da dramaturgia, o homem não aparece delineado como uma natureza estável,
uma essência que poderia ser delimitada e definida, mas como um problema, ele adquire a forma
de uma interrogação de um questionamento. Criatura ambígua, enigmática, desconcertante: ao
mesmo tempo agente e agido, culpado e inocente, livre e escravo, destinado por sua inteligência a
dominar o universo e incapaz de governar a si mesmo, associando o melhor e o pior, o ser
humano pode ser qualificado de deinós, nos dois sentidos do termo: maravilhoso, monstruoso”402.
As concepções antropológicas presentes na tragédia grega são produto das circunstâncias
da Atenas do século V: “não existe de forma alguma um pensamento político que esteja pronto e
que a tragédia exprima: existe um pensamento político que está se fazendo, que está se buscando
e que se expressava, por exemplo, nos oradores e nos sofistas... Os sofistas faziam discursos para
mostrar como funcionava um discurso, como era possível advogar tal causa ou tal outra. Ou então
eles se interrogavam sobre questões filosóficas. Mas a tragédia não age assim. É um espetáculo.
Constrói-se levando em conta a problemática do pensamento cívico que estava se buscando, mas
em termos próprios”403.
Isso remete para a função que cumpriria a tragédia em Atenas. Christian Meier insiste
sobre o fato de que uma comunidade relativamente pequena, bruscamente remetida à condição de
potencia mundial, por um século guerreando por todo o Mediterrâneo, e organizada a partir de
um sistema político de democracia participativa, concentrando todo o poder de decisão na
Assembléia Popular, só poderia manter-se como agente político se dispusesse de mecanismos
eficientes de formação de vontade coletiva. Para que milhares de cidadãos comuns, camponeses,
artesões, comerciantes, marinheiros, pudessem opinar sobre os prós e contras de questões
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complexas de política externa e interna, em um quadro de rápidas mudanças, onde as referências
do passado não funcionavam bem, deveria existir um processo muito ágil de construção
permanente do saber nomológico dos cidadãos404. Atenas não era uma sociedade plurarista e ela
teria que, a cada momento, recosturar o passado à luz das experiências e problemas do presente,
reatualizar os valores morais e as concepções de ação política e social em um período muito curto
de tempo.
Este processo ganhou amplitude e velocidade com a politização da ordem da polis e a
consolidação da democracia após a destituição do Areópago e a formalização de instituições
baseadas no sorteio e na remuneração das atividades. Milhares de cidadãos tinham que deliberar
sobre questões que envolviam iniciativas de alcance estratégico e dilemas éticos.
Assim, “a função da tragédia seria aquela de representar continuamente o novo
transitando do velho, de pensar-lo com base no velho mantendo vivo no contemporâneo antigas
duvidas, aspectos obscuros da realidade, recuperando-os, de forma renovada, no novo mundo. A
tragédia deveria assim contribuir para o aperfeiçoamento daquele saber ao qual o homem é
solicitado remeter-se, em outras palavras, a fornecer a estrutura intelectual da política. Como
renovação, regeneração e aperfeiçoamento de seu fundamento ético, da ‘atribuição de sentido’, da
qual deveria se alimentar a exigência de compreensão”405.
O próprio Meier procura demonstrar isso em uma análise das Eumênides, de Esquilo,
articulando o conteúdo desta tragédia, encenada em 458, com a situação criada pela destituição
do Areópago e que ele chama de “o acontecimento da democracia”, quando já não existe mais
nenhuma outra instituição além da Assembléia Popular exercendo o poder406.

Mas os gregos vão também desenvolver uma outra forma de lidar com o conhecimento e a
produção de sentido sobre sua vida social, tão concentrada na atividade dos cidadãos na polis.
Eles vão escrever, em prosa, aquilo que vai ser depois chamado, remetendo à obra de Heródoto,
de história – tradução da palavra grega que significa investigação ou pesquisa. A história é um
saber que vai descrever e procurar compreender as causas dos grandes acontecimentos, únicos,
particulares, que marcam uma época. A base última sobre a qual pode se desenvolver a
“compreensão – ainda que fragmentária – da historicidade e da decisão cultural de ‘fazer história’
é a apreensão pelo homem da dimensão política de seu destino, a consciência que tem de ser
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sujeito ativo neste mundo sensível-profano no seio de uma comunidade da qual ele depende, isto
é, o conhecimento do que é a liberdade real”407.
Arnaldo Momigliano lembra, corretamente, que “a conservação da memória do passado, o
quadro cronológico e uma interpretação dos acontecimentos são elementos de historiografia que
são encontrados em muitas civilizações... O que me parece ser tipicamente grego é a atitude
crítica com relação ao registro de acontecimentos, isto é, o desenvolvimento de métodos críticos
que nos permitem distinguir entre fatos e fantasias. Até onde vão meus conhecimentos, nenhuma
historiografia anterior à dos gregos ou independente desta, desenvolveu estes métodos críticos; e
nós herdamos os métodos gregos”408.
Esta colocação insere a formação deste novo saber, deste novo tipo de discurso, em uma
nova visão de mundo. Agora, a construção da memória do passado não é mais feita pela
rememoração dos mythos, mas pelo logos – embora continue se considerando que a tradição
épica era baseada em alguma medida em fatos concretos409. Para Momigliano, esta nova atitude
crítica já pode ser encontrada em Xenófanes (que não acreditava nos deuses tradicionais e que
examinava os fósseis de animais marinhos encontrados em montanhas), cuja vida teria se
estendido de 560 a 470, e principalmente em Hecateu, um dos líderes da rebelião dos gregos da
Jônia contra o domínio persa, que introduziu a crítica da tradição. Quando explicou a um
sacerdote egípcio que podia contar dezesseis gerações ancestrais e que o décimo sexto era um
deus, este lhe introduziu a imagem de 345 gerações de predecessores, sem nenhum deus ou herói.
Sua conclusão: “Eu Hecateu direi o que acredito ser a verdade; as historias dos gregos são muitas
e são ridículas”410. Sua narração do passado deixava de estar inspirada pelas musas, como os
poetas, e passa a atribuir aos homens o que antes se atribuía aos deuses. Como afirma VidalNaquel, os tempos dos deuses da narrativa mítica, onde nenhuma cronologia era possível,
separam-se dos tempos dos homens411.
Heródoto traz, para a geração que floresceu em meados do século V, a crítica do passado
remoto para o passado recente, ao examinar os feitos de gregos e bárbaros durante as guerras
médicas. Transpondo para o registro escrito acontecimentos e tradições da cultura oral,
sistematizando a descrição de países estrangeiros distantes, integrados no império persa,
407
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Heródoto quer tanto preservar a memória das ações passadas para salvá-la do esquecimento como
explicar porque se deu a guerra e o que se passou nela. Ele construía seus argumentos
comparando narrativas variadas, fundamentalmente de fontes orais, e destacando claramente o
que observara pessoalmente do que lhe fora contado por outros. Mas seu método apresentava
limites: “ele não traçou uma linha clara entre o que relatava e o que aceitava como verdadeiro”412.
O enfoque de Heródoto integra o que hoje chamamos de historia com aspectos que
chamaríamos de geográficos e etnográficos. Como afirma Momigliano, “não há definição para o
dom da curiosidade, paciência e humanismo que Heródoto colocou em sua investigação. Ele
nunca se regozijou diante dos inimigos tombados, nunca comemorou o poder pelo poder, nunca
ditou à História seu curso. Ele esteve invariavelmente atento as situações individuais. Ainda que
curioso ao anotar as similaridades, ele esteve sempre mais pronto a detectar as diferenças... O
método de Heródoto é o do homem que não quer suprimir o que não está em seu poder entender
ou corrigir; ao mesmo tempo permite à humanidade... espelhar-se em seu relato”413.
Mas o discurso de Heródoto é também a afirmação da identidade grega frente aos
bárbaros, o outro de seu discurso, identidade estabelecida em grande medida pela exaltação da
democracia ateniense, em que a obediência à lei é baseada no logos, na argumentação entre
iguais414. E ele ainda é permeada por uma visão muito grega de equilíbrio cósmico, que “termina
por reconhecer a justiça da Providência, que concede um final feliz ou glorioso a todos aqueles
que não foram turvados por sentimentos excessivos. Subscreve assim o antigo ensinamento
segundo o qual deve-se preferir a medida. Desde então, a lei da história se transforma em lei
moral”415. A hybris ou desmedida começa a ser secularizada pelo pensamento grego. Mas apenas
começa416.
Porém uma outra investigação, muito diferente, vai marcar, quase meio século depois, a
compreensão que os gregos desenvolvem da sociedade. É o relato de Tucídides, que narra e
procurar explicar a Guerra do Peloponeso do ponto de vista de um cidadão ateniense
profundamente engajado na definição dos destinos de sua polis.
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“A exploração de um mundo mais abrangente não era a vocação de Tucídides. Ele foi
exilado por pelo menos vinte anos... Entretanto, cada palavra dita por ele era própria de um
ateniense. Todas as suas energias intelectuais foram direcionadas para a compreensão do sentido
da guerra que teve que enfrentar como ateniense. Ele não via escapatória da polis em que havia
nascido simplesmente porque ele concebia a vida em termos de vida política e a história em
termos de história política”.417
Na história política do presente de Tucídides já não existe lugar para o maravilhoso e o
mito é descartado. A doxa é substituída pela reconstrução crítica do sucedido segundo a
racionalidade por ele escolhida – o que faz com que os discursos que pontuem seu texto tenham
menos o valor de testemunho do que de argumentos a favor das suas teses. Diferente da História
de Heródoto, sua obra é um texto escrito para vencer o tempo, para oferecer lições para os
homens do futuro.
Todavia, a História da Guerra do Peloponeso é também uma intervenção política frente á
ruptura traumática do exercício da hegemonia ateniense no século V, buscando ressaltar os
elementos do regime da polis que, na sua opinião, levaram à derrota de Atenas. Novamente, a
hybris intervêm, agora através dos demagogos (Cleon, Alcibíades), da stasis que provocam e da
cobiça e da inconstância do demos ateniense que os segue. Subjaz ao seu discurso uma visão
pessimista da natureza humana, dividida entre a razão e as paixões, uma visão fatalista da história
em que a busca do poder leva ao imperialismo (base da democracia ateniense) e à inevitabilidade
da guerra. Mas isso não o priva de seu senso crítico. Como diz Luciano Cânfora, “o império
fundado sobre o grande prestígio conseguido com a vitória sobre os persas acabou por se
transformar em uma máquina repressiva, prisioneira, se é que se pode dizer assim, de seu próprio
mecanismo e automatismo. Segundo Tucídides...esse processo degenerativo tinha se colocado em
movimento muito rápido e era, de fato, em substância, coextensivo ao império. Todo seu
questionamento e toda sua reflexão visavam compreender como se chegou, em Atenas... a um tal
processo: de Salamina... à repressão contra Melos.”418.

417

Arnaldo Momigliano, op. cit, p.67. “O passado era para ele apenas o início da situação política que existia no
presente; e o presente era a base para a compreensão do passado. Se compreendêssemos o presente,
compreenderíamos o funcionamento da natureza humana. Tucídides assume que as diferenças entre épocas diferentes
eram mais quantitativas do que qualitativas. A natureza humana permanecia fundamentalmente a mesma. Mas o
presente era o único período a respeito do qual era possível obter informação confiável e, portanto, a pesquisa
histórica deveria começar com o presente e poderia penetrar no passado apenas na medida em que a documentação
assim o permitisse” (p. 68)
418
Ver Luciano Cânfora, Tucidide e l’Impero: la presa di Melo, p.XIV.

147

Os historiadores do pensamento analisam com certo distanciamento (e nos limites da
documentação existente) a relação entre Esquilo, Sófocles e Eurípides, ou entre Hecateu,
Heródoto e Tucídides, mas tem mais dificuldade de fazer o mesmo com o movimento sofista e os
grandes filósofos do século V – Protágoras, Górgias e Sócrates. Os sofistas configuraram um
movimento intelectual amplo que teorizava as novas condições de existência e que, com o
estabelecimento da democracia em Atenas, viabilizou uma educação muito mais sofisticada para
a juventude – necessária para a participação política das elites nas instituições da polis (que agora
requeria a capacitação para o discurso persuasivo). Atenas atraiu os mais brilhantes intelectuais e
artistas da Grécia, muitos dos quais freqüentaram o círculo de Péricles 419.
A filosofia dos sofistas é, entre todos os novos campos de conhecimento, o saber que
expressa a ruptura mais traumática na percepção anterior do mundo, radicalizando a crise de
valores vivida no século V. Os sofistas teorizaram as mudanças sociais vividas pelos gregos e,
sobretudo, pelos atenienses. Eles deslocaram o centro das preocupações da filosofia do cosmos
para a polis e o homem, separam o logos do ser e desenvolveram pratica e teoricamente suas
virtualidades, sustentando a relatividade do conhecimento. Foram os sofistas que estabeleceram
de maneira duradoura – junto com as formulações platônicas, que buscavam oferecer novas
referencias estáveis à crise que eles instauraram no terreno intelectual –, os termos do debate
sobre a natureza do conhecimento e sua relação com os fenômenos sensíveis, sobre a relação
entre sociedade e ordem natural, sobre o caráter da cultura e sua articulação com a ação humana.
Estes temas continuam atuais ainda.
Embora os sofistas possam ser reivindicados como antecessores do “empirismo,
positivismo, fenomenalismo, individualismo, relativismo e humanismo”420, a compreensão do
passado sempre expressa, em grande medida, as prioridades do presente. Assim, depois da
ruptura sofista inicial, a interpretação que se impôs no século IV com Platão e Aristóteles,
desqualificando os sofistas (por exemplo, através da contraposição entre filósofos e sofistas),
condicionou a história posterior do debate. O pensamento dos sofistas só se tornou tema de
estudos mais densos no século XX, na medida em que os limites do cientificismo e do
iluminismo ficaram evidentes. Assim, é por que muitas questões, que para o pensamento dos
séculos XVIII ou XIX estavam resolvidas, voltaram a ser problematizadas que os filósofos do
século V – afora Sócrates, já consagrado pela tradição platônica e cristã – tornaram-se novamente
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atuais e foram revalorizados. E, em boa medida, revalorizado seja como pensadores ligados à
democracia ateniense, seja como defensores do caráter construtivista do conhecimento421.
Kerferd enfatiza a modernidade dos problemas formulados e discutidos pelos sofistas: o
questionamento do lugar das sensações no conhecimento, o papel da linguagem, a natureza da
verdade, o enraizamento social das idéias, a natureza e a existência dos deuses, o caráter da
justiça e das leis, etc422. Tudo isso leva à conclusão de que dois temas seriam dominantes em seu
pensamento: “a necessidade de aceitar o relativismo nos valores e noutras coisas, sem reduzir
tudo ao subjetivismo, e a crença de que não há área da vida humana, ou do mundo como um todo,
que seja imune à compreensão alcançada por meio do debate racional” 423.
O trabalho de destruição dos valores aristocráticos e religiosos empreendido pelo
movimento sofista foi implacável e só tem analogias com o realizado pelo iluminismo. Não por
acaso, Christian Meier apóia sua análise das mudanças vividas em Atenas no século V na
categoria “tempos de alarme”, forjada por Koselleck para estudar as mudanças epistemológicas
ocorridas no século XVIII.424 A passagem da paisagem mental do século VI, em que, por
exemplo, o conceito político central era o de eunomia, para a do século V, onde a democracia se
impunha como termo de referência central dos debates, pressupunha uma crítica de conjunto à
idéia de cosmos dos físicos jônios.
Na medida em que os gregos e, em primeiro lugar, os atenienses abandonaram o universo
restrito da suas poleis e suas vizinhanças e se inseriram no circuito maior das civilizações
421
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orientais, o confronto de culturas se torna objeto de reflexão crítica e a distinção entre physis e
nomos, inicialmente inexiste, se coloca de maneira mais incontornável425. Depois, “uma nova
geração divorciou nomos de physis, como o que é artificialmente excogitado do que é natural, e
às vezes o que é falso (mas comumente crido) do que é verdadeiro... Nos sofistas, historiadores e
oradores da época... invocava-se a antítese mais comumente nas esferas da moral e da política. Aí
os usos mais importantes são: (a) uso ou costume baseado em crenças tradicionais ou
convencionais quanto ao que é certo ou verdadeiro; (b) leis formalmente esboçadas e passadas,
que codificam o ‘uso correto’, elevando-o a norma obrigatória coberta pela autoridade do
Estado”426.
Isso leva a um mundo de incertezas, como bem destaca Guthrie. “Estamos entrando num
mundo em que não só doce e amargo, quente e frio existem por crença, ou por convenção, mas
também justiça e injustiça, certo e errado. Dúvidas sobre a ordem e a estabilidade do mundo
físico como um todo, e desentronização da divindade em favor do acaso e necessidade natural
como causas, foram assumidas por defensores da relatividade das concepções éticas, tornando-se
base de sua defesa... A lei, então, e os padrões morais reforçados pela opinião pública, não são
dados por deus como antigamente se cria. São alguma coisa imposta por homens a seus
companheiros, ou, na melhor das hipóteses, criados por acordo para por limite à liberdade de cada
indivíduo”427.
Este marco teórico levaria a formulações sobre a vida social que antecipariam, segundo
Guthrie, as teorias do contrato social modernas. Ele pensa, sobretudo, nas idéias de Protágoras,
tal como nos foram legadas por Platão. Nelas, “descrevem-se os homens perecendo por lhes faltar
a arte de viver juntos em cidades e aprendendo por dura experiência a agir justamente e respeitar
os direitos dos outros, e fundando assim comunidades políticas... As virtudes morais que
425
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tornavam possível uma vida em comum (aidos, dike, sophrosyne) eram pré-condições necessárias
para a fundação de uma polis, mas, uma vez que Protágoras não acreditava que as leis eram obras
da natureza ou dos deuses, deve ter crido, como outros pensadores contemporâneos progressistas,
que foram formuladas como resultado de um consenso de opinião entre os cidadãos que desde
então se consideravam por elas vinculados”428. Por esta posição, o justo é identificado com o
legal e esta posição está presente em muitos pensadores da época – inclusive Sócrates, que
argumenta neste sentido para não fugir à pena capital que lhe foi aplicada. Isso também suscitaria
a questão de se a justiça definida desta forma seria “benéfica”, ou responderia à “natureza”,
debate que foge do nosso objetivo seguir.
Se as leis são fruto de um acordo, e não naturais ou divinas, se coloca o problema do
regime político que as formula, da oligarquia ou da democracia, e a questão da igualdade de
direitos políticos entre os cidadãos. “Uma das primeiras menções conhecidas ao termo
demokratia – démou kratousa kheir hopè plèthunétai [Ésquilo, Suplicantes, 604: o texto evoca “a
lei do escrutínio popular onde prevalece a maioria”] – combina a afirmação do poder soberano do
demos com o reconhecimento da lei da maioridade, fundada na igualdade de todos os cidadãos.
Alvo dos adversários do regime, para os democratas, a igualdade é, evidentemente, um princípio
positivo, sobretudo sob a forma de isègoria... ‘igualdade na Ágora’ e que indica o direito de todo
o cidadão de falar ao povo reunido em assembléia”429.
Conhecemos, por Platão, a defesa Protágoras faz da isègoria e que o coloca o principal
teórico da democracia. No diálogo que leva seu nome, ele aparece argumentando contra Sócrates,
através de uma estória mítica, que todos os homens têm condições de participar na vida pública.
A sagacidade técnica ou inteligência técnica seria inata aos homens. A inventividade teria
permitido ao homem vários avanços, mas esta “arte do artífice” não garantia, por si só, a
capacidade dos homens viverem juntos, indispensável para sua sobrevivência, já que eram
fisicamente fracos. Eles necessitavam da “arte política”. “Zeus (na estória) enviou Hermes para
levar aos homens duas virtudes morais, aidos e dike, ‘para tornar possível a ordem política e criar
laço de amizade e união (322c). Dike é senso de direito ou justiça, aidos qualidade mais
complicada, combinando mais ou menos senso de vergonha, modéstia, e respeito pelos outros...
Estes dons não devem se restringir a indivíduos seletos... Todos devem deles participar, porque
‘jamais poderia haver cidades se apenas alguns participassem deles como no caso das artes’. Mas
sequer Zeus pode assegurar que sejam universais”.430
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As virtudes políticas são, pois, fruto da necessidade e da vivência, em alguma medida
compartilhadas por todos os seres humanos, mas não inatas: a justiça e a moderação estão em
certo nível estão presentes em todos, diferente das perícias específicas das artes técnicas; mas elas
têm que ser adquiridas pelo ensino, esforço, cultura e instituições políticas. “A visão de
Protágoras da arete, da dike e do nomos implica certamente que a simples natureza humana
contém a possibilidade de avanço moral, embora sua realização seja assunto de experiência e
educação. Como Aristóteles disse mais tarde, ‘estamos equipados pela natureza para adquirir as
virtudes, mas as atingimos somente pela prática (ethos)’ (Ética a Nicômaco, 1103a24). O próprio
Protágoras disse: ‘O ensino precisa tanto da natureza como da prática (askesis: isto é, no
aluno)”.431
Mas a política é mediada pela palavra, argumentação, discurso, pelo logos. E os gregos
cedo descobriram que os homens podiam ser enganados pelas palavras, persuadidos a
acreditarem em coisas falsas pelo logos mais forte; a política passa a ser compreendida, em boa
medida, como a “arte dos logoi”. Por um motivo muito prático: na medida em que a democracia
se consolidava, o confronto de argumentos na Assembléia determinava as decisões da polis. O
poder supremo do logos tornou-se evidente e se transformou em um problema filosófico central.
Os sofistas constataram que o logos podia ser radicalmente separado do ser e que isso
solapava a base a partir da qual poderia ser estabelecida a verdade. A todo discurso poderia ser
contraposto outro discurso. Contradições (antilogikoi) podiam ser manipuladas até eliminarem
toda certeza. Contra Parmênides, que dizia que “aquilo que é, é; aquilo que não é, não é”,
afirmando a unidade e a permanência do Uno, Górgias vai afirmar que “nada existe (ou é real),
que, se existisse, não poderíamos conhecê-lo, e, se pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos
comunicar a outrem. A base filosófica é a mesma que a do dito de Protágoras: ‘O que parece a
cada um é na medida que lhe interessa’”. A retórica tornou-se uma técnica central na vida
humana e nela não havia lugar para a verdade. “O logos tem supremo poder e é neutro Pode fazer
grande bem, banindo o medo e a tristeza e fomentando a alegria e a compaixão (Gorgias, Elogio
de Helena, 8). Até quando enganador, o engano pode ser um engano justo e o enganado pode irse mais sábio do que antes, como acontece com as ficções da tragédia, que para Górgias era
apenas retórica em versos”. 432
Temos, então, na formação da filosofia, duas concepções do logos, a da ontologia,
inaugurada por Parmênides, a qual se filiava Sócrates e que seria sistematizada por Platão, e a dos
sofistas, que tratava o discurso como performance, e que Bárbara Cassin vai chamar de
431
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logologia.433 Na filosofia da linguagem dos sofistas, o ser é um efeito do dizer. A autonomia do
logos tem como corolário o relativismo da verdade.
O logos é o vínculo constitutivo da polis e a base da formação do seu ethos. Porém, se não
existe o uno permanente, como pode a polis manter sua unidade e subsistir, como ela evita a
stasis? A relação entre o múltiplo e o uno pode ser o resultado do acordo dialógico entre os que
confrontam seus discursos em uma unidade coletiva e plural, que estabelece consensos e tem que
ser permanentemente refeita – instituindo o político e sendo por ele mantida. Ou pode resultar de
uma imposição. Na primeira solução, o relativismo sofista se transforma em condição preliminar
para a vida democrática; na segunda solapa a democracia e se torna um argumento da tirania – e
Atenas experimentaria as duas. De qualquer forma, performance sobre performance, é o discurso
que constitui o político. E os sofistas são “pensadores do político: de sua condição lógica de
possibilidade e de sua irredutibilidade ao físico, ao ontológico, ao ético”.434

O pensamento do século V esteve centrado em torno da idéia que Meier chama de “poderfazer”, que ele considera o equivalente antigo mais próximo do pensamento do progresso. A
politização da polis representou uma ampliação do universo sobre o qual se era possível tematizar
e decidir. E a catalisação de energias coletivas foi acompanhada de um aumento das habilidades
humanas – navegação, artesanato, artes, planejamento de ações, formulação e aplicação de leis,
domínio militar – que era assim percebida pelos contemporâneos.
Mas os gregos não valorizavam a mudança fora os marcos do aprimoramento localizado
de técnicas e capacidades. Alguns textos contrapunham o inovacionismo dos atenienses ao
conservadorismo dos espartanos, e a novidade podia ser considerada de maneira positiva. O coro
da Antígona, de Sófocles, celebra a existência de muitas maravilhas no mundo, mas nenhuma
maior do que o homem, listando suas conquistas. Mas estas observações remetem sempre a “um
domínio progressivo do mundo, mais do que um progresso que domina o mundo”435. As
concepções antigas desenvolviam muito pouco a dimensão temporal e raramente mostravam uma
expectativa generalizada de melhoria para o futuro – embora elementos disso possam ser
localizados na Atenas antes da Guerra do Peloponeso. O conjunto do mundo social permanecia,
todavia, “fora do tempo. Globalmente, o tempo produzia uma mudança continua de
configurações no seio das relações sociais, mas não uma mudança destas próprias relações”436.
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Mudança é entendida como ação e a ação bem sucedida é o resultado da intervenção de
indivíduos clarividentes capazes de obter o apoio de suas comunidades e fortalecê-las com a
execução de suas propostas. No século V, com base na sua experiência prática de construção de
hegemonia sobre o mundo grego, os atenienses tinham consciência de que podiam muito mais do
que os homens do passado. “A clareza de alternativas e a extensão de novos campos de ação
implicavam que os círculos dirigentes e mais além deles tinham uma maior consciência das novas
possibilidades da ação humana... É assim que... se pode retraçar e explicar a aparição da
consciência de saber-fazer”437.
A identidade social é uma identidade política, de membros da polis, e os homens se
percebem como cidadãos, a ação é a sua ação política e, centralmente, a de alguns membros
destacados da comunidade – ou de certas comunidades, que se destacam sobre as outras. Hanna
Arendt vai dizer que os gregos desenvolveram uma teoria do político onde a modernidade
construiu uma teoria da história.438 A consciência do poder-fazer e a história política são, assim,
complementares. Na política domina o contingente e isso abriu aos gregos um novo domínio de
experiências, originando “um empirismo rigoroso, uma dimensão excepcionalmente concreta do
pensamento, uma proximidade particular com a realidade”.439

A descrição dos debates teóricos na Atenas do século V não estaria, todavia, completa
sem incorporar as idéias de Sócrates, filósofo que teve um papel importante na vida intelectual da
cidade e que nada escreveu – só conhecemos seu pensamento pelas menções de Aristófanes e
Xenofonte e pelas obras de Platão, que faz dele o porta-voz de suas idéias, e de Aristóteles, que
não o conheceu. O problema para a história das idéias é conseguir discernir o que foram os
pensamentos e teorias de Sócrates, apresentados no contexto do século V, e o que foram os
Platão, formulados depois da morte de seu mestre, em 399, nos marcos da democracia
conservadora do século IV, depois da sua experiência com lideranças demagogas na Guerra do
Peloponeso.
Sócrates, diferente dos sofistas mais importantes (Protágoras, Górgias, Pródico, Hípias),
era um ateniense. Foi um cidadão que desempenhou as atividades cívicas que lhe correspondiam,
particularmente como hoplita, o que sempre lhe foi motivo de orgulho, seguindo o ethos da época
estrutura social... Assim, a despeito da amplitude das modificações, os gregos não reconheciam a mudança fora das
relações entre sujeitos políticos, nem a fortiori uma unidade de orientação da mudança. A percepção se concentra
sobre a ação... Quando avanços mensuráveis tinham lugar, eles eram percebidos como a expressão da capacidade dos
homens de conhecer, de agir e de criar, de se mover melhor e de fazer mais em um mundo essencialmente estático”.
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(e diferente do cosmopolitismo dos pensadores de outras cidades que vinha a Atenas ensinar). Ele
cresceu no apogeu da democracia ateniense sob a liderança de Péricles (tinha dez anos quando
Efialtes destituiu o Aeropago de seus poderes executivos) e aparentemente começou sua atividade
intelectual se interessando pelo pensamento dos físicos jônios – introduzido em Atenas por
Anaxágoras, amigo de Péricles. Mas ele se afastou do mecanicismo dos filósofos da natureza e
compartilhou do giro antropológico que os sofistas introduziram no pensamento teórico, dirigindo
suas preocupações para a polis, seus valores e tradições.
“Sócrates observava como as virtudes tradicionais da moderação e respeito às leis, pilares
básicos da integração do cidadão na polis, se debilitavam ao mesmo tempo em que se impunham
comportamentos individualistas e demagógicos. E compreendeu... que este comportamento
político de frouxidão e decadência da polis tinha seu correlato teórico nas doutrinas dos sofistas,
na sua crítica do nomos, no desenraizamento que seus ensinamentos geravam... Sócrates aceita o
terreno de jogo dos sofistas. Compartilha seus temas filosóficos e se confronta com eles opondo a
razão à razão, o argumento ao argumento... [visando] recuperar o compromisso do cidadão com a
cidade”.440 Isso o conduzia a uma contradição inexorável: Sócrates queria restaurar os vínculos
entre o cidadão e a polis exatamente por aquilo que os estava distanciando cada vez mais, a
reflexão.
Se Sócrates compartilha o racionalismo com os sofista, desenvolve, à diferença deles, uma
relação positiva com as tradições cívicas, vendo na reforma moral dos cidadãos a forma de
melhorar a polis. “O conceito de areté se moraliza, configurando-se como virtude no sentido de
excelência moral”.441 As raízes do compromisso socrático com a atividade educativa repousam,
aparentemente, em suas crenças religiosas – ele assume a religiosidade cívica e popular do culto
aos deuses, mas interioriza a religião, caminhando no sentido de alguma forma de monoteísmo e
de crença na imortalidade da alma. Ele associa o conhecimento de sua alma imortal, parte
racional de sua personalidade, ao preceito délfico “conhece-te a ti mesmo”.
É porque manter este fundamento transcendental, que Sócrates não pode aceitar o
relativismo dos sofistas, o império da doxa. Aristóteles dirá que Sócrates “se ocupou das virtudes
morais e foi o primeiro a buscar definições universais para elas (Metafísica, 1078b17-19)”.442
Para isso, ele não podia aceitar que não era possível chegar-se, através da argumentação racional,
a formulações comuns e critérios objetivos sobre o que é a justiça ou o bem. Sua critica à
oposição entre nomos e physis e a teoria do logos, tal como formuladas por Protágoras e Górgias,
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o conduzirá a buscar conceitos de alcance universal.443 Segundo Aristóteles, foi apenas Platão
que separou as idéias ou as formas, mas Sócrates “inventa” o conceito, que contrapõe à
concepção relativista de verdade que ganhava terreno.
Sócrates aponta, portanto, o caminho para uma resposta à crise de valores amplificada
pelos sofistas – que passará para a posteridade como a resposta filosófica por excelência. Dentro
da tradição “forte” da filosofia estabelecida por Platão, teria razão Francis Wolff ao descrever a
Atenas do século V como uma cidade onde “desconfia-se das especulações teóricas dos
‘filósofos’ sobre a Natureza e sobre o Ser”.
Nesta interpretação, que carrega uma certa amargura, “a preservação da cidade não requer
outra especulação além dos velhos princípios de uma moral pragmática e, por conseguinte,
proíbe a do ‘livre-pensador’, o filósofo: pensar demais, os deuses da cidade o proíbem;
pensar bem demais, é uma ameaça para o equilíbrio entre os cidadãos (veja-se a instituição
do ‘ostracismo’); pensar diferente demais, e uma ameaça para a harmonia da cidade
(vejam-se os numerosos processos ‘antiintelectuais’ do século V). Os poucos pensadores
políticos do século, como Protágoras, são ‘estrangeiros’ em Atenas, onde são perseguidos e
indiciados por ‘impiedade’; como também o são alguns filósofos da natureza, que, a
exemplo de Anaxágoras, tentam fazer carreira em Atenas. Com Sócrates, num certo
sentido, tudo muda, e, num outro sentido, a contradição filosofia-política torna-se extrema...
Mas a distancia entre o homem e a cidade é ainda grande demais. O que ela quer é o oposto
daquilo que ele lhe oferece: ela exige não uma dedução universalmente válida, mas uma
adaptação às circunstâncias, não uma interrogação sobre a essência, mas o senso das
oportunidades, não o enunciado de uma verdade sem concessões, mas a soma de pontos de
vista múltiplos e discordantes. A esse título, os sofistas são os verdadeiros pensadores
políticos do século V, e Protágoras o verdadeiro representante da polis”444.
A citação de Wolff que encerra a passagem anterior foi resgatada para lembrar-nos
também que falarmos dos debates sobre o século V é falarmos sobre concepções de política, de
conhecimento e de verdade que ainda estão em confronto entre nós. Porque a episteme que se
formou na Atenas democrática e imperialista no século V, foi circunscrita por linhas de força que
propiciaram um questionamento geral das crenças do passado, de toda e qualquer tradição, a
ponto de promover um desenraizamento brutal do homem que qualquer solo estável. Elas
permitiram à democracia estabelecer-se como um regime exemplar por sua mobilização de
energias. Estas energias foram canalizadas – em coerência com o ethos das poleis gregas – para a
conquista de um império e reforçadas por ele. Com a Guerra do Peloponeso, a aventura da
politeia ateniense encontrou seus limites e mergulhou na vertigem, naquilo que na percepção dos
contemporâneos era hybris. Ela jamais recuperaria sua segurança e auto-estima. A democracia

443

“A aplicação de um predicado geral a uma pluralidade de indivíduos supõe a presença nestes de certas
características (ou característica) idêntica ou identificável”. Tomas Calvo, op.cit., p.126-127.
444
Francis Wolff, Aristóteles e a política, p.16.

156

poderia subsistir em marcos mais modestos no século IV. E o império seria estabelecido de forma
duradoura por Alexandre, ao preço da supressão da política.
Mas a cultura que desabrochou no século V tinha virtualidades que apontavam para muito
além das possibilidades de efetivação propiciadas pela estrutura da polis antiga. As concepções
filosóficas que aí se confrontaram dialogavam com a arte política de uma comunidade de
cidadãos coletivamente engajados numa grande aventura, mas também com a inteligência prática,
com a mètis do navegador e do artesão, do médico e do artista445. Elas estruturavam uma nova
maneira de organizar o conhecimento sobre o mundo.
Compreender o que, de forma aparentemente abrupta, deu errado nesta aventura,
dominaria o pensamento filosófico do século seguinte, ainda essencialmente político – embora
não mais democrático – e levaria à construção dos mais sofisticados sistemas filosóficos
disponíveis para a humanidade pelos dois mil anos seguintes. Guthrie, por exemplo, vai afirmar
que Platão, para combater as teorias morais dos sofistas, “viu-se obrigado a construir toda uma
cosmogonia, na qual era dado o primeiro lugar ao intelecto e ao desígnio consciente. É, diz ele, a
idéia de que o cosmo surgiu por acaso que tornou possível a negação de padrões absolutos de
certo e errado”446.
Escapa ao nosso objetivo sintetizar e enraizar em seu solo histórico os pensamentos
políticos de Platão e de Aristóteles, pensadores que viveram na democracia ateniense reformada
do século IV e com os quais se forma o que hoje se reconhece como uma filosofia política. Esta
filosofia se desenvolveu com a derrota das condições históricas que alimentaram a separação
entre logos e ser e o relativismo, com o fim do ímpeto e do dinamismo da democracia popular e
do império atenienses, com a quebra da hybris de Atenas. Muitos temas teriam aí que ser
percorridos, desde a forma como Platão necessita pensar sua politeia em logos, ou como
Aristóteles faz da idéia de prudência, phrónesi, um conceito central de seu pensamento, ou ainda
como é nesta mesma polis que logo em seguida nasceria o estoicismo. E seria útil explorarmos
porque estas concepções subsistiram enquanto perdurou o mundo antigo. Mas isso nos desviaria
para muito longe de nosso caminho.

Os impérios e a supressão da política antiga
A antiguidade clássica perdurou, como civilização, por um milênio – o dobro do tempo da
existência do que poderíamos chamar de capitalismo. As cidades-estado antigas (as poleis gregas,
445
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Roma, Cartago) desencadearam, por sua vida política, forças capazes de engendrar dinâmicas
integradoras das diferentes culturas (econômicas, culturais, estatais) que, a partir de certo
momento, não mais se enquadravam em seus marcos institucionais iniciais. Atenas, ao formar seu
império no século V, apontou precocemente para isso.
Foi, entretanto, só com a hegemonia macedônica, capaz de mobilizar recursos muito
maiores do que os de qualquer polis, que os gregos engendraram um tipo de estado capaz de
estabelecer seu domínio sobre vastas regiões, numa combinação da civilização grega
(principalmente aí o modo de vida urbano) com as monarquias orientais. As conquistas de
Alexandre ofereceriam o modelo imperial para o futuro, moldando uma civilização que já não era
mais somente grega, mas helenística. Seu efêmero império se fragmentaria em diversas
monarquias absolutas, que não tinham mais relação com as práticas políticas das poleis. Na Ásia,
superficialmente helenizada, as poleis em breve se fundiriam com as estruturas tributárias do
império parta no Irã (do século II a. C ao século III d. C), mas na região do Mediterrâneo, elas
perdurariam e como civilização se tornariam hegemômicas, 150 anos depois de Alexandre, no
mundo conquistado por Roma.
Como muitas poleis gregas, Roma foi uma oligarquia, que se definia como uma república,
dotada de uma ativa vida política. Mas ela foi bem-sucedida em se transmutar em um império de
novo tipo que, em seu apogeu, cobriria uma área de quatro milhões de km2 e abarcaria em torno
de 60 milhões de pessoas, compartilhando elementos fundamentais de uma mesma cultura. Neste
império que incorporava realidades distintas, as cidades determinavam o modo de vida
característico da maioria da população. No entanto, as diferenças continuaram expressivas e,
depois do colapso de Roma, dariam origem a civilizações diferentes no Oriente e no Ocidente447.
Há, portanto, um sério desafio analítico colocado para o estudo da antiguidade grecoromana. Ela constitui, em alguma medida, uma unidade, mas é impossível encontrar um “modo
de produção” dominante ou estruturas políticas que tenham se mantido hegemônicas ao longo
destes mil anos. Existe uma cultura e um modo de vida construído em um processo histórico
comum, porém os estudos existentes não esclarecem as linhas de força pela qual a civilização que
emergiu nas poleis gregas e manteria sua vitalidade por 400 anos vai se transformando em sua
negação, os impérios que as incorporam, e porque mesmo o mais bem sucedido deles, afinal,
deixa de existir448. As práticas que podemos reconhecer como políticas vão desaparecendo no
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meio desta civilização, com a constituição dos impérios – enquanto formas culturais e visões do
mundo que nasceram com estas práticas sobreviveriam ainda por vários séculos.

Naquele que talvez seja o mais ambicioso estudo da política antiga, confrontando as
práticas, instituições e ideologias nas poleis gregas e na Roma republicana, Moses Finley,
reconhece que o termo cidade-estado não é uma tradução muito boa para polis e que este não
pode ser aplicado para Roma. Porém, ele reconhece que “o simples termo ‘cidade-estado’ implica
a existência de elementos comuns suficientes para justificar tomarmos Grécia e Roma juntos,
pelo menos como ponto de partida”. Finley enfatiza, como nós, que as cidades-estado gregas e
Roma eram sociedades agrárias, nas quais os conflitos abertos de classe, eram, de início, “regular
e exclusivamente entre uma aristocracia de proprietários fundiários e camponeses endividados.
Poder, autoridade, eram monopolizados pelos primeiros, tanto formalmente como de fato... Nós
estamos aqui confrontados com um estamento ou uma ordem em um sentido estrito, famílias que
se identificavam entre elas e eram assim reconhecidas pelos outros; mais claramente em Roma
com a emergência de uma ordem patrícia fechada...; menos seguramente na Grécia... Eles
também possuíam grande parte da riqueza”449.
Mas as dinâmicas históricas seguiram caminhos muito distintos. Enquanto em Atenas as
reformas de Sólon introduziram uma ruptura com os direitos exclusivos de caráter hereditário, em
Roma, um princípio timocrático foi introduzido no sistema governamental e militar em um
estágio grosseiramente similar, avalizando a caracterização de Nicolet de que ela seria uma
cidade censitária450. Mas mesmo em Roma, o poder aristocrático não barrou totalmente a
mobilidade social. “O tempo e o alcance do desenvolvimento diferiam de cidade-estado em
cidade-estado entre os gregos e mais dramaticamente entre eles coletivamente e os romanos. O
fechado patriciado romano foi efetivamente deslocado por uma nova aristocracia (nobilitas), que
não era exclusivamente hereditária e nunca foi institucionalizada como um estamento ou ordem,
incorporando novas linhagens (gentes) das quais uma crescente maioria era plebéia no velho
sentido, enquanto as famílias patrícias gradualmente pereciam”451.
Assim, tomando os marcos em que reconhece a existência de cidades-estado autogovernantes, Finley vai concluir que “todas as cidades-estado tinham em comum uma
característica, a incorporação dos camponeses, artesões e comerciantes na comunidade política
como membros, como cidadãos; mesmo aqueles que não tinham nem a obrigação nem o
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privilégio de portarem armas, é importante enfatizar. Eles não foram, de início (e em algumas
comunidades nunca), membros com plenos direitos, nem cidadãos no pleno sentido que o termo
adquiriu na Grécia clássica e em Roma. Mas mesmo o reconhecimento limitado era sem
precedentes na história; ele é simbolizado pelo divisão muito inventiva do estado em unidades
territoriais menores, ‘demos’ em Atenas e outras poleis gregas, ‘tribes’ em Roma, a maioria das
quais rurais”452. Esta invenção da política nos marca até hoje. Suas práticas estabeleceram um
“tipo humano”, ou marcaram um potencial de desenvolvimento humano, que permanece uma
referência incontornável. Quando Aristóteles, na Política, enfatiza o caráter político do animal
humano, cristaliza a experiência da vida do cidadão na polis453.
Pertencer à comunidade política dos cidadãos significava, normalmente, pertencer ao
exército cívico. Estas cidades-estado não possuíam instituições armadas separadas do corpo
cívico – exércitos profissionais ou forças policiais. Quando dissensões emergiam em seu interior,
quando se instala a stasis, a luta de facções, é uma parte da comunidade que se enfrenta com a
outra. De outro lado, a guerra era parte da vida destas comunidades. “Ninguém, no mundo das
cidades-estado, e certamente nenhuma classe social, opunha-se à guerra, conquista e império”454.
As divergências, quando emergiam, eram sobre decisões táticas, de tal ou qual luta devia ser
travada, se a estratégica adotada era a mais adequada, etc. No mundo das cidades-estado, a guerra
era, pois, um estado permanente. E, nas mais democráticas, os custos das guerras eram arcados
pelos cidadãos mais ricos. Nestas cidades, os cidadãos pobres participavam, cada vez mais, na
medida em que as técnicas militares tornavam a guerra mais organizada, das campanhas, mas
também lucravam com elas. Isso só se alteraria com os impérios, onde os frutos da guerra seriam
monopolizados pela nobreza.
Na primeira metade do século IV um certo equilíbrio de forças entre algumas cidadeschave, como Esparta, Atenas e Tebas, bem como a orientação persa de jogar uma polis contra as
demais, visando atingir uma soma zero, ainda permitiu a manutenção do quadro institucional das
poleis. Mas a unificação da Macedônia, no marco da cultura grega, em um reino capaz de
concentrar recursos humanos e militares em uma escala impossível para qualquer polis ou
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federações de poleis mudou radicalmente o quadro político. Felipe e Alexandre colocam as
cidades gregas sob sua tutela e canalizaram boa parte das energias da civilização helênica para a
conquista do império persa455.
Com a morte de Alexandre e a divisão de seu império entre os diádocos, temos um novo
marco institucional, o de reinos que incorporam as cidades. As grandes ligas em torno das
cidades hegemônicas deixam de existir e Esparta, Atenas e Tebas perdem seu protagonismo.
Algumas poleis e “povos” federados ainda conseguiriam assegurar sua autonomia, em meio dos
reinos helenísticos, por quase dois séculos – e mesmo prosperar, aproveitando rivalidades entre
os reinos, como foi o caso de Rodes. Para angariam apoio das cidades, os diádocos prometiam
respeitar sua independência. Os reis tinham que ter a sustentação do maior número de cidades
contra seus maiores inimigos, os outros reis, e para não dispersarem forças na ocupação de
cidades, estabeleciam um jogo de relações diplomáticas para mantê-las em seu campo. Era
somente quando a diplomacia falhava que intervinha a força militar. Em algumas cidades, como
Mileto, temos mesmo notícias de um certo reavivamento da vida cívica.
Mas o ambiente político das poleis é, no novo contexto, muito diferente. Agora, sua
liberdade significava, na prática, três coisas: autonomia, isto é, o poder de se governar por suas
próprias leis; não ser obrigada a pagar tributos; e não ter que abrigar guarnições de soldados
estrangeiros. Elas não podiam ter pretensões de estabelecer livremente sua política externa. Na
correlação de forças estabelecida pelos reinos helenísticos, principalmente na Grécia e na Ásia
Menor, elas eram obrigadas a aceitar uma hegemonia real, ainda que, por vezes, ela fosse mais
suave do que os decretos atenienses do século V para as cidades submetidas. As relações entre as
cidades e os reis ainda não é de hierarquia, mas de alianças onde as margens de manobra das
cidades em geral eram reduzidas. Cada cidade mantinha seu exército cívico, mas ele só era
utilizado para autodefesa em um ambiente de insegurança endêmica.
Procurando avaliar de conjunto a situação institucional das cidades gregas no século III,
Olivier Picard vai afirmar que “os conflitos herdados do século IV entre oligarcas e democratas
revelam-se coisas do passado, porque eles estavam ligados à oposição entre as duas cidades
hegemônicas, Esparta e Atenas. O regime que parece se impor daí para frente é uma democracia
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moderada, onde o poder é exercido por ricos notáveis sob o controle do conselho (cuja
composição social pode ser sensivelmente mais ampla) e com a aprovação da assembléia na qual
todo cidadão pode votar”456. Nessas “democracias moderadas”, que Aristóteles defende por sua
estabilidade, o corpo cívico tende a ser mais reduzido. As liturgias começam a ter uma
importância crescente: mesmo na Atenas do século IV, apenas 4 ou 5% dos cidadãos podiam
pretender ocupar os cargos de maior responsabilidade, porque exigiam altos rendimentos.
Não dispomos de informações adequadas sobre o cotidiano político e a realidade social
que este funcionamento institucional recobria, mas parece que no século III a distancia entre os
ricos e os setores médios ainda não era muito grande e os membros das elites – que dispunham do
tempo livre para desempenhar as atividades cívicas não remuneradas – tinham necessidade de
angariar o apoio dos cidadãos para serem eleitos. E uma certa coesão ainda é mantida entre eles,
como indica o temor generalizado da tirania. A vida institucional já mostra, entretanto, sinais de
declínio, o mais evidente sendo o funcionamento precário da justiça – muitas cidades tem que
recorrer a notáveis estrangeiros para exercer o papel de juizes e administrar a justiça. Mas é com
a dominação romana que as poleis, de fato, desaparecem definitivamente como estruturas dotadas
de vida política real.
Roma entra na região de cultura grega inicialmente como libertadora, ao proclamar que “a
liberdade e a autonomia constituem o estatuto normal da polis [e que] os reis não podiam fazer
valer direitos senão sobre seus domínios ancestrais”. Mas, em breve, os romanos introduziriam
um tipo de relação com os reinos e as cidades em que a única posição aceitável era a lealdade
incondicional, que implica a renúncia a todo direito. “A margem de manobra das cidades foi
consideravelmente restringida: não há mais possibilidade de estabelecer gradação na política face
a Roma, da mesma forma que não existe possibilidade de escapar da repressão quando Roma
decide que há uma ruptura de lealdade”457. Estas mudanças nas grandes estruturas de poder vão
sendo acompanhadas de mudanças nas sociedades gregas. Nas cidades, é cada vez mais central o
papel atribuído aos “grandes evergetas”. E as instituições vão apresentar um caráter cada vez
mais restritivo: “há uma evolução muito clara das instituições confiando os poderes a grupos
sociais mais reduzidos... marcada principalmente no recrutamento cada vez mais estreito dos
conselheiros... e provavelmente também pela restrição do direito de palavra nas assembléias.
Pode-se falar... de uma verdadeira depuração dos círculos dirigentes”458.
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A liberdade que Roma instaurou na Grécia era, nas palavras condescendentes de Grimal,
“não aquela de outrora, conquistadora e imperialista, mas o que se poderia chamar de liberdade
‘municipal’, conforme as tradições das cidades italianas e da própria Roma”459. A destruição, no
mesmo ano de 146, de Cartago e Corinto pelas legiões romanas, confirma que as cidades agora
são apenas as estruturas de base dos impérios, de fato, de um único grande império.
Momigliano vê na vitória do imperialismo romano, o “resultado de quatro fatores: a nova
orientação dada por Roma às forças sociais – ou seja, forças militares – da antiga Itália; a
absoluta incapacidade de qualquer exército helenístico para enfrentar os romanos no campo de
batalha; a penosa desagregação da civilização céltica e seus prolongamentos que prosseguiu
durante séculos e, por fim, possibilitou aos romanos controlar as riquezas da Europa Ocidental do
Atlântico até as regiões do Danúbio; e, por último, a cooperação de intelectuais gregos com
políticos e escritores italianos na criação de uma nova cultura bilíngüe que deu sentido à vida sob
o domínio romano”.460

A vida política na República Romana sempre foi controlada pelos notáveis, patrícios ou
nobres. A república foi estabelecida com a expulsão dos reis em 509 e res publica significava na
origem apenas o funcionamento das instituições da cidade, mais do que um regime político
específico – o termo manteve-se no período imperial como sinônimo de “negócios públicos”. Do
século V ao I, o emprego do termo implicava, de um lado, a rejeição de toda soberania
monárquica e, de outro, a rotação dos magistrados eleitos pela Assembléia do Povo461.
Todo cidadão fazia parte de duas unidades administrativas, uma militar, a centúria, e outra
territorial, a tribo. As assembléias do povo agrupavam os cidadãos em suas centúrias ou em suas
tribos. Enquanto as primeiras elegiam os chefes militares e firmavam as declarações de guerra e
os tratados de paz, as segundas elegiam os magistrados não militares e votavam as leis. Os
censores podiam passam os cidadãos de uma tribo para outra e utilizavam-se disso para
redistribuir o poder. Isso era decisivo, porque o direito de voto não era individual. Cada centúria
ou tribo estabelecia sua posição majoritária pelo voto de cada cidadão em voz alta (o voto secreto
é do final do século II) e o processo de votação era suspenso quando uma maioria era
estabelecida. Em tese, todo cidadão podia pleitear os cargos públicos, mas de fato só uma minoria
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de cidadãos ricos o faziam. Por volta de 350, a civitas romana, estes direitos de cidadania
estavam claramente estabelecidos e formalizados462.
Como enfatiza corretamente Pierre Grimal, “a liberdade dos cidadãos limitava-se a
escolher os magistrados ou, antes, a aceitar os homens que apresentavam sua candidatura. As leis
eram-lhes propostas na forma de um texto já redigido. Eles podiam votá-lo ou recusá-lo, mas não
participavam da sua elaboração. Esse papel pertencia aos magistrados e aos senadores... Era
somente o senado que, de uma maneira geral, tinha o direito de deliberar, de dar pareceres, de
formula uma senatus consulta. A massa dos cidadãos só podia intervir indiretamente, a cada vez
manifestando os sentimentos que a medida proposta lhe inspirava”463.
A religião sempre foi, em Roma, uma força legitimando ativamente a ação política. “A
procura dos sinais, dos augúrios, era uma instituição do estado. Havia um colégio de sacerdotes...
que detinham o segredo de sua interpretação... Os deuses controlam todos os homens que
possuem algum poder. Mesmo em tempos de guerra, os chefes, de que citamos a autoridade
absoluta [o imperium, o poder supremo exercido fora de Roma], devem interrogar os deuses. Se
não o fazem, incorrem numa terrível responsabilidade... Os romanos pensam que... é possível
dobrar [os deuses] quando estão encolerizados... Essa atitude dupla, ao mesmo tempo de
submissão e de astúcia em relação à vontade divina, faz com bem cedo apareçam na cidade
personagens que gozam de uma autoridade especial, as quais ao longo de sua vida mostram-se
‘afortunadas’, os que chamamos augusti” 464.
O império de Roma se formou por etapas. O primeiro momento é a conquista da Itália,
que tinha uma grande diversidade étnica, lingüística e cultural, e uma desigualdade de formas de
organização social. Nos séculos IV e III, particularmente entre 338 e 264 – da conquista do Lácio
e da Campânia ao início da Primeira Guerra Púnica –, forma-se uma nobreza romana vinculada
ao processo de conquista da Itália central e meridional, baseada na propriedade da terra e
nucleada em torno do Senado. A dominação de Roma – no século III um estado territorial que
compreendia apenas um décimo da península – se dá ao longo de todo o século e é acompanhada
de um processo de helenização de sua cultura e abertura da economia para o contexto
mediterrâneo.
Roma manteve o caráter de cidade-estado oligárquica, ao mesmo tempo que, firmando seu
domínio sobre toda a região, oferecia aos povos conquistados a condição de aliados, uma
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cidadania que lhes dava direitos civis mas não políticos, em troca da obrigação do apoio militar
(porém sem cobrar tributos). Estes povos italianos tornam-se parceiros nas expansões posteriores
de Roma. Ao mesmo tempo, a aristocracia romana tece uma rede de alianças com as aristocracias
destes povos, apoiando-as quando se confrontam com revoltas populares. No início do século III,
Roma envolve-se na Magna Grécia, e Pirro, rei de Epiro, vem à Itália em apoio a Tarento,
entrando em choque com os romanos (280-278). Todavia Pirro não consegue sustentar a
campanha e tem que se retirar para a Grécia, deixando a Itália livre para os romanos. A
romanização política, cultural e lingüística da península (paralela a sua helenização) ganha
impulso, e é seguida de uma política de extensão gradativa desta cidadania limitada para
membros de povos não romanos. O número de cidadãos plenos manteve-se em torno de 300 mil
nos séculos III e II.
Uma segunda fase de expansão imperial se dá através das guerras púnicas, de 264 a 241 e
de 219 a 201, em que Roma enfrenta e vence Cartago na luta pelo controle primeiro da Sicília e
depois do Mediterrâneo Ocidental. Quando da invasão de Aníbal, na Segunda Guerra Púnica, as
relações entre Roma e os povos italianos é profundamente abalada. A guerra provoca a perda de
6% do corpo cívico. Mas a repressão que se seguiu à vitória romana provocou conseqüências
muito maiores para os outros povos. Houve um grande movimento de população, com
escravização, massacres e deslocamento dos que apoiaram os cartaginenses, confisco de terras,
alterações do regime de propriedade, fundação de colônias romanas e italianas, etc. Há uma
destruição parcial do tecido social italiano, com a modificação de sua composição étnica (os
gauleses, por exemplo, desapareceram do norte da Itália). Mas o esforço de guerra desenvolvido
pela aristocracia romana lhe deu “uma força e uma fortuna maiores, assim como os meios de
obterem um poder econômico e político ainda maior”465. “As relações de Roma e dos outros
povos e cidades da Itália encontraria sua organização definitiva na hierarquia de estatutos e de
deveres que iam da integração completa à aliança no respeito à autonomia”. A Itália se
transforma então em um estado territorial capaz de rivalizar com os maiores reinos helenísticos e
sua aristocracia adota definitivamente modelos helenísticos.
No Oriente, a intervenção romana está inicialmente limitada à Ilíria e ao Mar Jônico, mas
na medida em que alguns reis helenísticos apóiam Aníbal, o Senado romano vê a região como um
teatro de operações. Depois da vitória definitiva de Roma sobre Cartago, em Zama, em 201,
Rodes e Pergamo buscam a aliança de Roma em sua luta contra os macedônios, oferecendo-lhe a
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oportunidade para intervir na Grécia. Imediatamente a máquina militar montada se volta para o
Oriente.
Vencendo os macedônios em 198, Roma obtêm a hegemonia sobre um mundo helenístico
profundamente dividido através da Paz de Corinto, de 196. Em 190, derrota o mais poderoso
exército do Oriente, o de Antioco. Todos os gregos rapidamente se dão conta da situação: “a
superioridade militar da legião romana, dirigida firmemente por uma autoridade política tenaz e
determinada, o Senado, constitui doravante o principal fator da nova organização estratégica do
Mediterrâneo”466. Com as conquistas dos reinos helenísticos, inicia-se o afluxo de riquezas,
escravos e dinamismo cultural para a Itália. No século II, Roma se torna o coração de um
império, abarcando quase todo o Mediterrâneo: a Itália, norte da África, boa parte da Espanha, o
sul da França, o mundo grego e a Ásia Menor. No século seguinte, seria completada a conquista
do Mediterrâneo (Síria, Judéia, Egito) e da Europa Ocidental (Gália).
O império ganha seu formato institucional definitivo, numa terceira etapa, depois que as
crises do final do século II dão origem a um período de ditaduras militares e guerra civil,
culminando na vitória final de Otaviano, em 33 a. C., quando se estabelece o principado. As
crises decorrentes do impacto da expansão imperial sobre a sociedade italiana estão vinculadas ao
nome dos irmãos Tibério e Caio Graco, que exerceram sucessivamente o tribunato (133-121),
procurando enfrentar a questão agrária (a manutenção de enormes exércitos destrói as bases do
pequeno campesinato da Itália e as conquistas oferecem enormes contingentes de escravos que
passam a trabalhar nas plantações da nobreza) e a extensão da cidadania efetiva para os povos da
Itália (que sustentavam uma parcela cada vez maior do esforço militar e cujas elites tinham se
enriquecido e tornado parte da camada economicamente dominante, mas estavam excluídas dos
centros de poder, monopolizados pela nobreza romana). Estas questões permaneceram na agenda
por muito tempo: a cidadania foi sendo gradativamente estendida depois da eclosão da Guerra
Social de 91-89, mas o problema agrário, que implicava mexer com as bases sociais fundamentais
do poder seguiu sem solução.
Estas questões vão levar ao confronto entre duas tendências políticas desde o final do
século II. O conceito de república “dá lugar a duas interpretações divergentes. Em seu tratado De
Re Publica, Cícero (no século I) se inspira em idéias políticas de Platão para tentar aplicá-las à
sociedade romana; ele faz de Res Publica o equivalente do grego politeia e defende, sob este
nome, um regime oligárquico. Ao revés, a partir dos Gracos, a expressão tende a um regime que
dá direitos crescentes às assembléias do povo e seu sentido carrega, assim, um certo valor
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democrático. É se apoiando neste sentido que Brutus e Cássio quiseram eliminar César
(assassinado em 15 de março de 44) porque eles consideravam sua ditadura como antirepublicana”467.
São a questão agrária e o significado e extensão da cidadania que estão na origem das
guerras civis que se prolongam por todo o século I. Elas se confrontam, cada vez mais, com o
monopólio do poder pela classe senatorial, que também não se revelava capaz de enfrentar os
problemas militares que eclodiam no império recém-conquistado (além das revoltas sociais,
revoltas de escravos, invasões “bárbaras”, guerras com estados vassalos ou vizinhos). Depois do
consulado de Mário (108-100), que reformou e profissionalizou o exército, os chefes militares
passaram a se colocar no centro do poder, em geral buscando catalisar o apoio do populus para
reforçar sua posição frente à nobreza senatorial. A morte de Mário, em 88, foi seguida de um
período reação oligárquica, com o predomínio de Sila (88-79), que como ditador, procurou
alargar, reformar e reforçar o domínio senatorial. Mas os problemas decorrentes da crise agrária,
das medidas arbitrárias dos chefes militares e concentração de riquezas permaneceram sem
solução. Pompeu hegemoniza a política romana depois da morte de Sila, mas tem que formar um
triunvirato em 60, com Crasso e César. O governo passa a ser controlado não mais pela oligarquia
senatorial, mas pelos chefes militares, com seus exércitos privados e vastas clientelas, dotados de
mandatos especiais, prenunciando os imperadores. A cidadania é sucessivamente expandida – um
levantamento posterior, da época de Augusto, registrava a existência de 900 mil cidadãos
romanos na Itália468 - mas a República, como regime dominado por uma aristocracia, que
competia entre si por poderes dentro de algumas regras formalizadas, viabilizando a existência de
vida política estável, deixara de existir. Do primeiro triunvirato até a batalha de Actium, mais
trinta anos de guerras civis seriam necessários para definir quem seria o imperador do Império
Romano.

Pierre Grimal verá na dinâmica que leva à supressão da Republica Romana e no
estabelecimento do principado, a consolidação de uma liberdade privada inexistente no seio das
comunidades políticas: a diminuição da sujeição jurídica das mulheres e um estatuto mais liberal
de tratamento dos escravos.
“Ainda aí a cidade romana mostra-se mais liberal que a cidade grega, ao mesmo tempo em
razão da velha ideologia da família e das novas circunstâncias políticas, à formação de um
império de vocação universal, em que o ‘direito das gentes’ tendia a encobrir e a fazer
submergir o direito dos cidadãos... Essa eliminação gradual das barreiras entre liberdade e
467
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escravidão, constatada desde o fim da República, é talvez a maior das conquistas de
Roma... Quanto à ‘liberdade’ dos cidadãos, ela também instalou-se cada vez mais
solidamente ao longo dos séculos. Reivindicação política no final da República, ela deixara
apenas boas recordações. Parecia inseparável da violência e do sangue, da guerra civil, das
espoliações, das revoluções nas cidades e das conjuras, a despeito das leis humanas e
divinas. Foram necessários longos esforços para estabelecer um regime que fizesse
esquecer essa longa seqüência de males. Augusto o conseguiu. Ele foi considerado um deus
e nunca mais se voltou ao tempo da libertas”469.
Esta versão idealizada do domínio de Roma o identifica com a Pax Romana – que, ao
suprimir a interferência das paixões na vida coletiva da cidade e a guerra entre cidades e povos,
permitiria que as pessoas buscassem uma liberdade em outras esferas da vida que não uma
atividade política. Mas como outros liberais reconhecem, “a questão da liberdade individual...
não estava ainda colocada”470. O cidadão é, antes de tudo, membro da sua comunidade.
De fato, desde Alexandre começou a se conceber a idéia de uma comunidade universal,
um império na acepção plena do termo, no qual dominadores e dominados poderiam se fundir,
um império como a expressão institucional de uma civilização. No domínio dos diádocos, isso
deu lugar a uma luta permanente entre reinos. Neste período, “começou a se afirmar uma
concepção de liberdade... não-política, porque apela para a consciência interior do sujeito e à
autonomia da vontade individual”. Nela, o foco deveria deixar de ser “a polis para se tornar a
cosmópolis, a cidade de todos os homens”471. Isso seria alcançado sob o tacão de Roma. Como
dirá Momigliano, “a nova liberdade era a nova paz, a airene que é ataraxia, calma impassível...
Eleutheria é ataraxia: liberdade é paz do espírito”472.
Mas mesmo este estado de imperturbabilidade não é a liberdade individual. Como firma
Raquel Gazolla, para o caso grego, o indivíduo “não emergiu na Grécia, cultura que não pensou o
homem como ser substancial e senhor de suas ações, ética e politicamente responsável por seus
atos. O homem grego antigo é, podemos dizer, uma singularidade com interioridade, mas não um
sujeito que se divide em muitos sujeitos, com funções diversas. Ele não é uma consciência de si,
uma res cogitans, ou uma razão que traz para si o mundo e ela mesma para principiar-se”473.

A institucionalização da estrutura estatal imperial em Roma suprime a vida política. Não
há interferência de um coletivo de cidadãos, qualquer que seja sua delimitação no conjunto da
população, na definição dos rumos da comunidade, da cosmópolis. A dissidência deve ser restrita
à esfera local ou aos negócios privados. Divinizado, à frente de um aparato de estado
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impermeável ao conflito institucionalizado, há um imperador, um governante que normalmente
só é substituído quando morre ou renuncia – ou por conspirações palacianas ou derrotas militares
para exércitos mais fortes, como nas monarquias das sociedades tributárias.
A política, que nasceu com a formação de um espaço público onde cidadãos podiam
interferir na definição dos negócios comuns de sua comunidade, tinha estimulado a
argumentação, a abstração e a formação de uma nova visão de mundo, a filosofia – que, por sua
vez, permitiu pensar as decisões da comunidade sem a interferência dos deuses. A expressão mais
radical das práticas políticas foi a democracia ateniense, aquela que, segundo Meier, consolidaria
a própria idéia de política, oferecendo-lhe um caso limite prático. Suas potencialidades ficaram
evidentes, no século V, pela sua capacidade de mobilizar o conjunto do demos. Uma prática
distinta desenvolveu-se em Roma, política não se pode negar, mas controlada por uma
aristocracia que monopolizava todas as decisões. Na medida em que esta comunidade de cidadãos
se expandia, emergiram demandas de democratização nos séculos II e I, que enfrentaram fortes
resistências da oligarquia no poder. A estrutura de poder estabelecida não foi capaz de enfrentar
politicamente estas demandas de participação e terminou por suprimir as condições estruturais
necessárias para a própria atividade política restrita que desenvolviam, regredindo à pura
dominação legitimada pelos deuses.
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Capítulo IV

A invenção da política moderna:
soberania, poder constituinte e democracia
A economia-mundo européia e a gênese traumática da modernidade
O estado territorial moderno, a soberania e o poder constituinte
A formação da ciência como visão de mundo moderna
Revolução, democracia e nação
A dinâmica contraditória do capitalismo
A modernidade como arena política

Temos as informações necessárias para analisarmos não só a estrutura da sociedade moderna e da forma política que lhe é característica, mas, ao contrário da antiguidade clássica, também sua gênese – o que torna nossa tarefa muito distinta e mais desafiadora1. Uma análise científica da sociedade atual, no que este termo pode conter de significativo para nosso estudo, tem que
rejeitar a naturalização do devir histórico e, portanto, qualquer tentação teleológica2. O que não é
fácil, dado o caráter capitalista da sociedade moderna – aos olhos da ideologia dominante, o capitalismo é o desenvolvimento da economia mercantil (e monetária) e esta um aprimoramento das
trocas, que são praticamente coextensivas à existência da humanidade.
Rompermos com este viés teleológico e deixarmos de ver o presente como o único desdobramento possível do passado é uma pré-condição para compreendermos a política moderna.
Porque esta atividade representa, nas condições estruturais da modernidade, exatamente a possibilidade de lutar por escolhas que antes eram mais reduzidas e que, cumulativamente, podem
condicionar diferentes futuros – escolhas que são políticas porque resultam em tomadas de decisões pelos poderes fundamentais da sociedade a partir da aceitação, em diferentes graus, do choque de conflitos abertos de interesses e argumentos.
Não foi a atividade política que presidiu a gestão das estruturas de poder estabelecidas depois que o domínio das cidades-estado antigas foi substituído pelo dos impérios e finalmente consolidado sob o Império Romano. O colapso deste deu lugar, em algumas partes, a outros impérios
(seja o Bizantino, sejam os califados e emirados mulçumanos), mas produziu, na Europa Ociden1 Sobre a relação entre gênese e estrutura, ver Roman Rosdolsky, Gênese e estrutura de O capital de Marx, Alexandre Kojeve, Genesis y estructura de la Fenomenología del espíritu de Hegel, e Perry Anderson, A crise da crise do
marxismo.
2 Esta é a perspectiva fundamental da revisão do processo de formação histórica do capitalismo que orienta a obra de
Ellen Meiksins Wood. Ver, em especial, Democracia contra capitalismo e A origem do capitalismo.
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tal, uma situação única na história. Era uma zona dotada de certa homogeneidade cultural, compartilhando uma religião, uma língua (o latim), vestígios de leis e mesmo da infra-estrutura legada pelo antigo império, mas caracterizada por uma notável fragmentação do poder – explicada,
em parte, pelas características da dominação romana, que incorporava diferentes elites, sem todavia homogeneízá-las.
Como afirma Charles Tilly, em sua análise dos estados europeus durante o último milênio,
“impérios, cidades-estado, federações de cidades, redes de proprietários rurais, igrejas, ordens religiosas, ligas de piratas, bandos de guerreiros e muitas outras formas de autoridade predominaram em alguma parte da Europa. A maioria delas se qualificavam como estados de um tipo ou de
outro: eram organizações que controlavam os principais meios concentrados de coerção dentro de
territórios delimitados e exerciam prioridade, em alguns aspectos, sobre todas as outras organizações que atuavam dentro desses territórios. No entanto, só tardia e lentamente é que o estado nacional se converteu na forma predominante”3. Muitos tipos diferentes de estado foram, assim,
possíveis nesta zona do mundo.
As cidades sempre coexistiram com os estados, e quando ambos não se identificavam,
condicionavam de diversas maneiras a vida das diferentes formas de estado; ao contrario do que
usualmente se afirma, o desenvolvimento do feudalismo favoreceu a vida urbana e o comércio,
particularmente no auge do sistema, entre os séculos XI e XIII. As cidades medievais, embora
fossem uma forma histórica distinta das cidades-estado antigas, recuperaram algo da experiência
de gestão do poder da antiguidade clássica, quando dispuseram de autonomia para isso. Um patriciado burguês já era hegemônico, a partir do século XII, nas repúblicas que ser formaram no norte da Itália. Ele resistia às ambições imperiais e do papado, revalorizou uma vida cívica e formas
de atividade e reflexão que podemos qualificar de políticas. Era uma política oligárquica, com
uma cidadania restrita, expressa principalmente no direito de acesso à magistraturas, cujos exemplos clássicos são Florença e Veneza. Quentin Skinner analisou com admirável rigor como esta
atividade cívica formou um ideal de liberdade e produziu um novo pensamento político, que desabrocharia no humanismo renascentista. Não é o caso de retomarmos aqui a análise que ele desenvolve em As fundações do pensamento político moderno – que são, ao contrário, o pressuposto de nosso estudo4.
Mas dizer que existia uma vida política nas cidades-estado medievais não explica a formação da política moderna. Porque esta, tanto como atividade como pensamento, surge ligada à
formação dos estados dinásticos territoriais, nas monarquias absolutistas – estados distintos tanto
3 Charles Tilly, Coerção, capital e estados europeus, p.50.
4 Quentin Skinner, As fundações do pensamento político moderno.

170

dos impérios que extorquiam tributos como dos diferentes sistemas de soberania fragmentada característicos do feudalismo. Maquiavel nos dá uma boa indicação disso: seu objeto de reflexão é a
incapacidade das cidades italianas empreenderem a centralização territorial da península, como
está se processando em outras partes da Europa5. Mas estes estados territoriais não surgem como
“estados-nação”, característicos dos últimos dois séculos, fruto do envolvimento da população
na atividade política, e sim ao redor de um aparelho de burocrático relativamente autônomo, encabeçado por um monarca, como estruturas centrais relativamente coordenadas que articulam organizações militares, extrativas, administrativas, distributivas e mesmo produtivas6. E estes estados dinásticos (que alguns já chamam de nacionais – embora reconhecendo que ainda não configuram nações), além de terem que sobrepujar as estruturas imperiais e as cidades-estado, formaram-se não apenas por processos endógenos, mas como um sistema, com a existência de uns condicionando o desenvolvimento dos outros a partir da pressão militar no ambiente da crise do feudalismo.
Normalmente analisa-se o meio milênio entre a crise geral do feudalismo, no século XIV,
e a existência incontestável de uma sociedade capitalista madura com seus estados-nações, no século XIX, como a transição do feudalismo para o capitalismo. Mas fazer isso significa borrar deste trajeto as encruzilhadas, as alternativas esboçadas e as escolhas feitas, que terminaram por não
se impor, mas que determinaram por séculos o destino de centenas de milhões de pessoas. Como
afirma Ellen Wood, “o capitalismo é apenas uma das muitas trajetórias possíveis que se originaram a partir do feudalismo ocidental (muito diferentes das variações no âmbito do feudalismo),
que ocorreram, no primeiro caso, na Inglaterra, em contraste, por exemplo, com a cidaderepública italiana ou o absolutismo francês”7.
Estes cinco séculos não foram somente um prelúdio à vitória do capitalismo; eles constituem, talvez mais do que qualquer outro momento da história, um período em que diferentes projetos foram formulados, implementados e vitoriosos ou derrotados. Nele, nasceu a política como
a pensamos e, em certa medida, a praticamos. Nele, foram construídos os horizontes de uma emancipação humana laica, consolidados no século XVIII e que movem os seres humanos até nossos dias – afinal ainda somos criaturas do Iluminismo. Nele, foram formados “o político” e “o econômico” como esferas que parecem dotadas de autonomia e legalidade próprias, que encaramos com naturalidade, quando na verdade se trata – entre outros aspectos – da expressão de realidades institucionais profundas e interconectadas, construídas no curso destes séculos (um estado
5 Nicolau Maquiavel, Escritos políticos.
6 Charles Tilly, Coerção, capital e estados europeus, p.68-78
7 Ellen Wood, Democracia contra capitalismo, p.40, nota 20.
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nacional estruturado de forma compatível com a atividade política, um mercado capitalista regido
pela lei do valor a partir dos processos de produção, com cada um deles apoiando-se no outro).
A escolha dos marcos conceituais para analisar a modernidade é, assim, estratégica. A idéia de que o devir histórico humano compreende distintas etapas começou com o Iluminismo e
ganhou consistência com Marx e sua teoria dos modos de produção. Weber questionou ai o que
entendia ser uma visão reducionista da causalidade histórica, sustentando a multiplicidade de determinações da ação social. Apoiando-se nestas duas fontes que formulações inovadoras propiciaram, principalmente a partir dos anos 1970, um grande avanço na inteligibilidade do processo histórico. Os temas das determinações causais, das etapas, da evolução e do progresso apresentavam-se, agora, de maneira muito mais complexa.
Vários autores estruturam, desde então, narrativas sobre a formação do mundo moderno
ou mesmo da história das civilizações a partir da combinação de distintas determinações – “o arado, a espada e o livro”, para Gellner8; “coerção e capitais”, para Tilly9; “poder ideológico, econômico, militar e político (IEMP)” para Mann10; “vigilância intensificada, capitalismo, industrialismo e controle centralizado da força” para Giddens11. De outro lado, embora questionem diferentes aspectos das formulações marxistas originais, vários autores vão, tomando a obra de Marx
como referência, realçar a especificidade do fenômeno do capitalismo na história humana – alguns desenvolvem novas formulações da teoria dos modos de produção, como Wolf, Amin, Anderson, Brenner ou Wood, outros integram-na em uma concepção focada em conceitos que podem ser, esquematicamente, assimilados à idéia de formação social, como Balibar, Arrighi (ciclos
sistêmicos de acumulação), Wallerstein (economia-mundo) ou Braudel (capitalismo histórico).
De conjunto, estes autores formam um novo campo integrado de saber, trans-disciplinar, em consonância com as problemáticas já levantadas por Marx e Weber, que tem como objetivo compreender as formas de existência humana no mundo moderno. Nosso debate sobre a política moderna tem, pois, que partir dos avanços analíticos obtidos por estes pesquisadores.

A economia-mundo européia e a gênese traumática da modernidade

Se concebemos nosso mundo como tendo sua dinâmica determinada, em primeiro lugar,
pelo capitalismo como sistema, como estrutura que organiza grande parte da existência humana, a

8 Ernest Gellner, Plough, sword and book: the structure of human history.
9 Charles Tilly, Coerção, capital e estados europeus.
10 Michael Mann, The sources of social power.
11 Anthony Giddens, As conseqüências da modernidade.

172

sociedade moderna têm pouco mais de dois séculos. O modo de produção capitalista tornou-se
dominante com a revolução industrial ocorrida na Inglaterra na década de 1770. De outro lado,
ele ganhou sua feição política atual, como a coexistência de estados-nações, a partir da Revolução
Francesa de 1789, uma revolução inequivocamente burguesa, ainda que não capitalista no sentido
do que se passava na Inglaterra. De conjunto, as classes características do capitalismo e os estados-nações emergem, no século XIX, como os grandes atores do cenário histórico12. É a partir das
forças que foram despertas no final do século XVIII que uma burguesia conquistadora , para utilizarmos os termos de Charles Morazé, dominou todo o mundo. Esta é a interpretação difundida a
partir da idéia de “dupla revolução”, formulada por de Eric Hobsbawn, bastante conhecida e sobre a qual não precisamos nos deter aqui13.
Mas a inteligibilidade tanto dos processos societários contemporâneos como da política
moderna requer que voltemos mais no tempo. O capitalismo vitorioso fagocitou uma série de
formas históricas e de sistemas de pensamento pré-existentes, refuncionalizando-os a partir de
suas necessidades. Há uma primeira modernidade que assentou as bases para nosso mundo, sem
ainda sê-lo. Quando, então, podemos dizer que se inicia o mundo moderno?
Diferentes respostas podem ser formuladas dependendo dos marcos conceituais que escolhamos. Mas nossa opção metodológica exige que integremos a narrativa histórica articulando
acontecimentos fundadores às determinações estruturais, à ação de estruturas cujas mudanças são
mediadas por momentos de crise e passagens e que têm uma gênese discernível, passível de ser
apreendida de uma maneira não teleológica. A sociedade feudal não se torna mais mercantil por
acaso, mas uma sociedade mercantil não carrega em si a necessidade de seu desdobramento em
uma sociedade capitalista – em algum momento a sociedade européia se tornou preponderantemente mercantil e depois centralmente uma sociedade capitalista. Estes momentos têm, então,
que ser localizados e explicados.
No final do século XV, o Velho Mundo estava dividido em distintas economias-mundo
que coexistiam e mantinham contacto entre si nas bordas14. Compostas as vezes por um único
império, as vezes constituídas por inúmeras entidades – de impérios a cidades-estado, de reinos a
confederações –, estas economias-mundo vinham se formando e se redefinindo desde o neolítico
e viam-se como o ecúmeno, o conjunto da área habitada da Terra.
Mas quando, em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo – buscando uma rota para o
Oriente nos esforços de expansão comercial empreendidos pelos estados e comerciantes europeus
12 Michael Mann, The sources of social power, vol. II, The rise of classes and nation-states, 1760-1914.
13 Eric Hobsbawn, A era das revoluções 1789-1848.
14 Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony: The world system A D. 1250-1350.
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–, chegou ao que pensava ser a Índia, encontrou um Novo Mundo, completamente desconhecido
aos habitantes do que era até então concebido como o ecúmeno. Este acabou se revelando o primeiro acontecimento efetivamente planetário na história humana, o ato de fundação do primeiro e
único sistema mundial da história, estruturado por um mercado que desde então não parou de se
expandir e foi se adensando, até englobar todo o planeta. Ele seria seguido pela chegada de Vasco
da Gama à Índia (1498) e pela circunavegação da Terra pela expedição de Fernão de Magalhães
(concluída em 1517), marcos de uma expansão ultramarina européia que se prolongaria por todo
o século XVI – com a conquista da Ameríndia e o genocídio de sua população pelos espanhóis,
bem como o estabelecimento de um Império Português no Índico, que deslocou o monopólio árabe do comércio intra-asiático e da região com a Europa.
Esta expansão comercial era uma das respostas à grave crise de sociedade que a Europa
feudal atravessou durante todo o século XIV e XV. A peste negra provocou, de 1346 a 1353, a
morte de um terço da população e continuou assolando o continente por muito tempo, produzindo, junto com as fomes se multiplicavam, uma grande quebra demográfica. As sublevações camponesas e as guerras se tornaram endêmicas – Guerra dos Cem Anos, guerras hussitas na Europa
central, Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, avanços dos turcos, etc. Uma depressão econômica
se abateu sobre o continente nos séculos XIV e XV, associada a uma crise geral das relações feudais.
É neste cenário que alguns estados puderam avançar na centralização de soberanias fragmentadas, a economia mercantil se expandiu e as relações de propriedade privada de um novo tipo ganharam espaço. Com o solapamento das hierarquias sociais, instaurou-se uma profunda crise ideológica. A revalorização do pensamento antigo pelo humanismo do Renascimento foi seguida pela Reforma Protestante, expressão maior da crise espiritual da cristandade ocidental, irreversível depois de 1519-21, e pela Contra-Reforma – desencadeando um longo período de conflitos religiosos que culminariam na Guerra dos Trinta Anos (1618-1648).
Datar o início da modernidade no que Wallerstein chamou de “o longo século XVI”
(1450-1640) é a posição de Marx que, apesar de ter formulações diferentes sobre o tema, afirma
inequivocamente que “a era capitalista data do século XVI”15. Max Weber tem uma posição análoga16. É inegável que temos, no início do século XVI, uma série de processos históricos simultâneos que apontam para uma ruptura histórica profunda no extremo oeste da Eurásia. Formação de
estados dinásticos territoriais centralizados, expansão ultramarina e conquista da América, Renascimento e Reforma Protestante são processos que a tradição historiográfica consagrou como
15 Karl Marx, O capital, volume 1, cap. XXVI, p.715
16 Max Weber, A ética protestante e o espírito do capitalismo.
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formadores do mundo moderno. Mas será que eles permitem interpretar o processo histórico de
conjunto e compreendê-lo como devir contraditório, cujas raízes e desdobramentos se entrecruzam e estabelecem novas compreensões do mundo, campos de possibilidades da ação humana e
disputas organizadas por novos horizontes?
Isso nos remete para dois problemas metodológicos fundamentais. De um lado, para a
questão que embasa a pesquisa de Immanuel Wallerstein em seu O sistema mundial moderno ou
Charles Tilly em seu Coerção, capital e estados europeus. O sistema de referência para se estudar a mudança social na escala da sociedade moderna não pode ser o estado nacional (de resto então inexistente) ou uma sociedade isolada, mas passa a ter que ser, necessariamente, um sistema
que se torna mundial17.
“Foi nos finais dos século XV e princípios do século XVI que apareceu aquilo que podemos
chamar de uma economia-mundo européia. Ela não era um império mas, no entanto, era tão
extensa como um grande império e partilhava algumas das suas características. Mas era diferente, e nova. Era uma espécie de sistema social que o mundo ainda não conhecera realmente antes e que constitui a característica distintiva do sistema mundial moderno. Era uma
entidade econômica mas não política, ao contrário dos impérios, cidades-estados e naçõesestados. De fato, ela continha precisamente dentro dos seus limites (é difícil falar de fronteiras) impérios, cidades-estados e ‘nações-estados’ em ascensão. Era um sistema‘mundial’, não porque contivesse todo o mundo,mas porque era mais lata do que qualquer
unidade política juridicamente definida. E era uma ‘economia-mundo’, porque as ligações
básicas entre as partes do sistema eram econômicas, embora reforçadas em alguma medida
por laços culturais e eventualmente... por arranjos políticos e inclusivamente por estruturas
confederadas...
Existiram outras economias-mundo antes. Mas se transformaram sempre em impérios: China, Pérsia, Roma. A economia-mundo moderna poderia ter ido na mesma direção – na realidade pareceu esporadicamente que assim aconteceria – mas as técnicas do capitalismo
moderno e a tecnologia da ciência moderna, que estão, como sabemos, ligadas por alguma
forma, permitiram que esta economia-mundo prosperasse, produzisse e se expandisse sem a
emergência de uma estrutura política unificada”18.
Wallerstein utiliza uma série de conceitos de uma forma que consideramos imprecisa (política, capitalismo, estado-nação). Mas é inequívoco que um sistema mundial estava em formação, integrando suas determinações à formação de um sistema de estados na Europa – ponto corroborado pela análise de Tilly.
De outro lado, devemos ter presente o problema que já levantamos, a recusa do viés teleológico19. As mudanças vividas pela Europa no final do século XV, antes dos Descobrimentos, que
muitos historiadores caracterizam de civilização do Renascimento20, não podem ser compreendi-

17 Immanuel Wallerstein, O sistema mundial moderno, p.18-19
18 Immanuel Wallerstein, op. cit., vol. 1, p.25-26.
19 Questão também destacada por Tilly, Coerção, capital e estados europeus, p.82-84
20 Jean Delemeau, A civilização do Renascimento.
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das como um desdobramento da crise do feudalismo e do nascimento do capitalismo, como uma
transição em que o primeiro estaria impedindo o segundo de vir à luz. Esta encruzilhada histórica
constitui, antes, a concatenação de dinâmicas advindas da crise da sociedade feudal com o resgate
e o reavivar de elementos importantes da Antigüidade, isto é, a sua recuperação no tempo à luz
das necessidades do presente, acompanhada de uma difusão sem paralelo na história de uma civilização particular pelo planeta, através da expansão comercial e da conquista ultramarina, o que,
na passagem do século XV para o XVI, amplia rápida e drasticamente os horizontes europeus.
Trata-se de um encadeamento único, na história humana, de tempo e espaço21.
O Renascimento refletia a busca de uma solução para os impasses do da crise do feudalismo através do resgate da sabedoria dos antigos. Ele já estava plenamente estabelecido no século XV, se prolongando por todo o século XVI e adentrando mesmo no século XVII. Ele é, assim,
um fenômeno europeu, que só ganha projeção exterior com o desbordamento destes marcos em
função da expansão ultramarina, que lhe dá uma nova qualidade. Expressa, inicialmente, a crise
interna da sociedade medieval pelo esgotamento das terras, quebra demográfica, reestruturação
da economia mercantil, concentração de soberanias dispersas e competição com o Islã otomano
nos marcos do sistema mediterrâneo, entre a tomada de Constantinopla em 1453 e a batalha de
Lepanto em 1571. É um momento de grande efervescência intelectual, com a difusão de textos da
antiguidade clássica que tinham se perdido para a cristandade ocidental, o questionamento das autoridades e a elaboração de uma nova forma de humanismo – parcialmente apropriado, em seguida, também pela Reforma Protestante. É igualmente um momento de mudanças societárias importantes na medida em que o comércio e as finanças, concentrados principalmente nas cidades
italianas, favorecem a incorporação de inovações técnicas – européias ou oriundas das culturas
asiáticas. Estas mudanças produzem um efeito de retroalimentação da cultura humanista e, no caso da imprensa, potencializam também a Reforma22.

21 Perry Anderson, Linhagens do Estado absolutista, p.419-21. As implicações epistemológicas da expansão ultramarina são enormes, indo do colossal fluxo de informações que passou a estar disponível para os europeus à reestruturação de sua concepção de mundo. Harvey, utilizando o conceito de “compressão do tempo-espaço”, descreve como a história da modernidade é marcada por sucessivas vagas de inovações por meio das quais o capitalismo “aniquila o espaço por meio do tempo”, tornando o mundo mais acessível, integrado e menor. As grandes navegações, a
primeira destas vagas, impuseram uma reorganização da compreensão que os europeus tinham do espaço e do tempo,
que passavam agora a ser concebidos como infinitos, um dos alicerces conceituais do Iluminismo. Ver: David Harvey, Condição pós-moderna, p.219-225. E também Alexandre Koyré, Do mundo fechado ao universo infinito, Alfred
Crosby, A mensuração da realidade e W.G.L.Randles, Da Terra plana ao globo terrestre.
22 Os europeus não apenas dispõem, agora, de muito mais conhecimentos de primeira mão, mas também, graças à
difusão da imprensa, de meios para potencializar o armazenamento e a difusão dos conhecimentos adquiridos. Jack
Goody mostrou o impacto na história da revolução dos meios de comunicação. Ver Domesticação do pensamento
selvagem; La lógica de la escritura y la organización de la sociedad; e Entre l’oralite et l’écriture. Para este período, ver Elisabeth Eisenstein, A revolução da cultura impressa.

176

Mas, com a incidência da Expansão Ultramarina sobre este processo, temos um fenômeno
inédito, de conseqüências verdadeiramente explosivas, a superação do sistema inter-regional europeu-asiático-africano e a constituição, pela primeira vez na história humana, de um sistema que
pode ser chamado de mundial. Enrique Dussel tem razão em destacar que a Europa era, até 1492,
uma cultura regional e periférica do Islã, a civilização que ocupava o lugar chave no “sistema inter-regional” e que se encontrava ainda em plena expansão (atingindo seu apogeu com o cerco
otomano de Viena, em 1529)23. E a China dos períodos Sung e Ming era seguramente tão desenvolvida, do ponto de vista técnico e econômico, quanto a Europa24. Não é, pois, arbitrário que a
Europa moderna marque o final da Idade Média pela queda de Constantinopla. Mas o surpreendente descobrimento e conquista da Ameríndia, do Novo Mundo – acontecimento completamente
fora do horizonte de expectativas da sociedade européia –, e o saque de suas riquezas, deram à
Europa as vantagens comparativas necessárias para retirá-la da condição periférica e obter as vitórias decisivas contra o Islã, em um prolongado confronto que se estendeu do Marrocos às Filipinas. Agora em contato direto também com a Índia e a China, os europeus se estabeleceriam
como a civilização central do “sistema-mundo” que se formou por sua iniciativa; sua atividade
comercial – bem como, pronto, sua técnica e sua cultura – tornou-se o coração da primeira (e única) economia-mundo global que a humanidade conheceu.
Com este sistema-mundo e o mercado “mundial” que lhe é coextensivo, estamos frente a
uma ruptura decisiva na trajetória humana, o início efetivo de uma história “universal”. Práticas
humanas a partir de agora enlaçam cada vez mais o conjunto das civilizações em um mesmo processo e a instauram o palco para a emergência, ao longo de alguns séculos, de uma novidade histórica sem precedentes – o valor que busca se valorizar que, pela primeira vez, poderá expandirse em todo seu esplendor e impor-se no processo de produção. Isto revolve todas as esferas da existência humana, produzindo, como afirma Samir Amin, “um corte decisivo na história universal
que supera pelo seu alcance o mero progresso das forças produtivas – não obstante prodigioso –
que permitiu”25.
Parece, assim, pertinente conceber a modernidade inicial antes de tudo como a conseqüência da gestão, pela Europa, de sua centralidade planetária recém-adquirida. Nas palavras
de Dussel, “a modernidade européia não é um sistema independente autopoietico, auto-referente,

23 Especificamente para este problema de conceituação, ver Enrique Dussel, “Europa, modernidad y eurocentrismo”
in Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, p. 41-53.
24 Para a comparação com o Islã e a China, ver Perry Anderson, Linhagens do Estado absolutista, p.495-548, e com
a China, ver Immanuel Wallerstein, O sistema mundial moderno, p.58-68.
25 Samir Amin, O eurocentrismo, p. 17.
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mas uma ‘parte’ do ‘sistema-mundo’: seu centro”26. Um sistema hierarquizado desde sua gênese,
em 1492, sempre integrado por um centro para onde são drenadas as riquezas de distintas periferias, sempre concentrando recursos e gerando exclusões. Como afirma Novy, falando da formação do Brasil, mas em um enfoque que pode ser generalizado, “a extração de ouro na periferia, a
acumulação de riquezas no centro, a agricultura na periferia, a industrialização no centro. As relações de centro e periferia não se dissolvem no processo evolutivo; mudam tão-somente a sua
forma”27. Wallerstein, que sistematizou pela primeira vez a idéia de sistema mundial, introduziu
em sua análise ainda outros elementos estruturais, as semi-periferias (antigos centros deslocados
por novos) e a arena exterior, as regiões não incorporadas ao mercado e ao sistema mundiais.
Conquista do mundo por uma civilização particular, a modernidade será, desde o início,
moldada pelos imperativos de uma economia mercantil. Ela terá, através de uma série de embates, suas características sistêmicas paulatinamente reforçadas, tornando-se depois capitalista.
Mas manterá, desde o início, este caráter profundamente contraditório, trazendo enormes desenvolvimentos técnicos e cognitivos e carregando novas potencialidades, ampliando horizontes, universalizando a humanidade, mas também produzindo extermínios e genocídios, destruindo culturas, criando novas opressões e fechando horizontes. A Europa Ocidental deixa a periferia das
correntes civilizatórias e se coloca como eixo da formação de uma economia-mundo que conecta
os pólos de todos os continentes. Mas a relação fundamental que os europeus estabeleceram com
as demais civilizações é de conquista e destruição, firmando um domínio que perduraria até hoje28.
Esta parece ser a forma mais coerente de apreender a modernidade como um devir contraditório e não uma trajetória inelutável, como uma civilização cuja historicidade é plenamente inteligível e cuja estrutura vai sendo construída e reordenada ao longo de seus vários momentos –
no século XVI tendo como centro a Península Ibérica (e seu apogeu o império de Carlos V); no
século XVII, tendo Amsterdã como foco da primeira sociedade plenamente burguesa da história;
no século XVIII, focada na Inglaterra, que já tinha produzido um capitalismo agrário e acumulava
26 Enrique Dussel, Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão, p.52. Dussel define “como determinação fundamental do mundo moderno o fato de ser (seus estados, exércitos, economia, filosofia, etc) ‘centro’ da história mundial. Isto é, nunca houve empiricamente história mundial até o 1492 (como dada te início da decolagem do
‘sistema-mundo’). Antes desta data, os impérios ou sistemas culturais coexistiam entre si. Só com a expansão portuguesa desde o século XV, que chega ao extremo oriente no século XVI, e como o descobrimento da América hispânica, todo o planeta se torna o ‘lugar’ de ‘uma só’ história mundial (Magalhães-Elcano dão a volta de circunavegação
da terra em 1521)”. “Europa, modernidad y eurocentrismo”, p. 46.
27 Andreas Novy, A des-ordem da periferia, p.23.
28 É central, nesta perspectiva, rejeitar a idéia de uma civilização ocidental, que teria suas raízes na antiguidade clássica. “A diacronia unilinear Grécia-Roma-Europa é um invento ideológico de fins do século XVIII romântico alemão”. Enrique Dussel, “Europa, modernidad y eurocentrismo”, p.41. Sobre isso, ver também Samir Amin, Eurocentrismo.
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as condições para criar uma industria capitalista e, no século seguinte, desagregar as últimas
grandes civilizações recalcitrantes do planeta, impondo-lhes a “pax britânica”29.
No curso deste processo, um sistema inédito na história, uma sociedade articulada pelo
mercado, nasce e vai se impondo, até se transformar em uma sociedade capitalista – isto é, propiciando o surgimento do modo de produção capitalista, que, por sua vez, se torna o motor da continuada expansão mercantil30. Forma-se então, e só então, uma maquinaria social autoreprodutiva, fundada não só na expansão das atividades comerciais e financeiras, isto é, no dinheiro que busca adquirir mais dinheiro, como capital, mas em algo qualitativamente diferente,
no valor que procura valorizar a si próprio apropriando-se das condições de sua reprodução ampliada. Pela lógica resultante de um processo de abstração real, o capital passa a organizar as relações de produção, mercantilizando a força de trabalho e estabelecendo o trabalho abstrato,
competindo entre si sob a forma de diferentes capitais, revolucionarizando constantemente as
condições técnicas de produção e engendrando um crescimento sistemático da produtividade do
trabalho. Com o capitalismo, o mercado muda de qualidade, deixando de ser uma oportunidade
para se tornar um imperativo31.
O caráter contraditório deste processo alicerça-se no próprio estabelecimento deste mercado mundial limitando – apesar das promessas do humanismo renascentista – as possibilidades
de desenvolvimento da emancipação humana nos séculos XVI e XVII. A “descoberta” e conquista de um Novo Mundo ocupam, como bem enfatiza Dussel, um lugar central tanto na origem ou
“produção” da modernidade, quanto no estabelecimento da relação destrutiva da cultura européia
com o restante das civilizações – herança serenamente absorvida, a partir do século XVIII, pelo
capitalismo. Isso é usualmente ignorado pelos teóricos europeus ou norte-americanos, embora esta questão ocupe um lugar destacado na reflexão sobre nosso continente32. Aníbal Quijano, por
exemplo, salienta que o contato com as civilizações americanas possibilitou uma revolução no
29 Giovanni Arrighi, O longo século XX, e, para os dramas do século XIX, Mike Davis, Holocaustos coloniais.
30 Esta é a precisão que devemos fazer à descrição e análise de Immanuel Wallerstein, cuja obra O sistema mundial
moderno é central para nosso estudo. Ele caracteriza o sistema mundial não só como mercantil mas também como
capitalista desde seu início, no século XVI. Uma descrição igualmente rica, mas em que este problema igualmente se
coloca, pode ser encontrada nos três volumes de Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, de
Fernand Braudel, para quem as diferentes economias-mundo potencialmente sempre carregam seus “capitalismos”.
Duas obras muito úteis para explorarmos as conseqüências deste tipo de abordagem são Maurice Aymard e outros,
Ler Braudel (em particular os artigos de Wallerstein e Caillé) e principalmente Uma lição de história de Fernand
Braudel, que reproduz as Jornadas Fernand Braudel, de 18 a 20 de outubro de 1985. O segundo dia, dedicado ao tema “O capitalismo” contou com a participação, além de Braudel, de Wallerstein e Celso Furtado. As posições de
Braudel podem ser encontradas de forma sintética também em A dinâmica do capitalismo e A gramática das civilizações.
31 Ellen Wood, A origem do capitalismo, p.15-17
32 Ver Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber. E também asiáticos, como K. M. Pakkinar, A dominação ocidental na Ásia.
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imaginário europeu, pela qual a utopia foi deslocada do passado, de uma idade do ouro perdida,
para um futuro por conquistar ou construir. Para ele, o exemplo e o ideário do mundo indígena
forneceram os elementos de solidariedade e comunhão na organização da sociedade indispensáveis para a formação da dimensão emancipadora do Iluminismo e da modernidade. Estas teriam
sido criações conjuntas da Europa e da América Latina até meados do século XVIII, quando esse
processo combinado teria sido rompido33.
A subjetividade que vai ser gradativamente forjada durante o contacto da Europa com o
resto do mundo, é a do conquistador34, que impõe sua vontade sobre os demais, sua cultura sobre
as outras. À luz de uma visão não-eurocentrista, ele – que restabelece a escravidão, saqueia a África e a Ásia, extermina as populações americanas e destrói suas civilizações – surge como um
tipo humano muito mais representativo da sociedade européia da época do que o erudito renascentista, ideal que permanece ativo no período posterior na figura do empreendedor capitalista35.
A “descoberta” e conquista do “Novo Mundo” pela parte européia do “Velho”, aparece
assim como o ponto de partida necessário da modernidade, aquele que se revelou sua encruzilhada decisiva, tornando apropriado adotarmos 1492 como marco fundador do mundo em que vivemos, referência reforçada pelo simbolismo que este episódio carrega para todos os nãoeuropeus, a imensa maioria da humanidade36. O século XVI emerge, portanto, como um período
de gênese traumática da modernidade, instaurando uma dinâmica civilizacional contraditória,
vinculada à expansão crescente da economia-mundo européia. Ela abriria novos horizontes e criaria novas potencialidades para nossa espécie. Mas tendo como contrapartida o genocídio de parte
33 Aníbal Quijano, Modernidade, identidade e utopia.
34 Devemos a Cortez “a invenção, por um lado, de uma tática de guerra de conquista e, por outro, a de uma política
de colonização em tempo de paz”, afirma Tzvetan Todorov em A conquista da América: a questão do outro (p.96).
Dussel em 1492: o encobrimento do outro, vê no “descobridor”, no conquistador e no “colonizador” figuras do processo de constituição da subjetividade moderna, que Descartes só sistematizaria quase 150 anos depois, no “eu penso” do Discurso do método (p.15) – embora a análise origem sangrenta do “mito da modernidade” de Dussel idealize
suas vítimas no continente americano. Todorov, por outro lado, também expõe os limites tanto da posição dos povos
da região, em particular dos astecas – que foram incapazes de reconhecerem os europeus como seres humanos e, tratando-os como deuses, tiveram que considerá-los como parte da rede de relações “naturais”. Para o autor, Las Casas,
em seu confronto com Gines de Sepúlveda (que termina reduzindo os índios a objetos), cai em uma posição colonialista e termina substituindo o reconhecimento da diferença pela simples igualdade (e identidade), para assimilá-los à
Cristandade. Las Casas só consegue superar esta perspectiva de um “amor assimilacionista” pelos índios quando adota uma visão de “amor distributivo”, uma posição “perspectivista” (relativista, poderíamos também chamar), que se
desenvolvendo na época em Giordano Bruno. A obra de Las Casas é Brevíssima Relação da Destruição das Índias,
publicado em português com o título de O paraíso destruído.
35 Para outras facetas desta ruptura, ver também Louis Dumont, O individualismo, e Ian Watt, Mitos do individualismo moderno.
36 Para Dussel 1492 e a conquista representaram o nascimento da modernidade através da confrontação e massacre
do Outro do europeu, o índio. Ela dá origem ao mito da modernidade que encobre sua natureza sangrenta, vitimizando o inocente (o Outro) declarando-o culpado de sua própria vitimação e atribuindo ao sujeito moderno (o europeu)
plena inocência com respeito ao ato sacrificial; o europeu estaria levando o progresso e a “emancipação” para o nãoeuropeu. A modernidade (e seu discurso) comportam um componente constitutivo fundamental de domínio. Ver: Enrique Dussel, 1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade
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importante da população do planeta, não apenas nos três séculos do seu período formativo, até a
Revolução Industrial, mas também, na modernidade madura. Mortandades recorrentes acompanharam cada nova vaga de “modernização” da periferia do sistema, até hoje apresentadas como
“catástrofes naturais” (visível no discurso da televisão sobre as tragédias africanas) ou responsabilidades dos povos “atrasados”37.

O estado territorial moderno, a soberania e o poder constituinte
A sociedade feudal entrou em crise na segunda metade do século XIV e o mundo que a
sucedia era, ao mesmo tempo, similar e distinto. A primeira modernidade, ainda fortemente marcada pelo legado feudal, toma forma através das grandes mutações do longo século XVI, consolidando uma estrutura que perduraria até o final do século XVIII. Antigo regime, época moderna,
capitalismo mercantil ou comercial são alguns dos nomes dados a esta primeira época da modernidade, marcada pelo que Marx chamou de “modo de produção de mercadorias”. Ela assistiria à
gênese de novas formas de produção: uma agricultura capitalista no campo inglês e o desenvolvimento das manufaturas. Mas “o período manufatureiro propriamente dito não leva a nenhuma
reestruturação radical... Somente a grande indústria fornece, com as máquinas, a base constante
da agricultura capitalista, expropria radicalmente a imensa maioria do povo do campo e completa
a separação entre a agricultura e a indústria rural doméstica, cujas raízes – fiação e tecelagem –
ela arranca. Portanto, é só ela que conquista para o capital industrial todo o mercado interno”38. O
modo de produção capitalista, nascido na Inglaterra na década de 1770, só passa a organizar o
mercado mundial após a vitória inglesa de 1815 contra a França napoleônica, redefinindo as estruturas da primeira modernidade e integrando-as na reprodução de sociedades capitalistas.
Uma nova forma de atividade política, especificamente moderna vai surgindo, então, nesta primeira modernidade, com a passagem de toda uma variedade de tipos de organização estatal
presentes no feudalismo para uma forma nova, o estado dinástico territorial, que centraliza o
controle direto de um poder soberano sobre um território. Este não era, então, um estado-nação,
que só surge quando um aparato de poder centralizado aparece vinculado não só a um território,
mas a um “povo”, uma população dotada de certa homogeneidade, que emerge, depois de 1789,
como detentora da soberania política – embora um grande número de autores, mesmo reconhe-

37 Alfred Crosby, Imperialismo ecológico, Mike Davis, Holocaustos coloniais, Enrique Dussel, 1492: o encobrimento do Outro.
38 Karl Marx, O capital vol. I, tomo 2, p. 284.
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cendo que não estamos perante nações, fale, para se referir às monarquias absolutas, de estados
nacionais.
Pelo menos três outras formas estatais competiam com estes estados dinásticos territoriais,
a partir da crise do feudalismo, nos séculos XIV e XV, por encaminhar a superação dos impasses:
os impérios medievais (que, na passagem para o século XVI, estavam polarizados pela disputa
das dinastias Habsburgos e Valois), as cidades-impérios (como Veneza) e as cidades-estado ou
ligas de cidades. A solução imperial – em que o poder de decisão cabia, no máximo, a um pequeno colégio de nobres eleitores – não envolvia a prática política, mas alianças e conspirações tal
como existiam em cortes desde a Mesopotâmia. Ela teria correspondido, se vitoriosa, ao transcrescimento de uma forma medieval para as novas condições históricas. De qualquer forma, ela
perdeu sua hegemonia, em escala européia, depois da neutralização mútua dos Habsburgo e dos
Valois, que levou à paz de Cateau-Cambrésis, em 1557.
As transformações na tecnologia militar na virada para o século XVI também penalizaram
as cidades-estado ou cidades-império, em particular as italianas. Em Veneza, Florença, Gênova e
outras cidades, repúblicas oligárquicas preservavam uma existência autônoma. Mas a invasão da
península pelas tropas francesas de Carlos VIII, em 1494, produziu um impacto devastador sobre
a região, que até então tinha presenciado apenas pequenas guerras entre estas cidades-estado. A
região foi, até 1557, assolada pelas guerras dinásticas entre os Habsburgos e os Valois. Quando
estas terminaram, apenas subsistiam independente Veneza e Gênova. A Espanha, detentora de
Nápoles e Milão tornara-se a potência preponderante naquela zona.
As mudanças ocorridas em meados do século XVI deixaram o terreno aberto para os estados dinásticos territoriais já consolidados ou em formação e o que poderia ser considerado uma
forma intermediária, a República Holandesa, que federou um número importante de cidades. O
estado territorial moderno, responsável pela existência das premissas da política moderna, já podia ser encontrado, na forma de monarquias dinásticas, em Portugal e Inglaterra, precocemente
centralizados, na França depois de abandonada a ambição imperial dos Valois e na Espanha depois da abdicação de Carlos V. Nestas formas estatais, já podemos encontrar alguns dos atributos
fundamentais que marcariam, depois, o estado nacional. É a estrutura desta forma que temos que
apreender, para compreendermos as bases da política moderna39.
39 “O ‘Estado moderno europeu’ nos parece como uma forma de organização do poder historicamente determinada
e, enquanto tal, caracterizada por conotações que a tornam peculiar e diversa de outras formas, historicamente também determinadas e interiormente também homogêneas, de organização do poder. O elemento central de tal diferenciação consiste, sem dúvida, na progressiva centralização do poder segundo uma instância sempre mais ampla, que
termina por compreender o âmbito completo das relações políticas. Deste processo, fundado por sua vez sobre a concomitante afirmação do princípio da territorialidade da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político, através da evolução do conceito de officium, nascem os traços essenciais de uma no-
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Mas não podemos perder de vista que, em um dado momento, “primeiro na Grã-Bretanha
entre cerca de 1780 e 1850, e então na Europa Ocidental e América nos setenta anos seguintes,
ocorreu o que é geralmente reconhecida como a mais momentosa revolução na história humana, a
Revolução Industrial. Ela transformou o poder dos humanos sobre a natureza e sobre seu próprio
corpo, a localização e a densidade do povoamento humano, e a paisagem e os recursos naturais da
terra. No século XX, todas estas transformações se espalharam pelo globo”40. As estruturas estatais que se desenvolveram nos séculos anteriores foram, assim, redefinidas pelas mudanças que
acompanharam a explosão do capitalismo industrial – o protagonismo das classes sociais e a emergência das nações – que levaram à proliferação, por todo o planeta, de estados nacionais.

A primeira característica determinante da formação dos estados absolutistas e territoriais
é, contraditoriamente, exterior a eles: seu desenvolvimento nos marcos da expansão global da economia-mundo européia, a partir do século XVI. Este é o primeiro sistema global da história,
que vai incorporando toda a humanidade e ao qual, hoje, nada é exterior41. Este sistema nasceu
com uma expressão da ampliação das relações comerciais e financeiras no continente, sempre alimentando, ao longo dos séculos, uma hierarquia entre os estados, com um centro, periferias e
semi-periferias – o que leva Giovanni Arrighi a periodizá-lo por suas hegemonias (genovesa, espanhola, holandesa, inglesa e norte-americana)42.
Este sistema mundial alterou-se profundamente ao longo de cinco séculos, mas foi se tornando cada vez mais estruturante das condições de existência humana. Imediatamente, ele deu origem a impérios comerciais e coloniais, cujas riquezas fluíram para as metrópoles européias. A
formação dos estados nacionais não é, assim, condicionada apenas pelas determinações internas,
mas obedece, desde o primeiro momento, aos imperativos da disputa de espaço na economiamundo em formação. E, depois do século XIX, o sistema se identificou com o modo de produção
capitalista e sua economia, ganhou um caráter cíclico, vinculado à dinâmica da inovação tecnoló-

va forma de organização política: precisamente o Estado moderno”. Pierangelo Schiera, Estado moderno. In
N.Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino (orgs). Dicionário de política, p. 425-6
40 Michael Mann, The sources of social power, vol. II, p. 11.
41 Isso tem grandes conseqüências epistemológicas. É isso que leva Immanuel Wallerstein a radicalizar seu enfoque
transdisciplinar: “Quando se estuda um sistema social, as linhas clássicas de divisão no seio das ciências sociais são
irrelevantes. Antropologia, economia, ciência política, sociologia – e história – são divisões ancoradas numa concepção liberal do estado e na sua relação com setores funcionais e geográficos da ordem social. Tem algum sentido se o
foco de estudo forem as organizações. Perdem-no completamente se o foco de estudo for o sistema social”. O sistema mundial moderno, vol. 1, p. 22. O autor conclui afirmando que, mais do que uma abordagem multidisciplinar, o
estudo dos sistemas sociais em seu desdobramento histórico, e em particular um sistema que incorpora tudo, exige
uma abordagem “unidisciplinar”.
42 Giovanni Arrighi, O longo século XX.
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gica e da acumulação de capitais43, conhecendo duas ondas de globalização, a primeira entre
1815 e 1914 e a segunda depois de 198044.
Para analisarmos a dinâmica da economia-mundo formada a partir do século XVI, precisamos, todavia, definir conceitos que reconheçam a especificidade do capitalismo. Como afirma
Ellen Wood, conceitos “que reconheçam a diferença entre a aferição comercial do lucro e a acumulação capitalista, entre o mercado como oportunidade e o mercado como imperativo, e entre os
processos transitórios de desenvolvimento tecnológico e o impulso capitalista específico para
aumentar a produtividade do trabalho. Precisamos fazer estas especificidades do capitalismo remontarem a suas raízes nas formas de propriedade e nas relações de classes”45. Ou, como afirma
de uma perspectiva distinta, Charles Tilly, “os capitalistas muitas vezes existiram na ausência do
capitalismo, o sistema em que os trabalhadores assalariados produzem bens com matéria-prima
de propriedade dos capitalistas. Na verdade, na maior parte da história, os capitalistas atuaram
principalmente como comerciantes, empreendedores e financistas, mais do que como organizadores diretos da produção. O próprio sistema do capitalismo chegou tarde na história do capital”46.
A existência de um “capitalismo comercial” deve, assim, ser considerada metaforicamente, como
significando que o processo de mercantilização das relações sociais avançava em uma economia
cuja produção ainda estava organizada em bases não-capitalistas.
Contra Wallerstein, cuja análise da formação do sistema mundial até agora embasou nossa
narrativa, é importante marcar a idéia que vem se afirmando desde que Karl Polanyi publicou A
grande transformação, em 1944, e Maurice Dobb divulgou, A evolução do capitalismo, em 1946:
mercado não é sinônimo de capitalismo. Nos mercados pré-capitalistas, prevaleceu por milênios
não a competição e a acumulação, mas o comprar barato e vender caro. Já o mercado capitalista
não é somente um mecanismo de troca ou distribuição, mas o mecanismo fundamental de regulação e reprodução social, na medida em que tudo se transforma em mercadoria produzida para ser
vendida no mercado, inclusive a força de trabalho.
Polanyi distingue sociedades com mercado de uma sociedade de mercado, que só surge
com o modo de produção capitalista. Diferentes tipos de mercado existiam em grande número de
sociedades pré-capitalistas, sem que isso implicasse concorrência seja no comércio de longa distância, sejam o comércio local, na comercialização da força de trabalho e das suas condições de
43 Mandel, retomando um debate do início do século XX sobre os chamados ciclos Kondratieff, vai destacar que as
ondas longas da economia capitalista estão ligadas aos ciclos de inovações técnicas (revoluções tecnológicas) e seu
impacto sobre o processo de acumulação Ernest Mandel, O capitalismo tardio, p. 75-102.
44 Paul Hirst e Grahame Thompson, Globalização em questão; David Harvey, Condição pós-moderna; François
Chesnais, A mundialização do capital.
45 Ellen Wood, A origem do capitalismo, p.69.
46 Charles Tilly, Coerção, capital e estados europeus, p. 64.
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reprodução – exatamente o que caracteriza as formas de exploração capitalistas. Práticas comerciais são, pois, uma coisa diferente da economia capitalista, onde “há uma motivação econômica
distinta, instituições econômicas distintas e relações separadas das relações não econômicas. Visto que os seres humanos e a natureza – sob a forma do trabalho e da terra – são tratados, ainda
que de maneira mais fictícia, como mercadorias, num sistema de preços auto-regulados e movidos pelo mecanismo dos preços, a própria sociedade torna-se um apêndice do mercado. A economia de mercado só pode existir numa sociedade de mercado, isto é, numa sociedade em que,
em vez de uma economia inserida nas relações sociais, as relações sociais é que se inserem na economia”47.
Maurice Dobb e historiadores como Rodney Hilton vão sustentar, portanto, que o comércio e as cidades não eram antagônicos ao modo de produção feudal48. A crise do feudalismo teria
resultado da luta de classes característica da sociedade medieval, que confrontava senhores e
camponeses dependentes. Dobb vai recuperar uma categoria de Marx, a produção mercantil simples (ou pequena produção mercantil) – que considera uma espécie de proto-capitalismo – para
explicar como a luta vitoriosa dos produtores diretos do campo propiciou a emergência de um
campesinato independente da nobreza na Inglaterra. Seriam estes pequenos produtores independentes e não os comerciantes os responsáveis pela emergência de um modo de produção capitalista.
No debate que se travou na década de 1950, Paul Sweezy defendeu que a dissolução do
feudalismo não teria sido o mesmo processo que conduziu à formação do capitalismo49. Este ponto foi retomado, nos anos 1970, por Robert Brenner, que sustentou que não existia um capitalismo embrionário para desafiar o feudalismo quando este entrou em crise50. O que teria que ser explicado era justamente o surgimento de um capitalismo, que não se confunde com o mercado medieval, inerente ao modo de produção feudal. O capitalismo como civilização teria, para Brenner,
como para Dobb, surgido não do comércio ou das finanças, mas de um capitalismo agrário no
mundo rural inglês. Foi a alteração das relações de propriedade e exploração na agricultura inglesa que deslanchou, naquele país precocemente centralizado, uma dinâmica de desenvolvimento
auto-sustentado e viabilizado a formação do primeiro mercado interno de massa da história, précondição para a revolução industrial.

47 Ellen Wood, op. cit., p. 31
48 Paul Sweezy e outros, A transição do feudalismo para o capitalismo.
49 Paul Sweezy e outros, Do feudalismo ao capitalismo.
50 Ver a intervenção de Robert Brenner In, T.H.Aston e C.H.E. Philpin (orgs.) The Brenner Debate: Agrarian Class
Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe.
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Se a modernidade é a civilização resultante do sistema mundial estabelecido pela expansão européia no século XVI e o capitalismo um modo de produção específico que se formou nos
séculos seguintes, na agricultura inglesa, antes de produzir a revolução industrial, a primeira modernidade conheceu a expansão crescente a partir do impulso do comércio e das finanças. Isso foi
bem expresso na transição da hegemonia européia da Espanha para a Holanda na passagem do
século XVI para o XVII. E foi claramente apreendido pelos governantes de todos os estados, que
desenvolveram políticas coloniais e mercantilistas.
“É o sistema colonial do mercantilismo que dá sentido à colonização européia no período
que medeia entre os Descobrimentos Marítimos e a Revolução Industrial”, lembra Fernando Novais51. A abertura de novos mercados comerciais foi seguida – em particular no caso da América
–, do povoamento, necessário para garantir a posse dos territórios, e completada com a montagem
de sistemas de produção para o mercado europeu, de modo a tornar as colônias economicamente
rentáveis. As colônias estruturaram-se como sociedades mercantis senhoriais-escravistas, cuja dinâmica era determinada por um setor escravista exportador. Elas serviam, assim, de retaguarda
econômica para as metrópoles européias, cujas economias ganhavam, sob as monarquias absolutistas, um caráter mais mercantil – beneficiando com o exclusivo metropolitano não só monarcas,
funcionários reais e parcelas da nobreza, mas principalmente comerciantes e financistas.
“Só o estado centralizado pode funcionar como centro organizador da superação da crise
ou das crises [do feudalismo], canalizando recursos em escala nacional e internacional, avalizando os resultados. Nem é por outro motivo que um pequeno estado do ocidente europeu, precocemente centralizado – Portugal –, pode iniciar a arrancada pelas novas rotas, abrindo caminho para
a superação da crise da economia e sociedade européia... Torna-se... explicita a concordância entre formação dos estados nacionais e expansão ultramarina. Portugal, Espanha, Províncias Unidas, Inglaterra e França lançam-se na concorrência comercial e colonial na medida mesma em
que se organizam internamente como estados unitários e centralizados”52.
O estado moderno que espraia seus tentáculos pela economia-mundo européia em expansão será funcional para diversos setores sociais, mas antes de tudo para as camadas envolvidas
nas atividades mercantis. A acumulação de capitais avança, sob as formas comercial e financeira,
revolvendo a sociedade. Quando Marx chamou este processo de acumulação primitiva ou originária, estava obviamente caindo no viés teleológico, na medida em que não somente apontava este processo como pré-condição para a revolução industrial, mas também deixava de privilegiar a
analise de sua dinâmica específica. Porque ele foi conduzido por moto próprio, com seus agentes
51 Fernando Novais, Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial, p.14.
52 Fernando Novais, op. cit., p. 25.
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formando em um todo coerente. “Absolutismo, sociedade estamental, capitalismo comercial, política mercantilista, expansão ultramarina e colonial são... parte de um todo, interagem reversivamente neste complexo a que se poderia chamar, mantendo um termo da tradição, Antigo Regime”53.
Um novo sistema colonial seria formado depois, no século XIX, já nos marcos de economias determinadas pelo modo de produção capitalista. Ele envolveria novos atores não só ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, portugueses e russos, como na primeira fase, mas também
belgas, alemães, italianos e japoneses, todos reproduzindo um padrão semelhante e demonstrando
que o sistema mundial continuava a ser o ambiente no qual se davam os novos processos, igualmente violentos, de formação de estados nacionais, vinculado à expansão imperial. Enquanto isso, na periferia, um novo tipo de estado moderno, semi-colonial, se formava, em primeiro lugar
na América Latina.
Uma última conseqüência da emergência do estado moderno no marco da economiamundo mercantil européia em expansão – e depois da economia mundo capitalista – é o imbricação entre os dois processos. Como afirma Michael Mann, falando da situação do período posterior, entre os séculos XVIII e XX, as “sociedades não contêm níveis autônomos ou subsistemas,
cada um desenvolvendo-se separadamente de acordo com sua própria lógica... Nas transições
maiores, as interrelações fundamentais e as próprias identidades de organizações como ‘economias’ ou ‘estados’ pode mudar. Ao longo deste período o estado-nação e uma civilização ocidental
transnacional competiram como unidades membros básicas. O conceito central da sociologia,
‘sociedade’, ficou metamorfoseando entre os dois”54.

O estado moderno caracteriza-se, em segundo lugar, por dispor de estruturas institucionais
e materiais que lhe dão autonomia perante qualquer outra instância de poder – diferente das estruturas de poder medieval. O estado moderno nasceu, em geral, a partir de monarquia feudais, mas
ao redor do rei que conduzia processos de centralização territoriais cada vez mais amplos (só barrados pela formação de outros estados centralizados), se formaram corpos especializados de funcionários, trabalhando de maneira hierárquica, como um aparelho do estado.
O domínio sobre um território mais amplo já requeria a organização de um aparato burocrático nos impérios do passado, do Egito à China, de Roma ao Islã. Mas eles ganham, nos estados modernos, uma qualidade nova. O que tendemos a ver como traços característicos do estado
– “tecnicidade, impessoalidade, onipotência e continuidade – se cristalizaram na época moderna.
53 Fernando Novais, op. cit., p. 27.
54 Michael Mann, The sources of social power, vol II, p. 9.
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O termo [estado] aparece no final do século XV, e um dos primeiros a empregá-lo, Maquiavel, se
serve dele menos para descrever a realidade efetiva do poder político de seu tempo, que para traçar o esboço de uma autoridade enfim estável, forte e permanente”55.
No estado nacional que se forma na modernidade, este aparelho está ligado é manutenção
da integridade do domínio sobre um território, que repousa na capacidade de defendê-lo de outros. O estado organiza o poder em um território, o estado é o poder em um espaço. É na disputa
pelo controle do espaço que os estados conformam-se mutuamente como um sistema de estados56.
Charles Tilly define o estado como “uma organização distinta que controla os principais
meios concentrados de coerção dentro de um território bem definido, e em alguns aspectos exerce
prioridade sobre todas as outras organizações que operam dentro do mesmo território... Homens
armados formam os estados por intermédio da acumulação e concentração de seus meios de coerção dentro de um determinado território... Criaram estados nacionais quando estenderam os
mesmos processos a novos territórios adjacentes e elaboraram ao longo do processo uma organização centralizada, diferenciada e autônoma”57.
Em sua análise da formação dos estados europeus do período medieval à atualidade, Tilly
vai destacar quatro grandes momentos de centralização de recursos (que ele unifica sob a denominação de capital) e meios de coerção.
“A princípio, durante a época do patrimonialismo, os monarcas europeus geralmente extraíram o capital de que necessitavam, sob a forma de tributos ou rendas, das terras e populações que se achavam sob o seu comando imediato – muitas vezes com limites contratuais
rígidos sobre as quantidades que podiam extorquir. No tempo da corretagem (sobretudo entre 1400 e 1700 ou mais), passaram a depender fortemente de capitalistas formalmente independentes para os empréstimos, a administração das empresas produtoras de rendas e a
cobrança de impostos. Todavia, por volta do século XVIII, teve início o período da nacionalização; muitos soberanos incorporaram o aparelho fiscal diretamente à estrutura do estado e reduziram de forma drástica a participação de contratados independentes. O último século mais ou menos, a era da especialização, introduziu uma separação mais aguda entre a
organização militar e a fiscal e um crescente envolvimento dos estados na fiscalização do
capital fixado”58.
O estado nacional surge, portanto, na época da corretagem, quando o monarca vai, como
os imperadores, recorrer a financistas para mobilizar os recursos que necessita para sustentar
guerras cada vez mais difíceis contra outros monarcas – com artilharia móvel de sítio, infantarias
especializadas compostas por mercenários caros e navios a vela com grandes canhões. Isso termi55 Atila Özer, L’État, p.11.
56 Andréas Novy
57 Charles Tilly, Coerção, capital e estados europeus, p. 199-200.
58 Charles Tilly, op. cit., p. 106.
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na por inviabilizar os sistemas de soberania fragmentada, que não conseguem mobilizar os recursos indispensáveis para manter exércitos mais sofisticados e dispendiosos. Os estados passam a
ter orçamentos, previsões de impostos e controle das dívidas e garantia de receitas futuras que
permitem fazer novos empréstimos.
Os reis vão tendo, neste processo, que aumentar o controle sobre os agentes encarregados
de auferir os impostos e reduzir o número de intermediários na relação com as populações locais.
Eles têm que estabelecer tribunais, tesouros, sistemas de tributação, administrações regionais, etc.
Os monarcas podem, assim, desarmar, isolar ou cooptar seus rivais dentro de cada estado nacional em formação. E passam a ter, em muitos casos, que sustentar impérios ultramarinos que também exigem burocracias ampliadas – evidentes no caso de Portugal e da Espanha. As guerras da
religião do século XVII constituem para países como a França, Inglaterra e Prússia um teste decisivo para sua viabilizada como estado nacional. É então que começam a se formar aparelhos de
estados no sentido moderno do termo. Estes estados combinaram, então, “a cooptação dos proprietários de terras e dos comerciantes, criaram exército (e marinha) permanente na época das táticas
de formação militar cerrada, da Guerra dos Trinta Anos às Guerras Napoleônica, e, conseqüentemente, criaram vastas burocracias centrais”59.
Este processo de formação de aparelhos de estado seria profundamente influenciado para
passagem do estado nacional para o estado-nação e o deslocamento da soberania do monarca para
o povo, bem como da passagem do mercantilismo para o capitalismo. O salto de qualidade se dá
na passagem para o século XIX, quando ele ganha um novo formato. Isso é bem descrito por Tilly.
“Quando se mobilizaram para as guerras da Revolução Francesa e as Napoleônicas, a maioria dos estados europeus se expandiram e centralizaram. No final da guerra, todos eles se
contraíram um pouco... mas seus orçamentos, seu pessoal e os níveis de sua atividade continuaram muito mais elevados do que em 1790... No século XIX... a grande implosão do
capital e do trabalho nas cidades e vilas criou para os governantes ameaças e oportunidades
que não haviam enfrentado anteriormente: ameaças de ação coletiva decorrente da concentração da classe trabalhadora, oportunidades de extração e controle como nunca haviam tido
antes. O campo de atividade do estado ampliou-se imensamente em toda a Europa; melhorar a navegação, construir estradas e ferrovia, policiar, construir escolas, instituir serviços
de correio, estabelecer regras para as relações entre o capital e o trabalho, tudo isso passou
a ser atividade regular dos estados, e ensejos de agregar especialistas do serviço estatal.
Serviços civis profissionais se formaram e se multiplicaram”60.
A participação política de parcelas grandes da população nos marcos de um sociedade organizada pelo modo de produção capitalista influencia muito o novo desenho do aparelho de es-

59 Charles Tilly, op. cit., p. 118.
60 Charles Tilly, op. cit., p. 118
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tado. Temos a passagem de forma de governo indireto, que permitia governar sem que existisse
uma burocracia muito grande, para formas de governo direto, estabelecidos de cima para baixo,
que eliminavam os intermediários e prolongavam o aparelho de estado central para todos os pontos do território. Agora temos a tributação direta das famílias, sistemas de política, serviço militar
obrigatório, a ação de um sistema escolar estatal na socialização dos indivíduos, etc. E, depois, as
pressões por novos direitos e serviços sociais gratuitos levaria ao formato de relação entre a população, o estado e sua burocracia e os setores capitalistas da economia que se imporia no século
XX.
Eric Weil vai, na linha de Weber, chamar de administração o aparelho que permite ao governo ter condições de deliberar e executar suas decisões em condições cada vez mais complexas.
Esta se torna o órgão de racionalidade técnica das sociedades modernas. Um órgão subordinado,
que cumpre tarefas que não são determinadas por ele, mas que influencia de forma decisiva as
possibilidades de escolha do governo e que um vez decidida a orientação política, dispõe de enorme autonomia para aplicá-la. Seguindo sua própria lógica, “a administração é instrumento,
instrumento pensante e instrumento do pensamento, mas somente do pensamento racional e calculador”61.

Em terceiro lugar, as estruturas de poder vão ter seu desenvolvimento determinado, nesta
economia-mundo moderna em expansão, pela guerra ou pela preparação para a guerra. A distribuição atual dos gastos estatais, em que o setor militar normalmente não é mais preponderante,
não deve obscurecer o fato de que esse é um fenômeno muito recente na história humana em geral e também na do estado moderno desde que ele se formou até o século XIX.
“Os homens que controlavam os meios concentrados de coerção... tentaram comumente
usá-los para aumentar a faixa da população e dos recursos sobre os quais podiam exercer
poder. Quando não se defrontaram com alguém que tivesse um domínio comparável da coerção, fizeram conquistas; quando encontraram antagonistas, entraram em guerra... Os governantes mais poderosos, em alguma região particular, estabeleceram os termos da guerra
para todos; os governantes menores tiveram que escolher entre acomodarem-se às exigências dos vizinhos poderosos e fazer esforços excepcionais nos preparativos para a guerra. A
guerra e a preparação para a guerra fizerem com que os governantes tentassem extrair os
meios de guerra de outros que detinham recursos essenciais – homens, armas, provisões, ou
dinheiro para comprá-los – e que relutavam em ceder-lhes sem uma forte pressão ou compensação. Dentro dos limites estabelecidos pelas exigências e remunerações dos outros estados, a extração e a luta pelos meios de guerra criaram as estruturas organizacionais centrais dos estados... A escala crescente da guerra e o entrelaçamento do sistema europeu de
estados através de interação comercial, militar e diplomática acabaram propiciando vantagens na guerra àqueles estados que tinham condições de manter exércitos permanentes; os
61 Eric Weil, Philosophie politique, p. 152.
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estados que tinham acesso a uma combinação de amplas populações rurais e capitalistas e
economias relativamente comercializadas triunfaram. Os estados europeus acabaram convergindo nesta forma: o estado nacional”62.
Assim, para Charles Tilly, “a guerra fez os estados e vice-versa”, ou em outras palavras,
“a extração e a luta pelos meios de guerra criaram as estruturas organizacionais centrais dos estados”63. Como corrobora Perry Anderson, os estados absolutistas “eram máquinas construídas
predominantemente para o campo de batalha”64.
Os estados absolutistas começaram a se afirmaram em uma conjuntura específica, quando
ao final da Guerra dos Cem Anos, o reino da França estava relativamente unificado e pode concentrar suas energias na luta externa, e a unificação de Castela e Aragão formou a Espanha. Foi
na mesma época, por volta de 1490, que as clientelas dos grandes senhores e as milícias urbanas
começaram a ser sobrepujadas pelos exércitos mercenários, que podiam utilizar com eficiência as
novas tecnologias militares. A guerra agora envolvia também o cerco de cidades importantes e
logo a manutenção de marinhas especializadas – indispensáveis para a garantir o domínio das colônias. “A capacidade de por em campo grandes exércitos passou a ser decisiva para o sucesso de
um estado. A França contava 18 mil homens em armas em 1491, 32 mil em 1525 e 40 mil em
1552. As forças espanholas se expandiram muito mais depressa: de 20 mil soldados em 1492 para
100 mil em 1532. Por volta de 1552, o imperador Carlos V tinha cerca de 148 mil homens em
armas, um número sem precedentes desde os tempos romanos. No apogeu da Espanha, mais ou
menos em 1630, 300 mil homens serviam sob a sua bandeira”65.
Pagar estas tropas exigia que os monarcas mobilizassem muito mais recursos do que no
passado, para o que eles recorreram, inicialmente, aos financistas. Mas isso rapidamente chegou a
um impasse e exigiu mudanças nas políticas tributárias e, na passagem da “corretagem” para a
“nacionalização”, levou às políticas mercantilistas.
Enquanto os estados nacionais e os impérios envolviam-se no jogo cada vez mais pesado
da dominação continental, pacificavam as oposições internas e centralizavam os poderes de nobres e cidades que podiam ameaçar os monarcas. Isso significava desarmar os poderes locais e
regionais, a população masculina do país e concentrar o uso legítimo da violência nas mãos dos
agentes do estado central – um processo que levou, ao longo dos séculos, na Europa, a uma gigantesca redução dos números de manifestações violentas da população civil (homicídios, raptos,
estupros, rebeliões, etc).
62 Charles Tilly, op. cit., p. 61-62
63 Charles Tilly, op. cit., p. 77.
64 Perry Anderson, Linhagens do estado absolutista, p. 32.
65 Charles Tilly, op. cit., p. 136.
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“O desarmamento da população civil aconteceu em muitas e pequenas etapas: apreensão
geral das armas ao término das rebeliões, proibição de duelos, controles da produção de
armas, introdução da licença para o porte de armas por particulares, restrições a demonstrações públicas de força armada. Na Inglaterra, os Tudors suprimiram os exércitos particulares, limitaram o poder principesco dos grandes senhores ao longo da fronteira escocesa,
contiveram a violência aristocrática e eliminaram os castelos-fortaleza que antes simbolizavam o poder e a autonomia dos grandes magnatas ingleses. Luis XIII, o monarca que, no
século XVII, com a ajuda de Richelieu e de Mazarino, reconstruiu as forças armadas do estado francês, provavelmente demoliu mais fortalezas do que construiu. Mas construiu nas
fronteiras e demoliu no interior... A forma exata como ocorreu o desarmamento civil estava
na dependência de seu ambiente social: nas regiões urbanas, a instalação de um policiamento rotineiro... nas regiões dominadas pelos grandes proprietários de terra, a dissolução dos
exércitos particulares, a eliminação dos castelos... e a proibição de vendetas se alternaram
entre cooptação e guerra civil. [Isso] aumentou enormemente proporção de meios coercitivos nas mãos do estado em relação àqueles de que dispunham os antagonistas domésticos
ou opositores daqueles que no momento detinham o poder”66.
Tudo isso tornou muito mais clara a distinção entre políticas externas e internas. Os exércitos voltados a combaterem os inimigos externos cresceram, mas tiveram que ser formadas forças policiais voltadas para controlar a população nacional, organizações que desenvolviam uma
atividade de patrulhamento e vigilância sistemática nas cidades, e de controle do banditismo nas
zonas rurais. Até o século XVII, o controle interno ainda ficava a cargo de magnatas regionais
armados, mas quando eles foram desarmados, as municipalidades e jurisdições rurais formaram
seus destacamentos, antes que no século XIX fossem formadas forças policiais uniformizadas, assalariadas e burocráticas.
O século XVIII assistiu a um crescimento substancial do estado, vinculado ao militarismo,
bem como sua modernização. Os gastos estatais que antes consumiam entre 3% do Produto Nacional Bruto a 5% em tempos de guerra passaram, depois da década de 1760, para 10% em tempos de paz a 20% em tempos de guerra (atingindo 30% na Prússia). Com as guerras napoleônicas,
eles atingiram entre 30% e 40% do PIB. O número de homens em armas dobrou em meados do
século XVIII e voltou a dobrar nas guerras que se seguiram à Revolução Francesa67.
Com a Revolução Francesa, as regras do jogo mudaram de forma radical. Vários países
tinham substituído o uso de exércitos mercenários por soldados nacionais, mas na era da mobilização nacional, nenhum estado poderia enfrentar militarmente seus concorrentes sem colocar a
nação em armas. Napoleão utilizou as energias liberadas pela mobilização do cidadão-soldado
para conquistar a Europa e Clausewitz teorizou de forma duradoura a nova realidade68. Iniciava-

66 Charles Tilly, op. cit., p. 126.
67 Michael Mann, The sources of social power, vol. II, p.214-215.
68 “Enquanto... todas as esperanças, em 1793, foram colocadas numa força militar muito limitada, emergiu uma força que até então ninguém podia imaginar. De repente, a guerra voltou a ser um problema do povo, e de um povo que
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se a dinâmica que, complementada com os meios de destruição produzidos pelo sistema industrial
capitalista, conduziria a época da guerra total. Nela, como antes, a sobrevivência ou não dos estados dependia da força militar que podia mobilizar ou das alianças militares que pudesse estabelecer. Mas agora as guerras envolveriam, por vezes, a sobrevivência de grandes parcelas da população civil.

Os estados modernos se formaram, em quarto lugar, como parte de um sistema de estados, interagindo condicionados pelas suas necessidades de defesa perante os outros componentes
do sistema, concorrendo com eles, formando suas identidades por contraste com seus rivais, condicionando-se mutuamente. As unidades mais fortes foram absorvendo as mais fracas e o número
de entidades de tipo estatal foi sendo reduzido até a segunda metade do século XIX na Europa,
com a unificação da Alemanha pela Prússia e da Itália por Piemonte (para estabilizar-se com a
dissolução dos últimos impérios multinacionais no final da Primeira Guerra Mundial).
No final do século XV, as cidades italianas já se percebiam como parte de um sistema,
onde sua sobrevivência dependia das alianças que estabelecia e da habilidade de seus diplomatas.
Em 1503, a Paz de Buda foi o primeiro grande acordo internacional dos tempos modernos, envolvendo um número significativo de atores. Os estados percebem-se cada vez mais vinculados
entre si numa dinâmica conflitiva. Como afirma Tilly, “os estados constituem um sistema na medida em que interagem entre si com regularidade e à proporção que a sua interação afeta o comportamento de cada estado”69. A disputa de meio século entre os Habsburgs e os Valois terminou
na Paz de Cateau-Cambrésis, que negociou uma ampla gama de questões européias. Em seguida,
com as disputas religiosas, temos um cenário europeu de conflagração generalizada, culminando
na Guerra dos Trinta Anos. E os historiadores estão de acordo em ver na Paz de Vestefália, de
1648, que encerrou a Guerra, o momento de institucionalização da relação entre os estados europeus, de Portugal à Rússia, da Suécia ao Império Otomano, que perduraria até o século XX.
O conjunto adquiriu, então, as características sistêmicas, bem descritas por Wallerstein.
“O sistema de estados modernos é uma combinação das seguintes características: os estados
são soberanos, isto é, exclusivamente autorizados a tomar decisões legais e políticas no interior do estado. A soberania é limitada pelo fato de os estados se situarem no seio de um
sistema inter-estados. O sistema inter-estados tem regras (legislação internacional), mas que
não são facilmente impostas, pois não existe um governo mundial. Os estados têm fronteichegava aos trinta milhões, cada um dos quais se considerava um cidadão do Estado... Mediante essa participação do
povo na Guerra em vez de um Gabinete e um Exército, toda uma Nação com seu peso natural entrou na balança. Doravante, os meios disponíveis – os esforços que podiam ser envidados – já não tinham quaisquer limites definidos; a
energia com que a própria Guerra podia ser conduzida já não tinha qualquer contrapeso e conseqüentemente o perigo
para o adversário havia crescido ao extremo”. Claus von Clausewitz, On War, p. 384-85.
69 Charles Tilly, op. cit., p. 238.
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ras claras. Espera-se dos estados que reconheçam reciprocamente a soberania dos demais
estados do sistema, e que o façam a maior parte do tempo. Não existem territórios habitáveis considerados fora da jurisdição de algum estado dentro do sistema inter-estados e
qualquer local determinado está sob a soberania de apenas um estado. Guerras são ilegítimas, exceto a título de autodefesa. É claro, trata-se de uma lista de normas, muitas das
quais são constantemente violadas. Mas ao mesmo tempo em que isto é verdade para qualquer sistema normativo, não quer dizer que as normas em questão não sejam reais ou não
tenham importância. Elas são efetivas, até certo ponto. De qualquer modo, o sistema de estados é uma estrutura normativa diferente de qualquer sistema histórico previamente existente na historia do mundo, e data apenas do século XVI, mais ou menos”70.
A competição pela hegemonia no sistema europeu de estados se desenvolveria ininterruptamente desde 1648. As guerras seriam, até o século XX, seguidas de negociações de paz que celebravam acordos de paz, onde os ganhadores legitimavam suas conquistas com o aval dos perdedores. Assim, por exemplo, a Guerra da Sucessão Espanhola foi concluída com o Tratado de
Utrecht (1713), as Guerras Napoleônicas com o Congresso de Viena (1815) e a Primeira Guerra
Mundial com o Tratado de Versalhes (1919). Foi só na virada para o século XX que potências
não européias, como os Estados Unidos (com a vitória sobre a Espanha em 1898) e o Japão (com
a vitória sobre a Rússia em 1905) passaram a figurar como atores centrais no jogo do sistema de
estados. E, no curso do século passado, o sistema foi estendido para todo o planeta, levando o estado nacional a se firmar como o modelo universal de organização do poder estatal.
A luta pela hegemonia no sistema de estados envolve questões que ultrapassam o âmbito
da formação dos estados, suas guerras e alianças, e interagem ativamente com a dinâmica da economia mundo que se formou no século XVI, o comércio, as finanças, as colônias. Um lugar de
destaque deve ser dado, na definição da potência hegemônica, à acumulação de capital na esfera
mercantil e financeira entre os séculos XVI e XVIII e na esfera industrial e financeira entre os séculos XIX e XXI. Arrigui vai, seguindo as análises de Braudel e Wallerstein (isto é, sustentando
o caráter capitalista da economia mundo européia em expansão), afirmar a existência de um primeiro ciclo sistêmico de acumulação financeira centrado em Gênova, desde o século XV, que
sustentaria as pretensões imperiais dos Habsburgs e o que pode ser chamado de hegemonia imperial espanhola. A ele se seguiriam um segundo ciclo sistêmico de acumulação holandês, uma hegemonia inglesa depois da revolução industrial no terceiro ciclo e um ciclo norte-americano, que
dominaria o “longo século XX”71.
Não é nosso objetivo equacionar as complexas determinações recíprocas entre a formação
do sistema de estados nacionais e da economia mundial mercantil e/ou capitalista, que pesam na
definição das hegemonias no sistema de estados nacionais. Por ora, basta constatar que ele é hie70 Immanuel Wallerstein, O fim do mundo como o concebemos: ciência social para o século XXI, p. 9-10.
71 Giovanni Arrighi, O longo século XX.
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rárquico e competitivo, tendo conhecido sucessivas hegemonias, vinculadas à elementos econômicos, administrativos, militares e políticos.

O estado dinástico territorial impulsiona e é afetado por um quinto aspecto, uma mutação
antropológica maior, o nascimento do indivíduo moderno e ao desenvolvimento do individualismo72. Com a dissolução da velha ordem, o antropocentrismo prosperará no renascimento e será
contraditoriamente questionado e impulsionado pela reforma. No ápice das Guerras de Religião,
Descartes se apoiará nele e no racionalismo para estabelecer o cogito como único fundamento para o conhecimento seguro. Enquanto isso, na Holanda e na Inglaterra, o súdito começa a adquirir
direitos, que serão apresentados como naturais e que prefigurarão o cidadão das revoluções do
século XVIII. Mas isso passa, como mostraram Norbert Elias, Lucien Febvre e Michel Foucault,
pela interferência crescente do Estado na vida social, na redução da violência interna a cada país
e na “civilização” dos costumes, pela imposição de uma regulação cada vez maior do aparelho
psíquico, pela introjeção do auto-controle, de normas de comportamento cada vez mais rígidas,
do controle das paixões. O poder se inscreve sobre o corpo dos súditos em rituais e cerimônias,
mas também em práticas disciplinares, contribuindo contraditoriamente para individualizá-los. A
criação do indivíduo moderno, com uma estrutura de conduta adequada a uma interdependência
social cada vez mais formalizada, com suas energias psíquicas cada vez mais direcionadas para as
finalidades compatíveis com a sociedade capitalista, será o resultado deste processo disciplinar73.
O individualismo prospera também com a mercantilização das relações sociais e com o
desenvolvimento de um novo direito, vinculado às novas formas de propriedade capitalista. Diferente do direito natural medieval, fortemente igualitário, o jusnaturalismo contratualista vai formular um direito puramente jurídico e político, voltado para a defesa dos direitos dos indivíduos.
No quadro da gradual dissolução das hierarquias e relações próprias da ordem aristocrática, ele
privilegia o direito à propriedade privada e seu usufruto, não apenas a propriedade fundiária mas
também mercantil e industrial. O direito natural dos séculos XVII e XVIII é assim polarizado pelas concepções ascendentes individualistas, de um lado, e pelas tradições holista medievais, de
outro74.
A propriedade torna-se um atributo definidor da natureza humana; o direito a ela é apresentado como o maior dos bens. Por um lado, essa posição é defendida pelo chamado individualismo possessivo, reforçado pelo desenvolvimento da acumulação de capital, que apresenta o ego72 Ver, sobre isso, minha tese de mestrado, José Correa Leite, Ação política e emancipação humana, cap. I.
73 Ver Robert Van Krieken, A organização da alma: Elias e Foucault sobre a disciplina e o eu.
74 Louis Dumont, O individualismo.
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ísmo como a motivação real do indivíduo75. “O princípio do egoísmo foi acompanhado por uma
imagem de sociedade na qual o homo homini lupus era a divisa – basta-nos pensar numa das mais
claras expressões deste princípio, a Fábula das abelhas de Mandeville”76. Mas o direito à propriedade também é considerado um aspecto fundamental pela tradição democrática e igualitária.
Mesmo Rousseau, crítico da civilização constituída pela propriedade privada, afirmou que “o direito de propriedade é o mais sagrado de todos os direitos do cidadão, e até mesmo mais importante sob certos aspectos que a própria liberdade... a propriedade é o verdadeiro alicerce da sociedade civil”77.
Coerente com o avanço do individualismo, desenvolve-se uma nova concepção de sociedade: a idéia tradicional de universitas, da totalidade compreendendo a sociedade e o Estado como unidade orgânica, perde espaço até ser substituída pela de societas, associação onde os membros permanecem distintos e por um contrato se associam numa “sociedade”, que não existiria
antes desta união78. Expressando “a preponderância crescente da representação de societas contra
a de universitas”, a sociedade surge agora composta não por seres políticos ou sociais mas por
membros particulares, indivíduos, que pré-existiriam a ela79.
O vetor resultante vai preparar o terreno para a homogeneização dos vínculos humanos
pelo mercado, bem descrita por Marx: “onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia
calcou aos pés as relações feudais, patriarcais e idílicas. Todos os complexos e variados laços que
prendiam o homem feudal a seus superiores naturais ela os despedaçou sem piedade, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do ‘pagamento
à vista’. Afogou os fervores sagrados do êxtase religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno burguês nas águas geladas do cálculo egoísta”80.

75 Ver: C. B. Macpherson, A teoria política do individualismo possessivo de Hobbes a Locke, e Max Horkheimer,
Egoismo y movimiento liberador.
76 Agnes Heller, O homem do renascimento, p.26. A fábula das abelhas: ou vícios privados, benefícios públicos de
1714 é uma obra do satirista e pensador social inglês de origem holandesa Bernard Mandeville (1670-1773). Em
Mandeville “a luta de interesses privados, a agitação de egoísmos em conflito um contra o outro, é o que impregna a
sociedade moderna de vitalidade e de elã: os ‘vícios privados’ são ‘benefícios públicos’; a concorrência é o motor do
progresso; os egoismos individuais são o fundamento da prosperidade nacional”. Lucio Colletti, Mandeville, Rousseau et Smith In De Rousseau a Lenine, p.271. A Fábula, propriamente dita, corresponde apenas a uma pequena parte do livro e foi publicada no Brasil como apêndice de Ana Maria Bianchi, A pré-história da economia: de Maquiavel à Adam Smith.
77 Em Discurso sobre a Economia Política (1758). Citado por C. B. Macpherson, A democracia liberal, p.22.
78 “O Estado deixou de derivar como um todo parcial da harmonia decretada por Deus do todo universal. Ele explica-se simplesmente por si mesmo... O Estado soberano individual e auto-suficiente...alicerça-se na união, ordenada
pelo direito natural, de homens individuais, numa comunidade revestida do poder supremo”. Louis Dumont, op.cit.,
p.87.
79 Louis Dumont, op.cit, p.88.
80 Karl Marx, Manifesto do Partido Comunista.
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A política moderna surge, em sexto lugar, a partir da afirmação de um princípio, o da soberania. O estado nacional se forma pela afirmação do monarca perante as instituições universais
da Europa feudal, o Sacro Império e o Papado, de um lado, e os poderes dispersos dos nobres e
das cidades, de outro. A idéia de soberania vai ser esboçada, inicialmente, como a afirmação do
poder secular imperial sobre o papado em um âmbito claramente medieval, para depois se desdobrar na afirmação do poder dos monarcas também perante o imperador, a nobreza e as cidades.
Contra estas pretensões universalistas e particularistas de poder, o conceito políticojurídico de soberania possibilita ao estado nacional afirmar-se como o sujeito exclusivo do poder
em seu território e sobre sua população, unificando e concentrando poderes antes dispersos e reunindo em uma única instância o monopólio da força. Este princípio, desdobrando-se interna e externamente, vai ser cada vez mais reivindicado pelas diferentes formas de estado e tipos de governo na modernidade.
A noção de soberania foi formulada, pela primeira vez, por Jean Bodin em 1576 no seu
Os seis livros da República. A idéia do estado nacional como potencia soberana, una e indivisível
emergiu na França tendo como pano de fundo as guerras de religião que ensangüentam a Europa.
Para Bodin, “o ponto principal da majestade soberana e potencia absoluta repousa principalmente
em dar leis aos súditos em geral sem seu consentimento”81. Hobbes dará, depois, uma base conceitual contratualista à idéia de soberania. Na formulação clássica do Leviatã, ele dirá:
“A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos
estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente
para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade.
O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembléia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os
atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser
respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia,
é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto
de cada homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem,
ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, à multidão assim unidade
numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual devemos,
abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa... Àquele que é portador dessa pessoa se chama
soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos82”.

81 Jean Bodin, Les Six Livres de la République, livre I, chap. VIII. Citado por Bruno Bernardi, La démocratie, p.
243.
82 Thomas Hobbes, Leviatã, p.109-110.
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Este movimento de concentração de poderes não se fez sem resistências. Elas se expressam, no momento mesmo em que Bodin formula sua teoria, por exemplo, nas posições de La Boétie83. Mas a soberania gradativamente se transforma no marco de referência de todos que vão
discutir o poder e o estado.
A soberania torna-se uma potência ilimitada, que se estende até onde pode, potência atribuída ao estado, que a exerce sobre seus súditos. Mas como pode uma instituição tão tirânica, que
sustenta apenas a obediência ao poder, em princípio nada diferente dos despotismos orientais,
permitir o desenvolvimento de relações políticas?
É que a soberania se apóia sobre uma dimensão totalmente nova para as relações humanas, a afirmação do caráter auto-fundador da política. “O estado só pode se impor como forma
específica de organização da coletividade humana a partir do momento onde a autonomia da ação
política é reconhecida. Maquiavel foi aquele que se esforçou para pensar, de uma maneira radicalmente inovadora, a autonomia da prática política em relação às outras atividades humanas como a moral e a religião. Nós podemos ver no estado a institucionalização da autonomia da política”84. Relações políticas pré-existiam ao estado moderno, no marco de instituições feudais. Mas é
com a modernidade que elas podem se afirmar como estruturantes da vida coletiva. Como afirma
Cambier, “a política é inicialmente uma experiência fenomênica diretamente induzida por nosso
‘existir em conjunto’: ela supõe a coragem de se expor no meio dos outros pela palavra ou pela
ação, e de enfrentar as relações de forças no seio de uma coletividade. Ora, com o estado nós passamos de uma experiência fenomênica da política para a instituição do político”85.
Como afirma Gerard Mairet:
“O estado ou res publica só é estabelecido justa e eficazmente se sua constituição não pretender exprimir outra coisa além da ordem imanente e dada da ‘condição humana’. A política é um negócio humano e, como tal, ela traduz um projeto humano. É isso que exprimem
tanto Maquiavel como Bodin e é isso que significa, antes de tudo, o princípio da soberania:
a saber, a autonomia absoluta da política. O princípio da soberania é, em primeiro lugar, o
princípio político da autonomia. É por isso que a política deve ser pensada por ela mesma:
ela somente exprime a si própria. A res publica possui nela mesma suas próprias regras e
estruturas, suas leis constitutivas internas. Ela é o resultado de paixões humanas e, em conseqüência, o estado é o produto de relações de forças e é fundado somente na força. O que
pensam em conjunto e complementarmente Maquiavel e Bodin é, portanto, uma política
que será a dos tempos novos, uma política que não é fundada nem em deus nem na natureza, porque ela é somente humana. Neste contexto, é pouco falar de laicização da política:
trata-se pura e simplesmente da liquidação da dupla tradição teológica e filosófica antigomedieval. O princípio da soberania, tal como estabelecido por Maquiavel e Bodin, é o princípio moderno da política profana. A política é o poder e o poder é a soberania. Não se tra83 Etienne de la Boétie, Discurso da servidão voluntaria.
84 Alain Cambier, Qu’est-ce que l’État?, p. 19.
85 Alain Cambier, op. cit. p. 19-20.
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ta, então, de apelar para uma norma natural ou divina para fundar a república; Maquiavel
explica que se conquista o poder com o único propósito de instituir o estado pela lei; Bodin
elabora a estrutura conceitual do estado (ou ‘república’) a partir da idéia da soberania da
potência profana sobre toda outra potência. Nascem, assim, os estados modernos; aqueles
que procedem da ação fundadora de um ‘príncipe novo’ aliado ao ‘povo’ contra a ambição
dos ‘grandes’ feudais e que se constituem como entidades soberanas históricas. O estado é
o que encarna o ser comum de um povo, um ser cuja alma, como diz Hobbes, é justamente
a soberania”86.
A idéia de soberania dá, assim, um fundamento humano à res publica, remetendo a liberdade dos homens às decisões que eles e apenas eles próprios tomam. Neste sentido, ela é, como
destaca Mairet, o princípio fundador da política moderna, a potência profana que estabelece as
bases da vida humana em comum. Mas a soberania será também o princípio de individuação dos
povos modernos, dos povos e nações constroem sua identidade através do estado. E remete, enfim, também à nascente racionalidade técnica, instrumental e eficiente, que encontrará na “razão
de estado”, formulada pela primeira vez por Giovanni Botero em 1589, uma de suas expressões
maiores87. Assim, se a autonomia da política é uma conquista preciosa da vida coletiva sob a modernidade, há também o risco permanente da ação política ser identificada e capturada pelo estado, reduzida à ação do e no estado. “A institucionalização da política pelo estado corresponde
portanto, acima de tudo, a institucionalização de uma lógica de potência”88.
É com Spinoza e Rousseau que a soberania passará a fundamentar não o absolutismo, mas
a democracia. Afinal, o detentor último da soberania, no contratualismo, é o povo e a soberania
do povo é exatamente a democracia. Bernardi descreve bem esta passagem:
“Em Maquiavel e depois Bodin, a decisão política é reconhecida em sua plena autonomia;
ela não procede de nenhuma ordem normativa pressuposta. Por isso mesmo, o poder de decidir, em sua ordem, é absoluto – sem limite. Estes são os dois traços característicos da soberania. Mas esta noção de soberania se forma dentro de um paradigma da decisão como
comando: o poder de decidir é aquele que se faz obedecer. O jus naturalismo, ao tematizar
a distinção da lei e do decreto, e ao colocar a questão da autorização, introduz uma mudança profunda na problemática da decisão. O próprio Hobbes a interioriza. A soberania se
torna o poder legítimo de colocar regras aos quais se é obrigado a obedecer, a autorização
sendo a fonte da obrigação. De poder de comandar, o poder político torna-se, em primeiro
lugar, o poder de legiferar, de colocar regras que têm um verdadeiro estatuto normativo.
Mas é Rousseau que conduz este processo a seu termo – levando a noção de autorização a
seu limite e submetendo a vontade ao consentimento. Se a soberania é fundada sobre a autorização, é soberano e permanece como tal apenas aquele que pode querer e consentir – o
povo ou corpo político. Conservando do conceito clássico de soberania o caráter absoluto e
inalienável, mas deslocando-o da relação de comando para a auto-legislação, este novo
conceito (mesmo se Rousseau mantêm o termo antigo) é o de poder constituinte”89.
86 Gérard Mairet, Le príncipe de souveranité, p. 19-20
87 Céline Spector, Le pouvoir, p. 221.
88 Alain Cambier, op. cit., p. 20.
89 Bruno Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique?, p.44-45.
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Podemos, finalmente, falar de estado moderno e de política moderna quando o poder
constituinte se afirma abertamente na cena histórica, se impõe soberanamente, reestruturando e
dando um caráter plenamente político ao estado territorial, que ganha um caráter nacional no curso das revoluções do século XVIII e XIX. Esta ruptura histórica, no quadro de estados já constituídos no sentido forte do termo, possibilita libertar e mobilizar as energias enormes, possibilita
construir as vontades coletivas que vão moldar o mundo moderno até as catástrofes do século
XX. Basta recordarmos os grandes processos dos últimos 250 anos, da Revolução Francesa e expansão napoleônica à Revolução Russa e afirmação do movimento comunista internacional, do
nazismo à mobilização para derrotá-lo, para visualizarmos como os recursos do moderno estado
territorial conformaram e interagiram com as nações e as classes para se imporem aos demais poderes.
“Falar de poder constituinte é falar de democracia”, diz Antonio Negri. “O poder constituinte não pode ser considerado apenas a fonte onipresente e expansiva que produz as normas constitucionais de todos os ordenamentos jurídicos, mas também o sujeito desta produção, uma atividade igualmente onipresente e expansiva. Sob este ponto de vista, o poder constituinte tende a se
identificar com o próprio conceito de política, no sentido com que este é compreendido numa sociedade democrática”90.
O poder constituinte é o poder de auto-instituição da sociedade – simétrico e corolário da
autonomia da pessoa, como lembra Castoriadis. Para ele, uma sociedade autônoma é “uma sociedade capaz de se auto-instituir explicitamente, portanto de questionar suas instituições já dadas,
sua representação do mundo já estabelecida. Dito de outra forma, uma sociedade que, vivendo
sob leis e sabendo que ela não pode viver sem lei, não é serva de suas próprias leis; de uma sociedade, portanto, na qual a questão ‘qual é a lei justa?’ permanece sempre aberta. Uma tal sociedade autônoma é inconcebível sem indivíduos autônomos e reciprocamente”91.
Foi Sieyès que lançou a idéia de poder constituinte na Revolução Francesa, da autonomia
do poder revolucionário para estabelecer uma nova ordem, e formulou a distinção entre poder
constituinte e poder constituído. Porque o conceito político de revolução é inseparável do princípio do poder constituinte: “Uma mudança na ordem da sociedade não é pensável como um retorno a uma norma, mas como instituição de uma norma e esta instituição é um ato, revelador de um
sujeito que se manifesta pelo exercício de seu poder de decidir”. Há, de um lado, um “poder não

90 Antonio Negri, O poder constituinte, p. 7.
91 Cornelius Castoriadis, Domains de l’homme. Les carrefours du labirinte II, p. 318.
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normatizado de colocar as normas”, “potencia ilimitada de decidir”, e de outro, a produção de
uma ordem instituída, uma constituição”92.
Os juristas se batem, desde o acontecimento fundador da política moderna de 1789, com o
elogio do poder constituinte como atividade instituinte livre de restrições e a defesa das instituições estabelecidas que só deveriam ser alteradas dentro das leis pré-estabelecidas – “uma clivagem recorrente entre a exaltação do poder constituinte como livre potencia (do povo, das massas,
da sociedade) e a defesa do poder constituído (como ordem, estado de direito, defesa do indivíduo)”93.
Mas é justamente na superação desta clivagem que fica claro a especificidade da noção
moderna de política. Enquanto os gregos definiam a democracia como auto-governo, a modernidade se baseia sobre a representação de um sujeito autônomo e sua democracia deve ser pensada
como auto-instituição, ampliando em muito o domínio da deliberação. Não se trata mais de escolher os meios de realizar os fins comuns da polis, mas também escolher quais fins a comunidade
autonomamente estabelece como os seus. Como afirma Bernardi, “o conceito moderno de democracia não é somente aquele da autoinstituição da sociedade, é também o da partilha da autonomia. E é a deliberação sobre os fins comuns para assegurar sua efetividade”94. A democracia expressa no poder constituinte é, assim, a referência que institui a própria atividade política.
Bernardi empreende, em seu ensaio O que é uma decisão política?, uma dedução exemplar no sentido de fundar uma concepção de político coerente com a experiência moderna e da
noção de poder constituinte.
“A decisão política é esta vontade que se faz valer ao lado de outras vontades como vontade
que deve ser obedecida. Mais que a relação com seu objeto, é a relação com outras vontades que define o estatuto da vontade que decide: a decisão política é esta vontade que requer o consentimento. Porque o consentimento não é a simples execução de uma ordem,
mas o reconhecimento de uma autoridade, a decisão política se reveste de um caráter instituinte. O que nos fez, em um segundo momento, definir a decisão política como poder
constituinte. O poder constituinte nos apareceu como poder de auto-instituição da sociedade
– ao mesmo tempo, poder de colocar normas e de formar a ordem política no interior da
qual estas normas são válidas. É isso que, por outra via, vamos reencontrar, mostrando como o conceito de democracia, formado sobre a idéia de poder de decisão partilhado se defini inicialmente como auto-governo, depois como auto-instituição. A deliberação é, então, o
título sob o qual se deve pensar o exercício do poder partilhado de decisão”95.

92 Bruno Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique?, p.45-46.
93 Bruno Bernardi, op.cit., p.47.
94 Bruno Bernardi, op.cit., p.54.
95 Bruno Bernardi, op.cit., p.54-55.
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A invenção de uma nova forma de política e a constituição do político emergem, então,
das condições estruturais da modernidade e da dinâmica deslanchada pelos estados dinásticos territoriais da Europa, encontrando seu ponto de ebulição nas revoluções do século XVIII. Estas novas práticas dariam vida a uma nova forma de cidadania, distinta daquela antiga, baseada na participação direta na gestão dos negócios públicos. Esta continuava sendo a base da cidadania nas
repúblicas do final do feudalismo e início da modernidade, que recorriam também a outras práticas consagradas da antiguidade, como o sorteio, para a indicação de magistrados96.
Mas para apreender plenamente as novas formas de ação política e o novo tipo de cidadania que lhe correspondia temos que situar as transformações ocorridas no plano cognitivo – epistemológico e cosmológico – com a invenção de uma nova maneira de entender o mundo.

A formação da ciência como visão de mundo moderna

Se a vivência da polis vai produzir, no mundo antigo, novas formas de pensar, depois sistematizadas na filosofia, a vivência do mundo inaugurado em 1492 também vai gerar uma nova
forma de abordar mentalmente a relação dos seres humanos com seu entorno, uma nova tecnologia do intelecto, que encontra uma primeira sistematização na ciência experimental e quantitativa.
Os séculos XV e XVI presenciam uma crise da visão de mundo teológica específica da
Europa feudal. Os círculos dominantes nas regiões mais prosperas da Europa empreendem então
um vasto esforço para reestruturar seus instrumentos de entendimento do mundo através do movimento cultural que passou a ser conhecido como Renascimento. Essa cultura seria, no século
XVI, enriquecido pela nova e inesperada expansão de horizontes da sociedade com as grandes
navegações, mas que ainda continuaria seu trabalho de recuperação do legado greco-romano. Ela
floresceria por todo o quinhentos, produzindo figuras como Montaigne, Shakespeare e Bacon, até
se esgotar no século XVII.
O Renascimento complexificou enormemente, é verdade, a imagem que se tinha do universo, mas o fez em uma linha diferente daquela que depois do século XVII predominaria na Europa e no mundo moderno, a linha instaurada pela predomínio da ciência experimental e quantificável. O Renascimento foi marcado principalmente pelas letras, artes, retórica e erudição. Foi o
momento de recuperação dos textos, de todo tipo, da antiguidade clássica, e ao mesmo tempo, do
ponto de vista filosófico e científico, de destruição da grande síntese aristotélica da escolástica
medieval. É uma mentalidade marcada por uma curiosidade sem limites, um espírito de aventura,

96 Bernard Manin, Príncipes du governement representatif, cp. I e II.
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uma ânsia de erudição sem igual, por avanços na matemática e na descrição e catalogação de todas as coisas, por um deslumbramento perante a diversidade do mundo e as maravilhas da natureza.
Mas o Renascimento também foi, como destaca Alexandre Koyré, “uma das épocas menos dotadas de espírito crítico que o mundo conheceu. Trata-se da época da mais grosseira e mais
profunda superstição, da época em que a crença na magia e na feitiçaria se expandiu de modo
prodigioso, infinitamente mais do que na Idade Média”. Isso ocorreu, segundo ele, porque
“depois de ter destruído a física, a metafísica e a ontologia aristotélicas, a Renascença se
viu se física e sem ontologia, isto é, sem possibilidade de decidir, de antemão, se alguma
coisa é possível ou não... No nosso pensamento, o possível sempre se sobrepõe ao real, e o
real não é senão o resíduo deste possível. Ele se coloca ou se acha no contexto do que não é
impossível. No mundo da ontologia aristotélica, há uma infinidade de coisas que não são
possíveis, uma infinidade de coisas que, portanto, que sabemos de antemão serem falsas.
Uma vez essa ontologia destruída, e antes que uma nova ontologia, elaborada somente no
século XVII, seja estabelecida, não se dispõe de critério algum que permita decidir se a informação que se recebe de tal ou qual ‘fato’ é verdadeira ou não. Daí resulta uma credulidade sem limites”97.
Surge, pois, uma mentalidade onde tudo é possível, uma ontologia mágica, que caracteriza
boa parte das grandes tentativas de síntese filosófica da época, que pela recusa destas forças e a
afirmação de que tudo é natural e mesmo os milagres se explicam por forças de ações naturais
que desconhecemos – “uma naturalização mágica do sobrenatural que consiste o que se chamou
‘o naturalismo’ da Renascença”98.
Assim, dividida entre Copérnico e Paracelso – entre a destruição de um cosmo estruturado
e hierarquizado e sua substituição por um universo regido somente por leis físicas apreensíveis
pela matemática, de um lado, e a natureza concebida como uma força vital ou mágica, que os sábios que dominam o conhecimento divino da alquimia, da magia natural e da astrologia poderiam
controlar, de outro lado – a alta cultura renascentista não foi capaz de oferecer uma saída secular
para a crise da visão de mundo feudal.
Uma grande distância separava a cultura humanista das novas camadas enriquecidas da
sociedade européia dos séculos XV e XVI (e a visão de mundo que ela carregava) das possibilidades culturais das classes populares. O humanismo era, então, apenas uma das correntes culturais da civilização que perdurou na Europa até meados do século XVII, convivendo com concepções teológicas do mundo. Novas referências só se difundiriam amplamente na sociedade penetrando no plano religioso, com conseqüências contraditórias. “A primeira reação conscientemente
97 Alexandre Koyré, A contribuição científica da Renascença, in ___ Estudos da história do pensamento científico,
p.47.
98 Idem, ibidem, p.48.
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crítica das classes urbanas inferiores foi uma religiosidade exaltada, liberta de qualquer teologia
eclesiástica, a partir da qual se desenvolveu com força cada vez maior uma ideologia crítica da
sociedade, ainda que fortemente mistificada”99.
A Reforma revitalizou a tradição medieval das seitas religiosas, que por séculos rechaçaram a Igreja estabelecida e o estado de coisas existente, confrontando-o com o futuro reino de
Deus. Este surgia, antes, como um sonho místico, produto da redenção e não da intervenção política dos indivíduos. Mas esta falta de projeto político prático seria superada a partir da dinâmica
inaugurada por Lutero, dando origem, no século XVI, a grandes movimentos políticos que terminam por promover, como perspectiva coerente, referências inexistentes no universo intelectual
anterior – como o direito de resistir aos governantes e à defesa da revolução popular100. Estas correntes de pensamento surgem, neste contexto, como uma forma de expressão ainda religiosa de
um horizonte epistemológico onde o racionalismo individualista começava a ter um lugar central
(aspecto que compartilhava com o humanismo renascentista), em oposição às visões de mundo
feudais101.
A profunda crise espiritual cobrava, no século XVI, uma resposta religiosa para a crise de
civilização102. O cenário caótico da crise do feudalismo ainda estava vivo nas massas populares
da Europa ocidental. Grande parte da população viveu as catástrofes da época como expressão da
cólera divina, sentindo-se ameaçada pelo demônio e pelo anticristo, receando que a morte os conduziria ao suplício eterno. As obras de Bosch, Van der Weyden, Signorelli e Miguel Ângelo expressam a sensibilidade que dominava estas pessoas acuadas pelo medo do fim dos tempos e do
juízo final. A Igreja Católica não parecia oferecer uma resposta segura para a crescente devoção
popular e busca de salvação. Desde o Cisma de Avignon (1378-1417), movimentos de reforma e
renovação buscaram limitar os abusos papais e estabelecer o poder dos concílios, porém com
pouco êxito. A paralisia ou pelo menos uma defasagem muito grande dos anseios da época marcou, do ponto de vista teológico, o papado até o século XVI.
Enquanto isso, a doutrina da justificação pela fé, em que Deus salva seus filhos apesar deles próprios, foi sendo gradativamente elaborada como uma resposta aos medos da época, sem
encontrar uma síntese antes de Lutero. Guilherme de Occam cujo pensamento dominou a escolástica nos séculos XIV e XV, exaltava a vontade humana, mas formulava a idéia de um Deus insondável aos mortais, radicalizada por Wyclif, que estabeleceu as bases da salvação independente

99 Leo Kofler, Contribución a la historia de la sociedad burguesa, p.159.
100 Quentin Skinner, As fundações do pensamento político moderno, cap. 16 a 18.
101 Leo Kofler, op. cit., p.181.
102 Johan Huizinga, O declínio da Idade Média.

204

das obras. Pregadores franciscanos e dominicanos percorriam a Europa levando a mensagem evangélica para multidões cada vez mais carentes de respostas. Um fato central caracterizaria cada
vez mais a vida religiosa do Ocidente: a ascensão e afirmação da devoção popular. “O cristianismo, que até então fora uma religião de cléricos que enquadravam e dirigiam a devoção dócil dos
fiéis, tomou novas cores. Passou a exprimir, numa civilização mais urbana, uma alma coletiva
mais autônoma e menos controlável que anteriormente”103.
O desacordo que marcaria a Reforma situava-se no plano da teologia e não no da moral,
embora a denúncia da corrupção e do modo de vida dos religiosos tivesse seu papel na disputa
aberta pelos protestantes. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma católica foram, como destaca Delemeau, aspectos de um mesmo movimento. O Renascimento terminou por promover a teologia, “cujos fundamentos rudimentares, pelo menos, tinham doravante de ser conhecidos das
massas. Antes da Reforma, o clero insistia principalmente na moral, mas, ao que parece, com
pouco êxito. A partir do século XVI os renovadores da Cristandade [tanto protestantes como católicos] utilizaram a tática inversa, tipicamente luterana: restauraram a teologia, da qual devia
emanar a moral”104. E fizeram isso na seqüência de toda uma corrente de reformadores que buscaram, nos dois séculos anteriores, destacar a dignidade cristã do leigo e permitir a expressão de
formas de devoção cada vez mais diversificadas e individuais, freqüentemente através de atitudes
místicas.
“Como todo bem que vem do alto, o homem não poderia merecer uma salvaçãoque lhe é
gratuitamente dada; os seus próprios méritos são uma dádiva de Deus. O papel específico
de Lutero foi reelaborar esta grande tese teológica, faze-la sair do quadro de discussão de
especialistas e oferece-la como remédio radical para o medo das massas cristãs. Estabelecendo entre a teologia e a psicologia coletiva uma relação de resposta-à-pergunta, compreende-se melhor por que razão a solução humanista para o mal-estar da Igreja não podia bastar aos contemporâneos de Lutero. Tal como os reformadores protestantes, Erasmo desvalorizava a liturgia e os sacramentos. Mas que propunha ele para dar confiança aos Cristãos?
‘O amo, único preceito do Evangelho’. Que os fiéis de Jesus se esforcem por praticar as virtudes do Diálogo de surdos, em verdade! Erasmo dirigia-se a gente mais violenta e ainda
mais frágil do que nós, a massas que passavam sem transição da exaltação ao abatimento e
a que faltava, no mais alto grau, aquele domínio de si que no século seguinte seria exaltado
por Descartes e por Corneille. A mensagem humanista estava muito avançada em relação à
época. Melanchton, que compreendeu admiravelmente o caráter inadequado das fórmulas
erasmianas, proferiu este juízo penetrante: ‘Que pedimos nós à teologia? Duas coisas: a
consolação contra a morte e contra o Juízo Final. Lutero traz-nos essas consolações. Quanto
ao que diz Erasmo, são ensinamentos de moral e de civilidade”105.

103 Jean Delumeau, A civilização do Renascimento, vol. I, p.136.
104 Jean Delumeau, op. cit., p.138.
105 Jean Delumeau, op. cit., p.145-6
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Estas respostas interagiam com outros marcos da época. Na medida em que a cristandade
ocidental deixava de estar encurralada pelo Islã e partia para a ofensiva no território do adversário, fortalecida com as riquezas do saque da América, contradições antigas podiam emergir mais
facilmente no cristianismo. Isso explica também porque a gestão inicial do sistema-mundo que se
formava, nucleado pela Espanha, continuava se dando em termos de categorias típicas da cristandade medieval – evangelização e conquistas militares compreendidas como cruzadas. Os recursos
aí obtidos financiariam a luta contra os otomanos e a Contra-Reforma, antes de serem canalizados, por outros agentes, para a acumulação de capitais.
As liberdades inéditas oferecidas pela cultura humanista do cortesão ou do erudito renascentista, a tolerância para com as religiões existentes, os novos espaços de liberdade e o otimismo
dominante na alta cultura renascentista foram soterrados pela explosão de fanatismo e intolerância e por um século de conflitos religiosos, civis e internacionais, que vão em um crescendo ao
longo da segunda metade do século XVI até eclodirem em 1618 em uma sangrenta guerra geral
européia.
A contestação à ordem aristocrática foi respondida, em grande medida, em termos religiosos, ligando o confronto social com as disputas religiosas. A Contra-Reforma, articulada pelo
Concílio de Trento (1545-1563), desencadeou um processo que, embora não deixasse de assimilar aspectos das concepções que combatia (como o constitucionalismo de filósofos tomistas, com
Suarez106), representava antes de tudo uma reação (estando no coração do que alguns historiadores chamam de refeudalização). O assassinato, em 1610, do rei francês Henrique IV, expoente da
tolerância religiosa, abriu uma conjuntura de cada vez maior intolerância, crise de perspectivas e
busca de certezas107. Os sangrentos conflitos que se seguiram quebraram o desenvolvimento do
humanismo renascentista. Os avanços do ponto de vista da autonomia na ação política e das
perspectivas de emancipação terminaram se expressando, para as massas populares da virada do
século, fundamentalmente através do discurso religioso.

Não podemos observar uma linha de continuidade entre o humanismo renascentista, a reforma protestante e a revolução científica do século XVII, nem interpretar estas estruturas mentais com expressões sucessivas do desenvolvimento do capitalismo ou da ascensão da burguesia.
Dussel tem razão ao dizer que o aparato conceitual moderno, correspondente à experiência européia de gestão centralizada do sistema-mundo que se forma a partir de 1492, só surge
bem depois, com a filosofia racionalista e as ciências experimentais do século XVII, com Galileu,
106 Quentin Skinner, op. cit., cap. 13 a 15.
107 Stephen Toulmin, Cosmopolis.
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Descartes e Newton. Este diagnóstico aponta para uma ruptura entre a episteme renascentista e a
episteme iluminista – articulada, a partir de meados do século XVII, pelo pensamento cientifico
experimental e quantitativo. O Renascimento corresponderia a uma realidade européia, e, portanto, em boa medida, pré-moderna, já que é o novo sistema-mundo que instaura a modernidade108.
E, tomando a publicação do Diálogo sobre os dois sistemas máximos, de Galileu, em 1632, e do
Discurso sobre o método, de Descartes, em 1637, como marcos, seriam necessários quase cento
e cinqüenta anos de preponderância européia para criar as bases de uma visão de mundo adequada à nova civilização que se constituía sob a égide do mercado mundial e do estado nacional109.
A crise da ontologia aristotélica e da cosmologia da cristandade medieval estão relacionadas à crise da ordem feudal e das suas hierarquias, à dissolução das relações que então organizavam a existência social. A alta cultura do Renascimento não tinha, como afirma Koyré, um critério de verdade estabelecido. Ela viu nascerem, dentro de um clima filosófico neoplatônico, duas
perspectivas gerais, inicialmente mescladas, que, reclamando-se da cosmologia cristã, contribuíram para solapa-la. Mas o hermetismo, o vitalismo mágico, a alquimia e a astrologia, de um lado,
e o crescente interesse da filosofia natural pela abstração matemática, observação e experimentação, de outro, se revelaram, enquanto candidatos à visão de mundo, mutuamente excludentes.
Desta disputa emergiu vitorioso, no século XVII, um pensamento racionalista, abstrato e instrumental, capaz de responder às necessidades colocadas tanto pela busca de certezas pelas populações européias como pelos problemas de gestão do nascente sistema-mundo – cujos componentes
eram cada vez mais articulados pela dinâmica da acumulação primitiva de capital, não só na Europa, mas no Brasil e em Angola, nas Filipinas e no México110.
É claro que as sementes já vinham sendo plantadas há muito. Crosby lembra que os europeus forjaram, no final da Idade Média e do Renascimento, uma compreensão da realidade em
que o quantitativo começava a substituir o qualitativo, no qual se apoiariam não só Copérnico e
Galileu, isto é, a ciência moderna, mas também os cartógrafos, burocratas e banqueiros, que mapeavam os litorais do planeta, administravam os novos impérios e controlavam os fluxos da nova
riqueza. Esta mentalidade – “um novo modo, mais puramente visual e quantitativo do que o antigo, de perceber o tempo, o espaço e o ambiente material” – teria dado aos europeus habilidades

108 Toulmin defende a idéia instigante de que
109 Uma forma distinta de abordar esta questão nos é oferecida por Stephen Toulmin em Cosmópolis. Em seu ensaio, instigante mas bastante unilateral como história do pensamento, teríamos dois pontos de partida para a modernidade.
110 Além da discussão sobre a transição ao capitalismo, ver Eric Williams, Capitalismo e escravidão, Fernando Novais, Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial, Felipe Alencastro, O trato dos viventes.
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administrativas, comerciais, navais, industriais e militares decisivas para imporem sua supremacia no mundo111. Desenvolvia-se uma relação cada vez mais prática com o mundo, onde a inovação técnica passa a ser muito mais valorizada. Nenhum testemunho é mais eloqüente a este respeito do que a colocação de Francis Bacon no Novum organum (1620) de que a descoberta da
imprensa, da pólvora e da bússola, descobrimentos “mecânicos” que ele atribui aos europeus, exerceram um poder maior do que qualquer império, seita ou astro sobre os assuntos humanos112.
A filosofia natural matematizada é, todavia, apenas um aspecto da episteme contraditória
que marcou a Europa renascentista. Na busca de um novo método eficaz para estudar os fenômenos naturais, desenvolveu-se no século XVI e no início do século XVII um diálogo/confrontação
constante entre aqueles que buscavam estudar a natureza baseados nas matemáticas e na observação e os defensores de uma concepção mística e ocultista do mundo – o que podemos observar
quando notamos que as três grandes figuras da filosofia natural do século XVI são Copérnico
(1473-1543), Andréas Vesálio (1514-1564) e Paracelso (1493-1541).
Este período assiste, em seu ataque à escolástica aristotélica, à recuperação não só de Plotino e dos neoplatônicos do helenismo tardio, mas dos textos originais do próprio Platão. Temos
não um rechaço da filosofia natural da antiguidade, mas fundamentalmente das traduções e comentários escolásticos dos textos clássicos. A antiguidade é, cada vez mais, a fonte primordial do
interesse renovado tanto pela filosofia natural como pela magia. Recuperam-se textos filosóficos
e literários desconhecidos pelos europeus, mas também textos científicos (de figuras como Arquimedes, Galeno, Ptolomeu) e “herméticos” (como os atribuídos a Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu). O reavivar do pensamento antigo impulsiona, desta forma, tendências opostas.
De um lado, a crescente confiança na observação e uma tendência gradual ao que entendemos atualmente por experimentação, isto é, uma verificação rigorosamente planejada e repetível, da teoria, pode basear-se na nova influência exercida pela matemática e pelos estudos de física. Os eruditos de Oxford e Paris retomaram, no século XIV, os estudos e experimentos sobre o
movimento e estes ganharam, nos séculos seguintes, um ímpeto cada vez maior; Galileu tem atrás
de si, neste particular, uma longa série de antecessores. Além disso, a reedição das obras de Arquimedes e o ressurgimento das doutrinas platônicas, neoplatônicas e pitagóricas permitiram o
desenvolvimento de uma matemática prática, associada com as artes mecânicas e a tecnologia. Isso foi decisivo: o novo interesse pelo artesanato, a técnica e a tecnologia não só foi aplicado na
guerra e navegação, mas na construção de instrumentos cada vez mais sofisticados, como os
grandes aparelhos astronômicos construídos por Tycho Brahe, o telescópio, o microscópio e os
111 Alfred Crosby, A mensuração da realidade: a quantificação e a sociedade ocidental, 1250-1600, p.211.
112 Francis Bacon, Novum organum.
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primeiros termômetros eficazes.Thomas Kuhn mostrou de maneira inequívoca como a astronomia do Renascimento, como os demais campos, baseou-se na obra dos antigos113. A influência
platônica levaria Nicolau de Cusa a sustentar a idéia de um universo infinitamente extenso e a influência hermética estimularia Marsílio Ficino a defender a centralidade do sol no céu, numa linha que conduziria depois Giordano Bruno a sustentar a existência de um universo infinito e descentralizado (no contexto do misticismo neoplatônico). Foi, porém, encarando de forma não
dogmática a obra de Ptolomeu que Copérnico foi capaz de formular a teoria heliocêntrica, inaugurando a linha de pesquisa depois percorrida por Brahe, Kepler e Galileu, que passa a ocupar um
lugar central na constituição da visão de mundo moderna.
De outro lado, estes estudos coexistiam com outros de caráter bem distinto. Com a redescoberta, em 1460, do Corpus hermeticum, temos um interesse cada vez maior pelos textos neoplatônicos, cabalísticos e herméticos da antiguidade, uma influência ocultista e mística da filosofia do helenismo tardio. Ela alimentará uma concepção mística da natureza, a crença na unidade
da natureza, na analogia macrocosmo-microcosmo (astrologia), na magia natural, na alquimia que
buscava a simpatia entre os elementos. O médico arquetípico do Renascimento, como Paracelso
ou Ficino, era ao mesmo tempo um mago que concebia a natureza como uma força vital. Os herméticos buscavam uma autêntica filosofia da natureza contra a autoridade dos antigos, desconfiando da obra de Aristóteles, de Galeno e de seus seguidores, que queriam substituir pelo conhecimento do divino. Pensavam ser possível recuperar através do estudo dos textos herméticos um
conhecimento prístino que teria tido Adão (a prisca theologia).
Estas duas correntes não podiam, então, serem consideradas excludentes. Bacon, propagandista do método experimental, qualitativo e inteiramente dedutivo, desconfiava, como os paracelsistas, das matemáticas. As concepções vitalistas e místicas animavam os estudos de medicina, biologia e química e produziram descobertas importantes, como as de Vesalio, que prepara o
caminho para Harvey descrever, no século XVII, a circulação do sangue. “A ciência de nossos
dias deve muito a essa busca de uma nova síntese do homem, da natureza e da religião que há
quatro séculos caracterizou a obra de muitos cientistas e médicos”114. E o lugar que estas concepções ocupavam para os contemporâneos pode ser bem captado quando recordamos Próspero, personagem central de A tempestade, a peça final de Shakespeare, como uma representação arquetípica do sábio renascentista.

113 Thomas Kuhn, A revolução copernicana.
114 Allen Debus, El hombre y la naturaleza em el Renascimiento, p.41.
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Mas será que, em um nível mais profundo, não podemos encontrar uma coerência na episteme renascentista? Será que “o movimento das idéias do século XV e XVI [não] forma uma unidade fechada em si mesma, a despeito de toda a diversidade de sua problemática e de toda a divergência das soluções encontradas para ela”115?
Ernst Cassirer afirma que sim e que um fio de continuidade ligaria a busca de uma nova
forma de conhecimento iniciada por Nicolau de Cusa, processo que influenciaria desde seu contemporâneo Alberti, até Bruno e Galileu, passando por Leonardo da Vince. Trata-se de um conhecimento que valoriza a matemática, mas mais ainda a linguagem e a técnica como elementos
reveladores dos fundamentos da razão ocultos na natureza. Toni Negri verá este processo iniciando no século XIII e concluindo-se com Spinoza. Ele corresponderia à revolução que marca a afirmação da dimensão fundamental da modernidade: a passagem da transcendência para a imanência.
“Na Europa, entre 1200 e 1600... seres humanos se declararam donos da própria vida, produtores de cidades e de história e inventores de céus. Herdaram uma consciência dualista,
uma visão hierárquica de sociedade, uma visão metafísica de ciência; mas passaram adiante, para as gerações futuras, uma idéia experimental de ciência, uma concepção constituinte
de história e de cidades, e propuseram o ser como terreno imanente de conhecimento e de
ação... As origens da modernidade européia geralmente são apresentadas como surgidas de
um processo de secularização que negou a autoridade divina e transcendente sobre os negócios mundanos. Este processo foi, sem dúvida, importante, mas em nossa opinião não passou de um sintoma do evento básico da modernidade: a afirmação dos poderes deste mundo, a descoberta do plano da imanência”116.
Um novo conhecimento ontológico imanente emerge com Duns Scotus, ganha coerência e
originalidade revolucionária com Nicolau de Cusa, prossegue com Pico della Mirandola, Bovillus
e Francis Bacon e concluirá com Galileu Galilei o círculo de dignitate hominis. “O que há de revolucionário nesta série de desenvolvimentos filosóficos que vai do século XIII ao XVI é o fato
de que os poderes de criação que anteriormente tinham sido consignados exclusivamente aos céus
são agora trazidos para a terra”117. Guilherme de Occam, Dante, Marsílio de Pádua, Tomas More,
Maquiavel acima de tudo, expressam este movimento. “Quando chegamos a Spinoza, na realidade, o horizonte da imanência e o horizonte da ordem política democrática coincidem plenamente”118.

115 Ernst Cassirer, Individuo e cosmos na filosofia do Renascimento, p.11.
116 Michael Hardt e Toni Negri, Império, p.88-89.
117 “Na política também a humanidade voltou a apropriar-se nesse período inicial da modernidade daquilo que a
transcendência medieval tinha tirado dela... o processo de refundação da autoridade com base num universal humano
e pela ação de uma multidão de singularidades deu-se com grande força” Michael Hardt e Toni Negri, op. cit., p. 91.
118 Idem, ibidem, p. 91.
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Stephen Toulmin, por sua vez, vai apresentar o pensamento razoável, tolerante, do humanismo renascentista do século XVI, como a primeira origem da modernidade. “Quando hoje lemos autores nascidos no século XV, como Desiderius Erasmus (n. 1467) e François Rabelais (n.
1494), é necessário tempo e esforço para apreender sua ‘modernidade’; mas ninguém questiona a
habilidade de escritores como Michel de Montaigne (n. 1533) e William Shakespeare (n. 1564)
em falarem através dos séculos de forma que atinjam nossos sentimentos”119.
Mas mesmo que elementos comuns percorram o pensamento filosófico mais destacado
deste período, um ruptura maior parece emergir em meados do século XVI. Então, o otimismo na
razão humana já não parece mais se justificar. Nos cataclismos do século XVI “tornou-se cada
vez mais duvidoso que o homem pudesse viver com as suas próprias potencialidades. As devastadoras guerras religiosas e as desumanidades da acumulação primitiva pareciam ainda mais terríveis porque eram levadas a cabo por uma humanidade que os homens sabiam ser ‘grande’, ‘sublime’, ‘capaz de tudo’, ‘capaz de guiar o seu destino’. Durante algum tempo o panegírico foi
substituído pelo ceticismo e pelo desespero”120.

É neste momento que a cultura humanista do Renascimento buscou no ceticismo uma resposta filosófica que lhe permitisse responder aos dilemas intelectuais lacerantes da época, preservando ao mesmo tempo a cosmologia cristã ameaçada. A redescoberta do ceticismo pirrônico,
com a publicação em 1562 da obra de Sexto Empírico, ofereceu um eixo filosófico para o debate
deflagrado entre “papistas” e “hereges” sobre qual seria a base do correto conhecimento religioso,
qual a “regra de fé” para os cristãos.
O ceticismo solapava pela raiz as filosofias baseadas nos sistemas de Platão e Aristóteles.
Mas não se tratava de um ceticismo anti-religioso ou anti-esotérico; pelo contrário, se não há nenhuma base segura para o conhecimento racional, alguma forma de verdade só pode ser atingida
pela fé (o fideísmo). O ceticismo questionava a escolástica católica, mas ainda mais a certeza
subjetiva dos reformadores, na medida em que apelava para a aceitação de um conhecimento humano limitado, “razoável”. Montaigne foi seu principal expoente, mas uma aliança entre católicos e os chamados “libertinos eruditos” dominou a cena intelectual francesa na primeira metade
do século XVII, até a difusão da obra de Descartes. A “crise pirrônica”, isto é, o problema de como fundamentar um conhecimento seguro, permaneceu todavia como a questão epistemológica
central para a filosofia moderna121.
119 Stephen Toulmin, Cosmopolis: The hidden agenda of modernity, p.23.
120 Agnes Heller, O homem do renascimento, p.361.
121 Richard Popkin, História do ceticismo de Erasmo a Spinoza.
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Porém, em meados do século XVII, “com Bacon, Descartes e Galileu, a crítica à Aristóteles e à tradição escolástica tinha se tornado muito mais refinada... Suas considerações sobre a necessidade de fundar uma nova ciência, a função do experimento, o uso apropriado da matemática
e a conjugação dos métodos indutivo e dedutivo para chegar a novas descobertas, afetaram direta
e dramaticamente o desenvolvimento da ciência”122.
O estudo do movimento local converte Galileu na figura capital para o surgimento da ciência moderna. Seu rechaço do aristotelismo abriu a possibilidade de uma concepção atomista da
matéria, embasando a recusa das concepções vitalistas e místicas. As explicações corpusculares e
atomistas seriam parte integral da filosofia mecanicista. Mas os filósofos químicos e as utopias
“científicas” do século XVII ainda estão muito longe desta nova ciência dos filósofos naturais
mecanicistas – veja-se A nova Atlântida, de Bacon, A cidade do Sol, de Campanella, e Christianopolis, de Johann Valentin Andreae.
A filosofia mecanicista e racionalista só se imporia como base da visão social de mundo
hegemônica na alta cultura européia no século XVIII, com o Iluminismo. Então, Copérnico, Galileu e Newton se tornariam os heróis intelectuais que permitiram à humanidade superar a concepção cósmica de mundo, onde cada coisa tinha o seu lugar em uma ordem cujo fundamento último
era o divino.

As concepções sociais e políticas estariam cada vez mais assentadas em uma compreensão
do mundo estruturada pelas ciências. As sementes plantadas por Kepler e Galileu, com a idéia de
lei natural, e cultivadas por Bacon e Descartes, propagandistas das ciências que sistematizam o
espírito analítico, finalmente frutificam com cientistas como Robert Boyle, Christian Huyghens e
Isaac Newton – que com a teoria da gravitação fixa uma lei natural baseada em princípios matemáticos universais. A ciência se desenvolve, num primeiro momento, ainda como parte de uma
cosmologia religiosa mais convincente. Logo, o deísmo racionaliza a religião, colocando-a num
terreno vulnerável ao ataque das ciências123. Por fim, baseada na filosofia empirista de Locke e
Hume, a ciência mecanicista passa a ocupar cada vez mais o centro de uma visão de mundo em
que o conhecimento das leis da natureza altera o lugar do ser humano no universo, substituindo a
própria religião.

122 Allen Debus, El hombre y la naturaleza en el Renascimiento, p. 207.
123 O deísmo é “um sistema rigorosamente intelectualista que quer banir os mistérios, os milagres, os segredos da
religião a fim de colocá-la sob a luz clara do saber”. Ernst Cassirer, A filosofia do iluminismo, p.233.
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“Classicismo mais ciência” são – segundo Peter Gay – os ingredientes decisivos do Iluminismo124. Para o autor, anticlericalismo e ceticismo tornaram-se “políticos apenas quando somaram forças com uma visão de mundo naturalista, um sistema ético secular e, acima de tudo, um
método científico triunfante. Não foram Bayle ou Erasmo, sozinhos ou juntos, mas Bayle e Erasmo aliados com Newton e Locke que criaram a atmosfera hospitaleira para a missão lucreciana
do Iluminismo”125. Uma visão de mundo não-religiosa pode agora ser formulada de forma consistente, apoiando-se sobre os conhecimentos das ciências – ainda que a maioria dos filósofos seja
deísta, valorizando o papel moral desempenhado pela religião.
O modelo de ciência dominante, estabelecido a partir da philosophia mathematica de
Descartes e das descobertas de Newton, fundamentava a visão mecanicista do mundo, organizado
como um relógio que percorre seu curso de acordo com leis imutáveis.
“O mundo-relógio, feito pelo artífice Divino, acabou sendo muito melhor do que Newton
tinha pensado. Cada um dos progressos da ciência newtoniana trouxe novas provas para a
tese de Leibniz: a força motriz do Universo, sua vis viva, não diminuía; o relógio do mundo
não necessitava nem que lhe dessem corda, nem que o consertassem. O artífice Divino, por
conseguinte, cada vez tinha menos o que fazer no mundo... Assim, o poderoso e ativo Deus
de Newton que de fato ‘fazia caminhar’ o universo segundo sua livre vontade e decisão,
transformou-se em uma rápida sucessão em um poder conservador, em uma intelligentia
supramundana e em um ‘Dieu fainéant’. Laplace que, um século depois de Newton, levou
sua cosmologia a seu estágio final de perfeição, respondeu a Napoleão quando este lhe perguntou pela função de Deus em seu Sistema do mundo: ‘Sire, ja n’ia pas besoin de cette
hypothèse’. Bem, o que já não precisava des hipótese de Deus não era o Sistema de Laplace, mas o mundo que nele se descrevia”126.
Juntamente com a nova cosmologia, desenvolve-se uma nova concepção de ser humano.
Descartes já tinha formulado a noção do animal como um autômato. Com o avanço da epistemologia empirista e da técnica que permitia a construção de máquinas que imitavam os seres vivos,
essa idéia se fortaleceu e foi estendida aos seres humanos. O organismo humano passava, daí em
diante, a ser concebido por analogia às máquinas. Essa idéia do ser humano como máquina foi
desenvolvida por filósofos materialistas franceses como La Mettrie, Diderot e Holbach. Vinculada às concepções empiristas e materialistas e sua rejeição às idéias inatas, desenvolve-se a noção
de que o ser humano é produto das circunstâncias, das suas experiências (para Locke, as sensações externas e a reflexão interna; para Condillac, a experiência sensorial). As conseqüências
dessa visão são imediatas: as circunstâncias podem e devem ser mudadas pela educação e pelas
reformas sociais. O homem pode moldar a si próprio pela mudança da sociedade.

124 Peter Gay, The Enlightenment, p.313.
125 Ibid, p.374.
126Alexandre Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, p.255-6.
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Já vimos, no capítulo I, a relação existente entre as concepções antropológicas e a consignação de um lugar para a política. Agora, podemos ver como da concepção ainda rústica de uma
ciência experimental e quantitativa para um mundo mecânico e atomístico, emerge uma antropologia estritamente imanente e auto-constituinte do humano.A ciência de uma forma particular de
conhecimento vai se tornando uma visão de mundo. Ela vai se tornando cada vez mais complexa
e sofisticada, incorporando, na passagem para o século XIX, a história, e na passagem para o século XX a descontinuidade e a ruptura. Mas suas conseqüências para o entendimento do que somos nós, seres humanos, o que é o mundo e o universo à nossa volta e como podemos colocá-lo
sob nosso domínio não refluíram.

Revolução, democracia e nação

A dinâmica no período formativo da modernidade é geralmente apresentada, em uma
perspectiva de longa duração, como a transição do feudalismo ao capitalismo, efetuada sob monarquias absolutas e pontuada por alguns momentos de aceleração, considerados revoluções burguesas. Se alguns aplicam esta caracterização até mesmo às sublevações ocorridas em pleno período medieval nas cidades republicanas da Itália, o primeiro processo revolucionário que ajudou a
moldar diretamente a feição do mundo atual só ocorreu de 1566 a 1609 nos Países Baixos, a área
mais rica e urbanizada da Europa, onde o absolutismo ainda não estava plenamente implantado e
que se tornou um estado territorial moderno em função da própria revolução.
A revolução nos Países Baixos estalou em 1566 em protesto contra a perseguição dos protestantes pelos representantes do imperador Habsburg, Felipe II. William de Nassau, príncipe de
Orange e principal proprietário de terras da região, colocou-se à frente de um movimento burguês
e em vários momentos plebeu das cidades insurgentes, implantado principalmente nas províncias
de Holland, Zeeland e Utrecht (que assinaram, em 1575, o Ato de União). O movimento revolucionário atingiu seu auge entre 1576 e 1578, apoiando em uma ampla mobilização popular. Com
o contra-ataque espanhol, seguiu-se uma longa guerra de guerrilhas contra os exércitos invasores,
na qual os insurgentes puderam, depois, contar com o apoio dos ingleses (entre 1585-1588) e aproveitar-se da guerra civil na França para consolidar suas posições. Em 1590, os Estados Gerais
dos Países Baixos proclamaram a República das Províncias Unidas dos Países Baixos – reconhecida pelas potências européias em 1609, quando também foi firmada uma trégua com o rei da Espanha. Até 1648 consolidavam-se as fronteiras entre a república na região norte dos Países Baixos e o domínio Habsburg no que seria depois a Bélgica. Sucessivos stadholders da família Orange mantiveram a preeminência no novo estado.
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No início do século XVII, a República das Províncias Unidas, com uma população de 1,5
milhões de habitantes, qualitativamente mais urbanizada que qualquer outro país, era uma potência econômica e militar, dotada da maior marinha da Europa, com um aparelho de estado eficiente, colocado a serviço da expansão comercial e financeira da burguesia local. Pode, então, lançarse em uma série de empreendimentos coloniais, que iam do Caribe à Indonésia. Esta república oligárquica granjeou a admiração dos pensadores progressistas europeus nos séculos XVII e XVIII
pela tolerância religiosa, liberdade de pensamento e prosperidade. Competiu com os comerciantes
ingleses a partir do Ato da Navegação em 1651. E auxiliou a independência dos Estados Unidos
em 1776. Mas o sufrágio universal, que figurou na constituição da República Batavia de 1795, só
foi obtido em 1918 (para os homens, com as mulheres adquirindo o direito de voto em 1922).
A revolução inglesa de 1640 a 1660 foi o processo político culminante desta aurora da
modernidade, uma grande revolução que falou, como toda a sociedade inglesa da época, a linguagem da religião (como já tinha feito a revolução dos Países Baixos). A Inglaterra, com 6,5 milhões de habitantes, era um país com forte desenvolvimento das manufaturas e um mercado interno mais amplo que qualquer outro. Seu comércio estava concentrado principalmente na gigantesca cidade de Londres, então com 450 mil habitantes. Iniciada como movimento de resistência da
burguesia contra uma monarquia demasiado comprometida com os interesses feudais, a revolução
conheceu, com a eclosão da guerra civil, um processo de radicalização que ultrapassou estes limites e afetou os mais diversos setores da sociedade, mobilizando amplos setores populares. Surgiu
aí, a partir do Novo Exército Modelo de Cromwell, aquele que alguns consideram o primeiro
grande movimento político moderno, o dos niveladores (levellers). Eles defendiam um programa
de reformas que incluía a participação direta dos cidadãos na condução dos negócios públicos e a
organização de uma sociedade de classe única, de pequenos proprietários de terra127. Seu republicanismo popular, que teve em Harrington seu principal teórico, valorizava a virtude cívica, a independência dos cidadãos armados, a impessoalidade da lei e a defesa da liberdade. A República
(Commonwealth), proclamada pelo parlamento em 1649, e depois, em 1653, o Protetorado, foram
capazes de racionalizar o estado inglês e estimular seu poderio econômico e militar, transformando a marinha inglesa na mais poderosa do mundo, suplantando a holandesa.
127 Nela não deveriam, porém, ter direito a voto os assalariados, os servidores públicos e os mendigos, que segundo
os niveladores, dependiam de pessoas a quem não poderiam desagradar. Gerrard Winstanley, o grande crítico social
da revolução inglesa, foi mais longe. A pequena corrente que ele inspirou, os escavadores (diggers), buscou representar os interesses dos que não possuíam bens e eram excluídos mesmo da democracia defendida pelos niveladores.
Winstanley defendia, na trilha aberta por Morus, uma sociedade sem classes, uma forma de comunismo agrário: “O
homem mais pobre da Inglaterra tem tanto direito à terra como o mais rico”, dizia Winstanley vislumbrava um futuro
em que “onde quer que haja um povo que a participação comum dos meios de subsistência una na identidade, essa
será a terra mais forte do mundo, porque todos serão como um só homem na defesa da sua herança”. Citado por Christopher Hill, A revolução inglesa de 1640, p.100-1.
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As dissidências entre os republicanos e no exército permitiram a restauração da monarquia em 1660. Charles II buscou restaurar os poderes reais, mas se movia em uma relação de forças precária, desconsiderada por seu irmão James, rei em 1685 e destronado em 1690, quando
Guilherme de Orange aceitou o trono com suas prerrogativas substancialmente reduzidas. Nas
décadas seguintes, a Inglaterra conheceria um forte expansão do capitalismo, até desembocar, no
final do século XVIII, na revolução industrial. John Locke – que escreveria seus Dois tratados
sobre o governo em 1690 –, considerado fundador do liberalismo, difundiria a fórmula da monarquia parlamentar oligárquica para toda a Europa. A tradição republicana alavancada pela revolução desapareceria da Inglaterra e, fortemente vinculada às correntes radicais do protestantismo,
teria dificuldades de ser transmitida para os movimento revolucionários do século XVIII, moldados por uma visão de mundo secular. Em 1832, o Ato da Reforma eleitoral aumentava o número
de votantes de 500 para 800 mil; em 1885, passava de 900 mil eleitores para 2,5 milhões. O sufrágio universal masculino foi introduzido em 1918 e o feminino em 1928.
Ainda no marco do período revolucionário que tomou conta da Europa no século XVII,
tivemos outras revoluções. A Fronda na França, de 1648-1653, a revolução catalã de 1640-1652 e
as revoltas de Nápoles e da Sicília em 1647 fracassam na luta contra o absolutismo, mas imprimem suas marcas nas estruturas de poder absolutista existentes.
Um novo ciclo de revoluções ocorre no século XVIII nas treze colônias inglesas da América do Norte, dando origem aos Estados Unidos da América, entre 1776 e 1783, e na França, em
1789 e 1795 – prolongada na forma do Diretório (1795-1799) e depois, até 1815, da ditadura de
Napoleão Bonaparte.
Por mais de dois séculos, um princípio republicano subsistiu, de forma subterrânea, nos
marcos dos estados territoriais dinásticos, mas não conseguiu se firmar. Pensadores como Montesquieu argumentavam que a escala dos territórios modernos e a corrosão da virtude cívica pelo
desenvolvimento do comércio impediam a solução republicana nos grandes países europeu, reforçando, assim, a defesa da monarquia – que para ele deveria ser parlamentar, com a divisão dos
poderes como melhor forma de preservar as liberdades. Mas, com a obra de Rousseau, que correspondeu a um giro e uma radicalização do pensamento iluminista em meados do século XVIII,
o princípio republicano volta ao centro dos debates políticos. Sua defesa, com base no contratualismo e no individualismo, do ideal republicano da virtude e da liberdade pela lei, permite instaurar a soberania na expressão da vontade geral do povo.
O movimento de independência das colônias inglesas na América do Norte foi desencadeado em 1775 na seqüência de uma década de conflitos comerciais com a metrópole. Um congresso de representantes das treze colônias assina uma declaração de independência, escrita por Tho216

mas Jefferson e inspirada nos ideais iluministas, em julho de 1776. Mobilizando uma população
heterogênea, ainda que muito marcada pelas seitas protestantes, e estruturas sociais distintas no
norte e no sul, a luta pela independência vai contar com o apoio de várias potências européias para se afirmar, principalmente de tropas francesas. A capitulação das tropas inglesas em Yorktown,
em 1781, encerra, de fato, o conflito, com o reconhecimento da independência formalizado pelo
Tratado de Versalhes em 1783.
A mobilização popular prévia à independência, já se apoiava em idéias de Harrington,
Sidney e Rousseau, enfatizando a necessidade de controle dos governantes pelos cidadãos, a necessidade da virtude cívica e de combater a corrupção. Na construção do novo estado, os norteamericanos testemunharam um debate entre os partidários da autonomia dos estados e os defensores de um estado central forte, os federalistas, que se impuseram. Para estes, a república, como
governo representativo, se opunha à democracia, entendida como democracia direta e vista como
fonte de instabilidade. A soberania popular repousava na delegação de poderes a um grupo de cidadãos eleitos. “Os Federalistas inventam um novo modelo republicano, que faz do povo a fonte
de legitimidade do conjunto das instituições, mas exclui a ação política direta”128. Preocupados
com a democracia e a possibilidade da opressão da minoria pela maioria, apoiando-se em Maquiavel e Montesquieu, eles concebem um artifício institucional para que a concorrência entre diferentes partidos e centros de poder se bloqueiem mutuamente, quando um conflito profundo emerge. Isso funcionaria por um certo tempo, mas não teria condições de equacionar o problemachave da modernização da sociedade norte-americana, a questão da escravidão, que levaria à
guerra civil, entre 1861 e 1865 – onde ser firmariam as bases do estado moderno norte-americano
em moldes capitalistas.
Mas o processo paradigmático foi a revolução francesa129. Iniciado-se como um movimento pela monarquia constitucional, a revolução se radicaliza frente à resistência da aristocracia
e do clero, dando origem a uma república que elimina os privilégios e isenções herdados, destruindo a velha ordem social e política. O dinamismo da revolução repousou na relação das “classes
médias” com os sans-culottes urbanos, principalmente de Paris. Esta massa urbana de excluídos –
pequenos lojistas, mestres de ofício e trabalhadores assalariados – sustentou cada momento de radicalização do processo revolucionário, em particular sob a condução dos jacobinos, reinterpretando em função de suas aspirações idéias como “direitos do homem” e “soberania do povo”. Isto
leva a uma ampliação até então inédita dos direitos políticos, da cidadania e mesmo à introdução
128 Serge Audier, Les théories de la république, p. 39.
129 Retomo aqui as discussões do primeiro capítulo de minha tese de mestrado, Ação política e emancipação humana no pensamento socialista, intitulada “A primeira figura do sujeito revolucionário: o povo-nação”.
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de direitos sociais. Pela Constituição de 1791 só um em cada cem cidadãos podia ser eleito deputado. Porém com a Convenção jacobina de 1792, a República elimina a distinção entre cidadãos
“ativos” e “passivos”, permitindo que quase todos os homens exercessem o direito de votar e serem votados nos marcos da república “uma e indivisível”. Elas possibilitaram à França, a partir
da eclosão da guerra externa, em 1792, despertar energias até então nunca vistas, colocando em
armas um milhão de homens para defender a revolução e a comunidade política que com ela se
identificava.
A ampliação da participação política e o questionamento de privilégios, desigualdades e
injustiças, somente foram possíveis enquanto o processo pode conciliar os objetivos da burguesia
emergente com o das camadas populares das cidades. A manutenção do impulso revolucionário
dependia da unidade do Terceiro Estado. O governo jacobino acabou por naufragar na tensão entre a construção de um poder centralizado considerado indispensável para a defesa contra os inimigos externos, de um lado, e a manutenção da auto-organização popular de onde retirava forças
para permanecer no poder, de outro; entre atender as demandas populares por alimentos e salários, de uma parte, e as demandas burguesas de liberdade de preços e proibição da atividade sindical, de outra. Quando estas clivagens se tornaram inadministráveis, desencadeou-se uma espiral
de expurgos que terminou provocando o refluxo termidoriano da revolução. O poder passava para
os representantes das grandes fortunas, particularmente as vinculadas ao comércio.
Nesta experiência, em particular nas idéias jacobinas, a república se identifica, pela primeira vez de forma clara e aberta, com a democracia.
“A democracia, sinônimo da República, é antes de tudo a soberania, de que o povo é o único detentor e a garantia. A soberania popular instaura o direito e promove as leis constitucionais. Ela submete os magistrados... A democracia é a cidadania de todos, pelos sufrágio universal. Com ela, ‘o Estado é verdadeiramente a pátria de todos os indivíduos que o
compõem’, e aponta uma instância destacada de comando... Da mesma forma que a política se impõe sobre a economia, o legislativo o faz sobre o executivo. Esta criação prática...da Revolução Francesa, foi ilustrada... pelo estabelecimento de um sistema que se esforça por funcionar à luz do dia, sem segredo, com publicidade, como uma imensa intervenção coletiva, com debates públicos ou semi-públicos (clubes), nos jornais, cartazes,
panfletos e canções populares”130.
A população se transforma em uma grande comunidade de cidadãos, o povo. Este constitui uma primeira forma de nação, atuando como sujeito da revolução, uma figura política que se
introduz nos discursos e textos de dirigentes como Robespierre e Saint-Just. Este povo-nação é
uma construção política orgânica à prática concreta da revolução, uma parte irremovível do seu
imaginário mas também o que permitiu a ela derrotar seus adversários internos e externos. Os se-

130 Georges Labica, Robespierre: une politique de la philosophie, p.115-6.
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tores populares, particularmente sob o governo jacobino não são massa de manobra de uma direção burguesa radicalizada. No interior do povo, que se identifica com a nação e com a revolução,
surgiram diferentes correntes, mais ou menos comprometidas com a defesa da soberania popular.
Mas o decisivo e característico do auge da revolução é o esforço de amplos setores da população
francesa se apropriarem diretamente da política.
A organização deste povo conformado politicamente em nação ativa na defesa da revolução não pode ser separada do projeto jacobino, herdeiro das Luzes. Habermas já apontou suas raízes mais profundas, mostrando como, em contraposição à Declaração norte-americana, que se
baseava na idéia de uma realização quase automática dos direitos do homem através do funcionamento natural da sociedade (num livre jogo de interesses egoístas), a Declaração dos direitos
do homem e do cidadão francesa é um ato de fundação política da sociedade que instaura estes
direitos131.
Etienne Balibar apontou que a idéia moderna de cidadania não pode ser sustentada opondo liberdade e igualdade – o que também explica porque, em algumas formas de liberalismo, o
sufrágio universal e a idéia de democracia só são efetivamente integradas no século XX. A Declaração francesa não está estruturada ao redor da existência de direitos fundamentais pré-existentes
que o Estado deveria garantir, mas se baseia na afirmação da identidade entre o homem e o cidadão, que estabelece simultaneamente os direitos do homem e do cidadão. Balibar introduz mesmo
um conceito novo, “egaliberté”, para traduzir a inseparabilidade da liberdade e da igualdade, do
ser humano e do cidadão132.
O processo revolucionário francês é emblemático da tendência forte que se imporia a partir do final do século XIX de associar democracia política e justiça social, tema que também caracterizaria, em breve, a ação política dos trabalhadores assalariados – na Inglaterra já nas primeiras décadas do século XIX. Como afirma Jean-Pierre Gross:
“se a Declaração dos direitos de 1793, ao contrário da de 1789, faz preceder a liberdade
pela igualdade, é porque um obstáculo econômico se opunha à realização dos direitos recíprocos, o da pobreza; e porque um princípio é postulado à partir do qual a igualdade ganha um sentido, aquele do mínimo vital. Na medida em que ser pobre consiste não apenas
na falta de pão, mas sobretudo... em ‘ser privado da liberdade’, o bem-estar eqüivale à faculdade de usufruir. Ora, a Declaração de 1793, em seu artigo primeiro, que descreve o
131 Jurgen Habermas, Derecho natural y revolución. In: Teoría y práxis, p.109-112.
132 Balibar afirma que “O significado da equação homem=cidadão não é tanto a definição de um direito político; é
mais a afirmação de um direito universal à política. Formalmente ao menos – mas este é o próprio tipo de uma forma
que pode se tornar uma arma material – a Declaração abre uma esfera infinita de ‘politização’ das reivindicações de
direitos que reiteram, cada um à sua forma, a exigência de uma cidadania ou de uma inscrição institucional, pública,
da liberdade e da igualdade: nesta abertura indefinida se inscrevem tanto – e desde o período revolucionário vê-se este esforço – a reivindicação do direito dos assalariados ou dos dependentes quanto das mulheres ou dos escravos,
mais tarde dos colonizados”. Etienne Balibar, Les frontières de la démocratie, p.137.
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objetivo da sociedade como sendo a ‘felicidade comum’, sustenta que o governo é instituído para ‘garantir ao homem o usufruto’ de seus direitos. É a pré-condição social, que deve permitir aos mais desamparados ultrapassar o limiar operante dos direitos do homem e
ascender, na linguagem de Robespierre, à ‘pobreza honrosa’. A declaração jacobina, afixada nos lugares públicos durante todo o período do Terror, não visa seguramente nem o
nivelamento absoluto nem a comunidade de bens. Ela se inscreve no contexto de uma economia de mercado pré-capitalista baseada na propriedade privada, e procura conciliar
liberdade e igualdade graças ao cimento da fraternidade: Robespierre não foi o primeiro,
em 1790, a exigir que estas três palavras figurassem juntas nas bandeiras das guardas nacionais? Projeto de sociedade que se reivindica de uma ‘família de irmãos’, onde cada um
encontra seu lugar, a garantia de ser alimentado, vestido e alojado, mesmo de obter seu
pedaço de terra para cultivar, e onde cada um é chamado a aportar, segundo suas forças e
suas capacidades, uma contribuição por definição desigual ao bem comum. Projeto de justiça distributiva que favorece mais a equidade do que a igualdade estrita. Porque a equidade não aconselha nem a expropriação nem a privação, mas a partilha – as desigualdades
que subsistem não lesam as pessoas e... contribuem para a ‘felicidade comum’”133.
Este projeto estava em condições, pela primeira vez, de dar credibilidade a idéia de uma
comunidade capaz de incorpora a maioria da população, à comunidade política composta por todos aqueles que se identificavam com a revolução. A possibilidade de uma ampla participação
política de massa durante o auge da revolução conformou um sujeito revolucionário capaz de viabilizar muitas conquistas da revolução e deixar uma marca indelével até hoje. Se todo processo
revolucionário é marcado pela irrupção da participação direta das massas na cena política, por
uma democracia participativa que expressa o poder constituinte do povo, esta participação até então nunca tinha sido estabilizada. Agora, mostrava-se na prática que a institucionalização de um
regime democrático era factível mesmo nas condições dos grandes estados territoriais modernos.
Mas a revolução abre uma dinâmica totalmente nova: “ao suprimir as garantias legais dos
privilégios sociais e as barreiras entre castas sociais, abre de fato a caixa de Pandora que aprisionava os sonhos e os ideais utópicos. A contradição entre a igualdade legal e a desigualdade social
não podia mais ser mascarada” 134. No curso da revolução, frente ao acirramento das contradições
sociais, a resposta das suas lideranças foi tentar manter a unidade da nação, impedindo que as
disputas no seio da nação dessem origem à facções políticas. O thermidor e o bonapartismo se
impuseram, ainda que em grande medida marcados pelo ímpeto do período revolucionário anterior.
A experiência da Revolução Francesa deixou uma marca indelével no espírito humano;
depois dela, nada poderia ser como antes 135; o século XIX foi vivido à sua sombra. A legitimida-

133 Jean-Pierre Gross, Le liberalisme égalitaire des Jacobins, p.29.
134 Larry Portis e Christiane Passevant, Les classes sociales en France, p.12.
135 Esta compreensão de seu significado único para a história da humanidade era clara para Kant que, mesmo horrorizado com a execução do rei e com a guerra continental que ela desencadeou, não deixou de defendê-la, afirmando
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de histórica do processo foi tão esmagadora que o próprio termo “revolução” tornou-se objeto de
uma disputa feroz entre as mais divergentes concepções e forças políticas.

O mundo da primeira metade do século XIX já estava sob égide da dupla revolução, mas
politicamente só tinha plena consciência do processo deslanchado em 1789136. Com a revolução
francesa consolidava-se, no imaginário moderno, uma nova concepção de história e da vivência
humana do tempo. Uma nova temporalidade organiza a vida social137. Como afirma Kosseleck,
“vinha aumentando progressivamente, na época moderna, a diferença entre experiência e expectativa; ou mais exatamente, só se pode conceber a modernidade como um tempo novo desde que
as expectativas estejam se distanciando cada vez mais das experiências feitas”138. A multiplicação
de utopias produz expectativas inauditas, para além de toda vivência previamente existente, amplificando da percepção de uma temporalidade cada vez mais frenética.
A revolução é também a afirmação da subjetividade, tanto no sentido individual, com a
descoberta romântica da interioridade, como no sentido coletivo, com a idéia de nação, seja na
acepção iluminista francesa, como na acepção romântica alemã. A idéia de história como produto
humano é inseparável da idéia de sujeito139. Como afirmam com total clareza Marx e Engels em
um de seus primeiros textos: “a história não faz nada, ela ‘não possui nenhuma riqueza imensa’,
‘não trava nenhuma batalha’. É o homem, o homem vivo, real, que faz tudo isso, que possui e luta; a ‘história’ não é uma pessoa à parte, que usa o homem para seus próprios fins particulares; a
história nada é senão a atividade do homem que persegue seu objetivo”140. Retrabalhada, esta
concepção levaria depois à famosa formulação do 18 do Brumário: “Os homens fazem sua própria história, porém não a fazem da maneira como bem entendem; não a fazem em circunstâncias

seu caráter prognóstico. Ver Se o gênero humano se encontra em progresso constante para melhor, de 1798, In Immanuel Kant, Filosofia de la historia. O posicionamento face a ela rapidamente catalisou as diferentes correntes políticas na Inglaterra. Reflections on the Revolution in France, de Burke, é de 1790 e The Rights of Men, de Paine, de
1791-2 (ver, a propósito, a abrangente coletânea de textos da época editada por Marilyn Butler, Burke, Paine, Godwin, and The Revolution Controversy).
136 A fórmula de Hobsbawm da “dupla revolução” que inaugura esta era histórica é correta numa perspectiva de
longa duração. Mas ela pode induzir a se pensar o século XIX a partir de uma sincronia entre o político e o econômico, a esvaziar a especificidade do período que vai de 1815 a 1848 (no qual determinações resultantes da industrialização ainda não se manifestavam com todo seu peso fora da Inglaterra) e a minimizar a profunda desigualdade entre
as diferentes regiões da Europa – lembremos, por exemplo, o célebre tema do “atraso alemão”.
137 A finalidade da história “é colocada agora não mais pela vontade de Deus, mas pela vontade comum dos homens; essa nova história é habitada por uma tensão imanente que os filósofos do século XIX definirão como o ‘devir
do espírito’ e que os teóricos do progresso, por volta de 1789, chamavam um princípio de aperfeiçoamento”. Jean
Starobinski, A invenção da liberdade 1700-1789, p.235.
138 Reinhart Koselleck, Futuro pasado, p. 342-343.
139 Ver Alain Touraine, Crítica da modernidade, e, com Farhad Khosrokhavar, A busca de si: dialogo sobre o sujeito. E Charles Taylor, Hegel and modern society.
140 K. Marx e F. Engels, A sagrada família
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de sua escolha, mas sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas
pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos”. História aberta e sujeito são, assim, duas facetas do mesmo problema, a auto-produção do
homem, tornada inquestionável pela revolução.
“A invenção do sujeito, como categoria central da filosofia que concerne a todas as áreas da
experiência concreta (a ciência, a moral, o direito, a religião, a estética) e permite unificálas, está ligada à idéia de que a humanidade se forma ou se educa a si mesma, à idéia de que
ela impõe a si mesma as suas leis, e logo, finalmente, à idéia de que ela se liberta a si própria das diferentes formas de opressão da ignorância ou da superstição, da miséria etc. E o
sujeito genérico dessa atividade tem sempre duas faces: uma teórica, outra concreta e prática, que para Kant era a humanidade, para Fichte se torna, em certo momento, o povo, a nação, para Hegel, enfim, os povos históricos, encarnando sucessivamente ‘o espírito do
mundo’, isto é, o movimento do progresso e da civilização”141.
Uma aspiração utópica fundamental da sensibilidade romântica é o restabelecimento da
comunidade142. Herder a sistematizou sob a forma de nação, procurando responder ao problema
da integração do indivíduo numa história, língua e cultura com a qual ele poderia se identificar e
que poderia dotar sua existência de um significado, ausente no individualismo utilitarista. Essa
reivindicação da nação, como formulada inicialmente pelo romantismo alemão, era compatível
com marcos gerais iluministas, não se chocando com o universalismo e o cosmopolitismo143. E
era também a forma pela qual a nova concepção de história que emergia do século XVIII foi
compatibilizada com uma visão de sujeito desta história antes que se cristalizasse a consciência
da emergência das classes como sujeito (e como alternativa a elas).
O princípio da nacionalidade se impondo, ao longo da primeira metade do século XIX, e a
nação se transforma em fundamento do poder político. A nação “equalizava ‘o povo’ e o estado à
maneira das revoluções francesa e americana... A equação nação = estado = povo e, especialmente, povo soberano, vinculou indubitavelmente a nação ao território, pois a estrutura e a definição
dos estados eram agora essencialmente territoriais. Implicava também uma multiplicidade de es141 Étienne Balibar, A filosofia de Marx, p.37-8.
142 “O nacionalismo como perspectiva moral e política... tem suas raízes primeiramente na noção de Rousseau de
que o locus da soberania tem de ser um povo, ou seja, uma entidade constituída por um propósito ou identidade comum, algum mais que um mero ‘agregado’. Essa idéia-raiz desenvolve-se ainda mais na concepção de um Volk, de
Herder, a noção de que cada povo tem seu próprio modo de ser, de pensar e de sentir, ao qual deve ser fiel; a idéia de
que cada um tem o direito e o dever de fazer as coisas de sua própria maneira e não segundo uma maneira estranha
ou imposta”. Charles Taylor, As fontes do self: a construção da identidade moderna, p.531.
143 A cidadania estava, então, dissociada da nacionalidade (tanto porque a cidadania não estava generalizada quanto
porque a própria idéia de nacionalidade não estava constituída). Os norte-americanos pensavam que uma pessoa poderia adotar a cidadania de um país sem ter que renunciar à de seu país de origem. Quando se pensava na adesão voluntária a valores, isso era concebido em termos de patriotismo e não de nacionalidade (daí a fórmula “patriota estrangeiro”, comum na Revolução Francesa). Como afirma Sophie Wahnich, então “o patriotismo é o coração e a razão, não o direito”. “Le paradoxe de l’etranger”. Entrevista à Critique communiste, n.149, p.60. Ela desenvolveu uma
pesquisa fundamental para a compreensão dos limites da política moderna em sua obra L’impossible citoyen:
L’étranger dans lê discours de la Révolution française.
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tados nações assim constituídos, e de fato era uma conseqüência da autodeterminação popular”144.
Mas nação é um conceito ambíguo, ao mesmo tempo objetivo e subjetivo. Benedict Anderson o definiu como “comunidade imaginada”, e enquanto tal, como quase todas as comunidades, dotada de uma dimensão cultural e outra política. A nação é uma comunidade histórica definida por uma cultura e por uma consciência coletiva. Mas ela é também o princípio de legitimidade do poder nesta comunidade que substitui, com a queda do antigo regime, os laços de sangue
das dinastias. A soberania passa a repousar na própria nação. “Enquanto membros de uma mesma
nação, os indivíduos se tornam membros do soberano. Uma forma de igualdade política substitui,
assim, a hierarquia de ordens característica do antigo regime. Esta igualdade política é mais ou
menos real ou fictícia, segundo os regimes políticos e a amplitude das desigualdades sociais”145.
Mas se o princípio nacional se identificou com a soberania popular e com o conjunto do
povo na revolução francesa, não manteve esta identificação por muito tempo, o que permitiu sua
rápida assimilação pelo liberalismo. A nação soberana é uma comunidade histórica, vinculando
passado, presente e futuro. Setores sociais como, por exemplo, camponeses ou mulheres, antes
que conquistassem o direito de voto, deveriam ser integrados à nação, deveria contar com seu
amparo. Neste sentido, a nação só se pode ser identificado com “comunidade de cidadãos” quando a democracia (ou pelo menos o direito de voto) se generaliza, já no século XX146.
Face à perda dos vínculos estamentais, e em concorrência com a identidade de classe, a
nação recria o sentido de comunidade possível na sociedade capitalista, disciplinando as populações às necessidades do estado moderno. A consciência nacional permite sua mobilização para
propósitos nacionais, para além do estado, ou pelo estado perante outros estados ou contra determinadas processos de formação de classe. É uma forma de consciência coletiva que viabiliza a
estabilização da idéia de um sujeito soberano efetivo ou potencial, para além de seu exercício prático pelos membros da comunidade, sendo compatível com a idéia de democracia moderna (Benjamin Constant), ancorada no oligárquico princípio da representação. É a forma de legitimidade
política fundamental do mundo moderno.
144 Eric Hobsbawm, Nações e nacionalismo desde 1780, p. 31-32. Sobre a complexa relação entre povo e nação depois da Revolução Francesa, problematizada desde a obra clássica de Jules Michelet, O povo (edição em castelhano,
El puelo), ver Patrice Canivez, Qu’est-ce que la nation?
145 Patrice Canivez, Qu’est-ce que la nation?, p. 15.
146 “O pertencimento à nação é compatível com diferentes formas de desigualdade política, de forma que não há equivalente entre o conceito de nação e o de comunidade democrática... Todavia, é evidente que a participação na idéia nacional é, em muitos casos, um substituto à participação política efetiva. Em todos os sentidos do termo, é uma
participação simbólica na ação. O simples pertencimento nacional corresponde à cidadania passiva, quando o indivíduo não está, ainda, tomando parte na ação pública – no caso da minoridade legal – ou não tem possibilidade real de
participar”. Patrice Canivez, op. cit., p. 20.
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Os nacionalismos foram, durante grande parte do século XIX, na Europa, uma fonte de
energias revolucionárias e libertadoras, permitindo a adoção de medidas de modernização dos estados (agora) nacionais, em consonância com a expansão do capitalismo industrial. As revoluções
de 1848 ainda foram consideradas como sendo a “primavera dos povos”, expressando a expectativa de que os movimentos dessem origem a nações dotadas de estados próprios, superando o
princípio dinástico na parte central e oriental do continente. Mas Bismarck inaugurou um nacionalismo conservador, que conseguiu separar nacionalismo de liberalismo. O nacionalismo ganhava assim, um caráter xenófobo, terminando por se opor ao universalismo das luzes – tornando-se
uma utopia que se revelaria freqüentemente excludente, opressora e reacionária, mas que respondia à uma necessidade humana real, ignorada pelo Iluminismo e pelo mundo mercantil.

No final do século XIX, a Europa estava organizada em torno de dois tipos de estruturas
políticas fundamentais147. De um lado, os Estados nacionais baseados em regimes parlamentares,
que se expandiam através de políticas coloniais ou do fortalecimento de sua posição no mercado
mundial. Era o caso da França, Inglaterra, Itália, Espanha e outros países menores (e, fora da Europa, em boa medida também dos Estados Unidos e o Japão, depois da revolução Meiji). De outro, tínhamos as estruturas políticas estatais dinásticas, que tinham sobrevivido à ascensão do nacionalismo e do liberalismo – a Rússia tzarista dos Romanovs, o Império Austro-Húngaro dos
Habsburgs, o Império Otomano – que reuniam territórios e populações pela força militar, crenças
religiosas ou lealdade à dinastia reinante. E, como uma combinação de ambos, havia a Alemanha,
depois da unificação bismarckiana de 1871, um Estado nacional com um forte senso de identidade, mas também um império cuja estrutura política era a continuidade da Prússia autocrática, carecendo de organizações e tradições democráticas que na Europa ocidental assentaram o Estado
nacional sobre bases populares. A Prússia-Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia tinham sido os
baluartes da luta contra o nacionalismo e o liberalismo desde o período napoleônico e resistido às
revoluções de 1848, mas depois de 1878 estavam divididas por rivalidades internas, com a ascensão do pan-germanismo e do pan-eslavismo.
O capitalismo imperialista vai articular, no final do século XIX, a expansão econômica e
colonial sobre o mercado mundial com a disputa territorial dos antigos impérios cujas economias
se modernizavam conservando estruturas políticas aristocráticas (e nos quais a autodeterminação
nacional continuava sendo uma palavra-de-ordem subversiva por excelência). As tensões entre os
Estados tendiam a se acumular; depois da conclusão da partilha territorial do planeta, a referência

147 Esta

análise é de George Lichtheim e está em Europe in the Twentieth Century, cap. 1-3.
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fundamental de poder para as grandes potências, o avanço de uns, só poderia ser obtido às custas
do retrocesso de outros148. Em contrapartida, para grande parte do planeta a referência à autodeterminação nacional se tornava uma referencia obrigatória na luta contra a dominação colonial
(no caso da África e Ásia) ou neocolonial (no caso da América Latina).
Os grandes países europeus não conheceram, até a Primeira Guerra Mundial, regimes democráticos e nem mesmo republicanos – à parte o caso da França, exceção entre os grandes poderes. Os regimes republicanos eram, antes de tudo, uma característica dos estados americanos. Isto
significava que os governantes não eram eleitos pelo povo. O movimento pelo sufrágio universal
masculino foi gradativamente consolidando uma certa possibilidade de expressão dos trabalhadores nas câmaras baixas, mas apenas a Inglaterra, a França e a Alemanha prescindiam de qualificações eleitorais segundos bens, impostos e instrução149 – e seus sistemas eleitorais penalizavam
profundamente os liberais e socialistas. E as câmaras altas circunscreviam o que as representações populares podiam ou não deliberar150.
O liberalismo, que durante o século XIX foi se impondo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos como o regime político capaz de articular as necessidades da manutenção da estrutura
de classes típicas do capitalismo industrial, só foi assimilando o sufrágio universal nas últimas
décadas do século151. E a aceitação da democracia, rechaçada por ele de forma tão veemente
como o regime da opressão da minoria pela maioria, em boa medida só se tornou possível “graças
à uma redução no elemento de participação popular que havia na concepção original grega de
democracia. A disseminação de uma teoria justificando tal redução contribuiu muito, no campo
ideológico, para que ela ocorresse. A teoria elitista, como é usalmente chamada, sustenta que a
democracia só pode funcionar e sobreviver sob uma oligarquia de facto de políticos e burocratas
148 Para Lichtheim, “auto-determinação tinha se tornado realidade desde a Revolução Francesa apenas na metade ocidental do continente, onde nacionalismo e democracia tinham entrado em aliança. O movimento lançado em 1789
foi bloqueado na Europa central, não teve um sério impacto sobre a Rússia Tzarista até 1905 e apenas começou a alcançar o Império Otomano nas vésperas de 1914. Em certo sentido, todo o período entre 1789 e 1914 pode ser descrito como uma era em que o nacionalismo democrático se espalhou em direção ao oriente, com conseqüências desastrosas para os impérios dinásticos dos Habsburgs e dos Romanovs. O caso alemão era complicado pelo fato de
que no reinado de William II (1888-1918) a camada dominante fez uma tentativa de se re-situar incorporando o nacionalismo da classe média. O resultado prático deste experimento foi a corrida naval anglo-germânica de 1900-1914
e finalmente a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Esta derrota decorre, em última instância, da circunstância
que a Alemanha embarcou no imperialismo moderno com uma armadura política que datava de uma idade anterior”.
George Lichtheim, op.cit., p.15-6.
149 Para uma visão sobre a adoção do sufrágio universal masculino na Europa, ver Adam Przevorski, Capitalismo e
social-democracia, p. 32-33.
150 Mesmo na França, único lugar onde o Senado era eleito, 75 dos 300 senadores eram vitalícios. Na Inglaterra, os
liberais aliados ao movimento operário enfrentavam o bloqueio conservador da Câmara dos Lords, que barrava toda
iniciativa que ferisse os interesses dos proprietários rurais; uma grave crise institucional ocorrida entre 1912 e 1914
só foi superada pela eclosão da guerra.
151 Ver

Richard Bellamy, Liberalismo e sociedade moderna.
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profissionais; que a participação popular deve ser restrita a eleições eventuais; que, em outras palavras, a apatia política do povo é algo bom, um indício de saúde da sociedade”152. Os teóricos elitistas como Robert Michels, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto (e parcialmente Weber) formularam suas análises a partir da prática política vigente nos sistemas políticos da Europa no início do
século XX153.
Mas um elemento suplementar ajuda a entender a aceitação pela burguesia, ainda que a
contragosto, do sufrágio universal. Ela já se assentava sobre uma idéia de democracia como representação, firmada por Benjamin Constant, que retira as massas rudes da cena política. Os reclamos sobre a tirania da maioria no século XIX ou de Tocqueville sobre a inevitabilidade de
democracia no mundo moderno já se dão tomando como referência uma democracia domesticada
de grande parte de sua força (e rusticidade), que só voltaria a emergir com a democracia direta
dos processos revolucionários e dos conselhos operários – que Hannah Arendt vai chamar de “tesouros perdidos”, os momentos de refundação milagrosa da política.
Bernard Manin, em seu Principes du governement représentatif, lembra que a eleição
sempre foi considerada, de Aristóteles à Montesquieu e Rousseau, um princípio aristocrático154.
O princípio considerado mais democrático nas democracias antigas e medievais era o sorteio.
Mas nos processos revolucionários na Inglaterra, Estados Unidos e França, a eleição emergiu
como a forma de designação dos “magistrados” modernos, concebida como uma maneira de privilegiar alguns setores sociais na repartição das funções públicas. Os fundadores dos governos
representativos trabalharam a partir do que Manin chamou de princípio da distinção: “buscava-se
que os eleitos fossem de um status mais elevado. Não apenas o nível social absoluto dos representantes contava, mas também – e talvez ainda mais – seu nível relativo, frente ao dos eleitores.
O governo representativo foi instituído com a clara consciência de que os representantes eleitos
seriam e deveriam ser cidadãos distintos, socialmente diferentes daqueles que os elegiam”155.
As restrições estabelecidas pelos liberais ao sufrágio universal limitaram, por muito tempo, o acesso dos indivíduos, agora dotados de direitos civis, aos direitos políticos. Mas, mesmo
depois que elas foram eliminadas, o caráter aristocrático do governo representativo subsistiu. É o
que destaca com clareza Manin:
“Nos séculos XIX e XX, o direito de sufrágio foi progressivamente estendido nos regimes
representativos e os censos de elegibilidade desapareceram...Estas duas transformações e,
em particular, o evento espetacular do sufrágio universal, ao final de longos conflitos, de152

Moses Finley, Democracia antiga e moderna, p.11.
o funcionamento do sistema político europeu do período, ver Arno Mayer, A força da tradição, p.154-76.
154 Bernard Manin, Príncipes du gouvernement représentatif,
155 Bernard Manin, op. cit., p. 125.
153 Sobre
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ram um poderoso impulso à crença de que o governo representativo se movia pouco a pouco para a democracia. Nestas condições, a hipótese de que o procedimento eletivo comportaria, talvez nele mesmo, uma dimensão aristocrática e de desigualdade não parecia, de maneira alguma, digna de ser explorada... O debate constitucional americano de 1787 permaneceu, assim, como a última ocasião onde o fenômeno foi percebido e discutido... O tipo de
aristocracia ao qual a eleição remetia não tinha nada a ver com uma nobreza legalmente definida e hereditária. Se é verdade que a eleição favorecia os Grandes, não eram os Grandes
da sociedade de ordens, mas aqueles que gozavam de um estatuto superior na sociedade,
em qualquer termo que seja definida esta superioridade... Nem a ampliação do direito de sufrágio, nem a abolição das condições legais de elegibilidade podiam fazer desaparecer dois
fenômenos importantes: nos regimes baseados exclusivamente na eleição, todos os cidadãos
não tinham chances iguais de aceder aos cargos públicos; e os eleitores reservavam a função de representante a indivíduos de alguma maneira superiores a eles mesmos, em particular aos membros das categorias sociais mais elevadas”156.
Assim, se o mundo nascido da dupla revolução do final do século XVIII abriu “a caixa de
Pandora que aprisionava os sonhos e os ideais utópicos”, de modo que “a contradição entre a igualdade legal e a desigualdade social não podia mais ser mascarada”, também consolidou mecanismos pelos quais a luta pela autodeterminação podia se enredar e terminar por se perder.

A dinâmica contraditória do capitalismo

A relação entre as duas experiências fundantes da modernidade, a revolução francesa e a
revolução industrial, é mutável nas sucessivas épocas posteriores do modo de produção capitalista. Mas elas consolidam o horizonte epistemológico já se esboçava desde o século XVII: a ciência
e depois o Iluminismo desmontaram tanto a visão de um devir humano cíclico como a teleologia
cristã de uma história de queda e salvação, propagando a idéia de uma marcha sem limites do
progresso. A ciência baconiana é vista como caminho para um futuro melhor que o presente, somada ao aperfeiçoamento dos seres humanos pela educação. Este otimismo tinha permitido a
Kant afirmar, já em 1784, que a humanidade estava atingindo a maioridade157. Na medida em que
o século XIX avança, o “progresso” se impõe de forma irresistível, primeiro penetrando no espaço de uma história aberta, inaugurado pela revolução francesa, e depois se metamorfoseando na
visão vitoriana da indústria como domínio humano sobre a natureza.
O progresso vai ser vivido, cada vez mais, como a expansão da revolução industrial, que
começa a revolver todo o tecido social – máquinas e fábricas, ferrovias e navios a vapor, explosão

156 Bernard

Manin, op. cit., p. 171-3
“A ilustração é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele é o próprio responsável. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem a condução de um outro... Sapere aude! Tenha coragem de usar seu
próprio entendimento!’ – esse é o lema da ilustração”. Immanuel Kant, Que es la ilustración? In: Filosofia de la historia, p.25.
157
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urbana e êxodo rural, enorme riqueza e expansão da ciência. Isso é modulado pelos ciclos econômicos próprios ao capitalismo, em particular os ciclos longos de Kondratieff158. Aos ciclos
longos se somam diversos outros, mais curtos: ciclos comerciais, industriais, de rotação dos diferentes capitais. Os tempos do capital começam a se impor aos seres humanos, ritmar a vida de um
número cada vez maior de pessoas: “o capital é uma organização conceitual do tempo”, do tempo
da produção, da circulação e da reprodução global159.
O testemunho de Marx sobre as conseqüências da instauração do modo de produção capitalista e da afirmação do domínio burguês ainda permanece insuperável.
A burguesia “foi a primeira a provar o que pode realizar a atividade humana: criou maravilhas maiores do que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas;
conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas.A burguesia
só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais... Essa
revolução continuada produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação
permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes.
Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de idéias secularmente veneradas; as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificarem. Tudo o que era sólido e estável se esfuma, tudo o que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas
condições de existência e suas relações recíprocas. Impelida pela necessidade de mercados
sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte”.
Na primeira metade do século XIX, a industrialização ainda é uma experiência relativamente circunscrita à Inglaterra, embora as ferrovias já se espalhem pelo continente europeu. Mas
o carvão, o ferro e o vapor tinham propiciado a primeira era industrial da história, a época heróica
dos engenheiros, empreendedores e capitães da indústria responsáveis pela unificação do mundo.
Ninguém, todavia, duvidava que ela apontava o futuro de todos. Mas um futuro que carregava
não somente a expansão dos poderes humanos, mas tragédias, como já anteviam figuras tão dispares com Goethe e Mary Shelley, e a ampliação das desigualdades e misérias, como mostravam
Dickens e outros romancistas da época160.

158 Cada ciclo Kondratieff tem, em média, cinqüenta anos, sendo marcado por duas ondas longas, uma de tonalidade
expansiva e outra depressiva. Pode-se distinguir, na economia, um primeiro ciclo, do final do século XVIII até a crise
de 1847; o segundo de 1848 a 1896; o terceiro de 1896 a 1940 (nos EUA) e 1948 (no resto do mundo). O ponto de
inflexão deste último ciclo, iniciado na década de 1940, para o quinto é objeto de muita polêmica. Sua fase expansiva
durou até 1973, quando se iniciou uma fase recessiva, mas a natureza das mudanças desencadeadas como resposta à
desaceleração da economia (neoliberalismo, globalização) dificulta um consenso entre os economistas críticos.
159 Stavros Tombazos, Les Catégories du temps dans l’analyse économique, p.11.
160Ver a análise de Marshall Berman do Fausto, em Tudo que é sólido desmancha no ar. Ela pode ser completada
com a análise que Franco Moretti faz de Frankenstein e Drácula onde a criatura surge como uma metáfora do proletário criado pela revolução industrial e o vampiro do capitalista que tem que sugar o sangue dos outros para se manter vivo. Ver The Dialectic of Fear, New Left Review.
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Com a fábrica baseada na maquinaria, completa-se a gênese do modo de produção capitalista, que passa gradativamente a determinar a dinâmica social de conjunto e impõe uma dinâmica
histórica impulsionada, em grande medida, pela necessidade de viabilizar a valorização do valor,
a acumulação de capital por meio da própria produção capitalista. Esta nunca existe de forma pura, mas em um constante metabolismo com formas de produção pré-capitalistas ou semicapitalistas, que o capitalismo busca determinar e limitar em um desenvolvimento desigual e
combinado. Ele busca submeter todas as decisões de investimento à busca de lucros suplementares, recorrendo para isso ao aprimoramento constante das técnicas de produção e organização do
trabalho – fundamentalmente, substituindo trabalho vivo por máquinas e elevando a produtividade da força de trabalho que emprega. A acumulação de capitais assume a forma de uma centralização e concentração progressivas dos capitais, que vão aumentando sua amplitude. Neste processo, a parte do capital dedicada à compra da força de trabalho (capital variável) cresce menos
rapidamente do que a parte dedicada à compra de máquinas, matérias-primas, energia (capital
constante) – impulsionando uma tendência à elevação, à longo prazo, da composição orgânica do
capital. Como os capitais aplicados nos diferentes ramos da economia concorrem entre si para atingir pelo menos a taxa de lucro média da economia, há uma tendência à equalização da taxa
média de lucro – que tende a reduzir-se na medida em que aumenta a composição orgânica do
capital. Mas esta pode ser contrarestada pela elevação da produtividade do trabalho, redução do
preço das matérias-primas e outros fatores. De qualquer forma, este é um processo sempre conflituoso e contraditório, pontuado por crises periódicas no processo de acumulação de capital161.
A busca de valorizar o valor por parte dos capitalistas era um imperativo em qualquer sociedade mercantil onde há dinheiro que busca adquirir mais dinheiro, isto é, capital. Nesta medida
o capital antecede o capitalismo. Mas este ganha ímpeto quando a força de trabalho se torna uma
mercadoria e é usada para produzir mercadorias, estabelecendo o trabalho abstrato. Com a passagem da manufatura para a maquinofatura, a produção para o mercado se torna um imperativo do
qual é cada vez mais difícil escapar. O valor, o dinheiro e o capital se tornam abstrações reais que
subsumem todas as atividades econômicas.
Isso tem um profundo impacto sobre as condições de existência humanas. Em uma economia mercantil capitalista, as relações de produção entre as pessoas necessariamente adquirem
161 Há pelo menos seis variáveis que podem desempenhar um papel relativamente autônomo no processo de acumulação: “a composição orgânica do capital em geral e nos mais importantes setores em particular (o que também inclui, entre outros aspectos, o volume de capital e sua distribuição entre os setores); a distribuição do capital constante
entre o capital fixo e o circulante; o desenvolvimento da taxa de mais-valia; o desenvolvimento da taxa de acumulação (a relação entre a mais-valia produtiva e a mais-valia consumida improdutivamente); o desenvolvimento do tempo de rotação do capital; e a relação de troca entre os dois Departamentos” da economia (os que produzem meios de
produção e bens de consumo). Ernest Mandel, O capitalismo tardio, p. 25-26.
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uma forma material e só podem se realizar sob esta forma, isto é, adquirem necessariamente a
forma do valor das coisa e só podem aparecer nesta forma – o trabalho só pode se expressar em
valor162. A subjetividade das pessoas que se tornam personas, encarnando papéis sociais no mercado (isto é, quase toda a população nos países onde o capitalismo se encontra mais desenvolvido), passa a ser moldada pelo fetichismo da mercadoria163.
No que pode ser uma descrição premonitória da subjetividade em um mundo onde tudo se
tornou mercadoria, isto é, passou a ser produzido para ser vendido, Marx mostra como o dinheiro
se torna o bem supremo:
“Quanto maior o poder de meu dinheiro, mais forte sou. As qualidades do dinheiro são qualidades e poderes essenciais meus, do possuidor. Portanto, o que sou e o que posso fazer
não são de forma alguma determinados por minha individualidade. Sou feio, porém posso
comprar a mulher mais bela. O que significa que não sou feio, uma vez que o efeito da feiúra, seu poder repulsivo, é destruído pelo dinheiro. Como um individuo, sou manco, porém o
dinheiro me proporciona vinte e quatro pernas. Logo, não sou manco. Sou um indivíduo
perverso, desonesto, inescrupuloso e estúpido, mas o dinheiro é respeitado, e assim também
seu dono. O dinheiro é o bem supremo, e conseqüentemente seu dono também é bom”164.
A existência desta lógica estrutural, estabelecida quando a economia se torna uma esfera
autônoma na sociedade, na Inglaterra no século XVIII, no restante da Europa e Estados Unidos
no século XIX e no resto do mundo no século XX, não explica o caminho histórico real seguido
pelo capitalismo, o que Wallerstein chamou de capitalismo histórico. Para isso, as melhores explicações ainda são as oferecida por Ernst Mandel e por Rosa Luxemburg, que não vamos recuperar aqui165. Mas vale lembrar a observação de Mandel, de que “subjacente a todo o desenvolvimento desigual e combinado das relações de produção capitalistas, semicapitalistas e précapitalistas, interligadas pelas relações capitalistas de troca, está o problema do efeito concreto da
lei do valor no nível internacional – em outras palavras, o problema da formação dos preços do
mercado mundial e suas repercussões nas economias nacionais”. Isso cria uma pressão que cons-

162 Isaac Illich Rubin, Ensayo sobre al teoria marxista del valor, p. 114.
163

“Uma mercadoria, portanto, é algo misterioso simplesmente porque nela o caráter social do trabalho dos homens
aparece a eles como uma característica objetiva estampada no produto deste trabalho; porque a relação dos produtores com a soma total de seu próprio trabalho é apresentada a eles como uma relação social que existe não entre eles,
mas entre os produtos de seu trabalho... [A] existência das coisas enquanto mercadorias, e a relação de valor entre os
produtos do trabalho que os marca como mercadorias, não têm absolutamente conexão alguma com suas propriedades físicas e com as relações materiais que daí se originam... É uma relação social definida entre os homens que assume, a seus olhos, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. A fim de ... encontrar uma analogia, devemos recorrer às regiões enevoadas do mundo religioso. Neste mundo as produções do cérebro humano aparecem como seres independentes dotados de vida, e entrando em relações tanto entre si quanto com a espécie humana. O
mesmo acontece no mundo das mercadorias com os produtos das mãos dos homens. A isto dou o nome de fetichismo
que adere aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos como mercadorias, e que é portanto inseparável da
produção de mercadorias”. Karl Marx, O capital, vol. 1, p. 72.
164 Karl Marx, Obras econômicas, p. 36. Citado por Terry Eagleton, Marx e a liberdade, p. 33-34.
165 Ernest Mandel, O capitalismo tardio, e Rosa Luxemburg, A acumulação de capital, parte III.
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trange as economias nacionais a se adaptarem ao mercado mundial. Mas, escrevia ele em 1974,
“a lei do valor só resultaria em preços uniformes por todo o mundo se ocorresse uma igualização
internacional geral da taxa de lucro, em resultado da completa mobilidade internacional do capital
e da distribuição de capital por todas as partes do mundo, independentemente da nacionalidade ou
origem de seus possuidores” – o que o autor dizia, corretamente, não existir166. Isso significa que
ao longo de todo o século XIX e de quase todo o século XX, a dinâmica capitalista foi estabelecida, em última instância, dentro de mercados nacionais, que tenderam a se combinar com os estados nacionais.
A evolução da economia capitalista como uma esfera autônoma, dotada de uma legalidade
própria, vai se impor impiedosamente no curso dos últimos duzentos anos. Ela vai ser acompanhada do que Marx acreditava ser uma tendência a pauperização das populações, e que hoje podemos caracterizar melhor como uma tendência ao aumento das desigualdades sociais e à polarização das diferentes sociedade entre setores ricos e pobres, bem como do mundo entre uma minoria rica e uma maioria, cada vez mais numerosa, pobre.
É novamente Marx que, depois do fracasso das revoluções de 1848, parece oferecer a colocação mais precisa sobre o caráter contraditório do mundo que estava amadurecendo rapidamente.
“Nos dias de hoje, tudo parece grávido de seu contrário. As máquinas, dotadas do maravilhoso poder de abreviar e tornar mais fecundo o trabalho humano, em vez disso o levam à
inanição e ao excesso. As fontes de riqueza que aparecem como novidades, por algum estranho e fatídico encantamento, são transformadas em fontes de privação. Os triunfos da arte parecem ser comprados com a perda de caráter. No mesmo ritmo em que a humanidade
domina a natureza, o homem parece tornar-se escravo de outros homens ou de sua própria
infâmia. Mesmo a luz pura da ciência parece incapaz de brilhar a não ser contra o pano de
fundo escuro da ignorância. Todas a nossas invenções e nosso progresso parecem dotar as
forças materiais de vida intelectual e embrutecer a vida humana, tornando-a uma força material. Este antagonismo entre, de um lado, a indústria e a ciência modernas, de outro, a miséria e a dissolução; este antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais de
nossa época é um fato, palpável, avassalador e incontestável”167.
O mundo industrial vai produzir uma nova subjetividade e alimentar outro agenciamento
político, distinto das nações, o das classes sociais. A nova configuração de poder que permitiu a
expansão da industrialização teve no seu centro na capacidade da Inglaterra estruturar o mercado

166 Ernest Mandel, O capitalismo tardio, p.46-47. Mandel conclui: “em outras palavras, somente se existisse, na
prática, uma economia mundial capitalista homogeneizada, com um único estado mundial capitalista”. A surpresa da
história é que, depois de vinte e cinco anos de globalização neoliberal, a homogeneização da economia mundial avançou muito a ponto de muitos autores falarem de um processo mundial de formação de preços, embora estejamos
longe de um estado mundial capitalista único.
167 Karl Marx, The People’s Paper (1856). Citado por Terry Eagleton, Marx e a liberdade, p. 43.
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mundial168. Este país desenvolveu uma estrutura social muito distinta dos demais, conhecendo
precocemente um capitalismo agrário já o século XVII. A indústria têxtil algodoeira, baseada em
pequenas oficinas com o vapor e o carvão como base técnica foi conquistando espaço a partir das
últimas décadas do século XVIII.
Os imperativos do mercado foram se espalhando a partir da reprodução ampliada de uma
teia de relações sociais que não só viabilizavam mas exigiam o fortalecimento das relações capitalistas. Estes imperativos já se impunham sobre os produtores diretos antes da proletarização
massiva da força de trabalho. Ellen Wood vai, apoiando-se na obra de Thompson, mostrar que:
“O que criou o impulso de intensificar a exploração não foi o surgimento das máquinas a
vapor ou do sistema fabril, mas a necessidade intrínseca das relações de propriedade capitalistas de aumentar a produtividade e o lucro. Esses imperativos capitalistas impuseram-se
tanto às formas tradicionais de trabalho quanto às suas novas formas, tanto aos artesãos ainda engajados na produção pré-industrial quanto aos operários das fábricas. ‘O trabalho
braçal suado, em larga escala’, afirmou Thompson, ‘foi tão inerente a essa revolução quanto a produção fabril e as máquinas a vapor’...169
Thompson sugeriu que, na Inglaterra setecentista, o mercado foi, na verdade, o principal
campo de batalha... Por um lado, tratou-se de um momento de mão-de-obra livre, não sujeita a formas de dominação extra-econômicas pré-capitalistas, e ainda não sujeita, em geral,
às novas disciplinas da fábrica, de modo que, por um breve período, as pessoas continuaram
a controlar ‘suas relações e modalidades de trabalho imediatas’. Por outro lado, ‘elas detinham pouquíssimo controle do mercado para seus produtos ou dos preços da matéria-prima
ou dos alimentos’. Por essa razão, os protestos sociais eram freqüentemente dirigidos contra
o mercado... Em alguns desses protestos, podemos ver também a oposição a uma transformação do mercado que o estava fazendo passar de instituição visível e mais ou menos
transparente para uma ‘mão invisível’. O mercado com que as pessoas estavam mais familiarizadas era um lugar físico, onde elas punham em oferta mercadorias a serem compradas
por outras pessoas, que acordo com princípios que, até certo ponto, eram regidos pelos costumes, pela regulação comunitária e pelas expectativas referentes ao direito à subsistência.
Neste momento, ele estava se transformando em um mecanismo que escapava ao controle
comunal, à medida que a transparência das transações de mercado ia sendo superada pelos
mistérios de um mercado ‘auto-regulado’, do mecanismo de preços e da subordinação de
todos os valores comunitários aos imperativos do lucro. Thompson também mostra como a
nova ideologia da economia política, que incluía as novas concepções de propriedade e a ética do lucro, foi cada vez mais imposta pela repressão estatal”170.

168 Ver: Giovanni Arrigui, O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo.
169

[Thompson] “adota a distinção estabelecida por Marx entre a subordinação ‘formal’ e a subordinação ‘real’ do
trabalho pelo capital. No primeiro caso, o capital apropriou-se do trabalho excedente dos trabalhadores ainda comprometidos com as formas tradicionais de produção. Essa forma de exploração foi movida por imperativos capitalistas, os imperativos da competição e da acumulação, mas, a princípio, esses imperativos não transformaram o processo técnico de produção... O capitalismo só atingiu a maturidade depois que o capital transformou especificamente o
próprio processo de trabalho para atender às necessidades do capital – isto é, depois que o capitalismo assumiu sua
forma industrial. Ainda assim, entretanto, podemos reconhecer que o capitalismo industrial foi resultado e não causa
das leis de movimento capitalistas”.
170 Ellen Wood, A origem do capitalismo, p. 67-69.
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Fortes movimentos populares lutavam, assim, contra a deterioração das condições de vida,
com pontos de contato tanto com a experiência dos artesãos e trabalhadores do período anterior
como com as formas de organização e luta que serão típicas da classe operária171. Os ludditas172
são os mais conhecidos dos movimentos sociais que culminarão, na década de 1830, no cartismo.
Neste momento, a Inglaterra já está construindo uma infra-estrutura de ferrovias, siderurgia e, em breve, de linhas telegráficas, se somam ao setor têxtil para produzir sua “decolagem”,
muito antes dos demais países do continente (exceto a Bélgica)173. As conseqüências da industrialização repercutem profundamente sobre todo o tecido social. “Durante o século XIX, a Inglaterra
era a única nação industrial, com a única classe operária ampla. É notável que existissem mais
trabalhadores na manufatura do que na agricultura tão cedo quanto na Batalha de Waterloo, em
1815, virtualmente cem anos antes do que em qualquer outra potência maior”174. É esta classe
operária que Engels descreve em 1845 em A situação da classe trabalhadora na Inglaterra.
A sociedade industrial inglesa ofereceu os modelos fundamentais de organização social e
ação política dos cem anos seguintes. De um lado, a repressão ao forte movimento operário das
décadas de 1830 e 1840 constituiu as premissas para a integração, a partir dos anos de 1850, do
proletariado na sociedade capitalista e, a partir daí, possibilitou a gênese da democracia liberal.
De outro, o exemplo de organização independente e de luta, que tinha culminado no cartismo, ofereceu ao nascente movimento socialista a referência fundamental de força revolucionária e atuação política característica da luta contra o capitalismo industrial a partir do interior desta sociedade.
A procura de alternativa estava no centro dos grandes debates que se desenvolveram na
Europa, que tratavam do rumo da sociedade e da direção para a qual ela deveria se encaminhar.
Na medida em que o liberalismo – com sua defesa incondicional da propriedade privada e da economia capitalista – frustava várias aspirações emancipadoras fundamentais e a reação conservadora vinculada ao velho regime não oferecia perspectivas para as novas camadas populares urbanas, várias críticas e propostas de modificações sociais convergiram no complexo processo de
constituição do socialismo e sua vinculação com o movimento do nascente proletariado industrial.
171 Thompson destacou amplamente como o nascente movimento operário se apropriava deste passado préindustrial. Ver: E. P.Thompson, The Making of the English Working Class (edição brasileira da Paz e Terra em 3 volumes).
172 Kirkpatrick Sale, Inimigos do futuro.
173 Charles Morazé, Os burgueses à conquista do mundo 1780-1895, p.230-239. Entre 1840 e 1850 se iniciou também uma revolucionária aniquilação do espaço pela compressão do tempo. Ver David Harvey, Condição pósmoderna, p.207-256.
174 Michael Mann, The Sources of Social Power, p.510.
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Elas originavam das revoltas operárias e populares, que deram origem à organização de
cooperativas, entidades mutualistas e sindicatos, dos movimentos políticos revolucionários em luta contra a ordem política estabelecida, mas que cada vez mais incorporavam reivindicações sociais em defesa do povo e depois mesmo um conteúdo socialista e os projetos de reforma radical da
sociedade surgidos de aspirações utópicas (principalmente socialistas e muitas vezes externos às
principais lutas políticas em curso). Esses movimentos encontraram sua primeira síntese efetiva
no cartismo, o primeiro movimento político proletário de massa de uma sociedade que se industrializava175.
O cartismo foi a grande referência de movimento político dos trabalhadores no século
XIX. Na Inglaterra, a partir da segunda década dos Oitocentos, a atuação política dos trabalhadores esteve associada à luta pelo voto universal. Com o fim das guerras napoleônicas, as agitações
e protestos ganharam intensidade. Em 1819/20, ocorreu uma greve de 60 mil operários, principalmente mineiros, em Glasgow, a favor do sufrágio universal. Essas manifestações abriram um
período de intensa mobilização dos trabalhadores. Na década de 1820, a efervescência social e
política contribuiu para consolidar uma identidade de classe entre os trabalhadores: “protestos encabeçados pelos artesãos e desempregados contra a exploração pelos empresários capitalistas; a
transmissão destes descontentamentos para a política democrática e mutualista tendo como alvo a
política econômica do Estado central; e o protesto populista contra a exploração político-fiscal do
povo pelo Estado capitalista do velho regime”176.
Entre 1830 e 1832 ocorre uma grande campanha a favor do voto universal, que resulta no
Reform Bill de 1832, lei redigida pelos liberais, que aumenta a representação das cidades. A classe média ascendente conquista o direito de voto e altera o sistema de representação177. Mas uma
vez no governo, os liberais se aliam com seus antigos adversários tories e abandonam as aspirações das massas populares. O Estado se tornava mais nitidamente capitalista e centralizado. No
governo, as classes médias ascendentes (já se pode falar de uma classe capitalista diferenciada da
pequena burguesia tradicional) imprimiram uma política de caráter nitidamente liberal e antipopular.

175 O único outro país onde já existia uma política de massas qualitativamente mais democrática (porém no quadro
de uma industrialização muito menor) era os Estados Unidos, que tinha entrado na era jacksoniana (1829-37), e cuja
participação política da população tanto impressionou Tocqueville. Ver: Eric Hobsbawm, op.cit., p.128-9, 132-3,
139, e A. Tocqueville, De la democratie en Amérique.
176 Michael Mann, The Sources of Social Power, p.521.
177 A reforma não parecia socialmente revolucionária. O corpo eleitoral passou de 500 para 800 mil eleitores. Mas
comportava uma importante redistribuição das cadeiras, tiradas dos “burgos podres” e repassadas às novas grandes
cidades e condados mais povoados. O poder do dinheiro substituía os privilégios tradicionais. Jacques Néré, História
contemporânea, p.122.
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A reação ao choque liberal – que em nome da defesa dos mecanismos naturais do mercado tornava o Estado muito mais impermeável às demandas assistencialistas das camadas populares – leva à formação do partido cartista com um claro caráter de classe. Ele recuperou, do movimento proletário dos anos 1815-1819, a petição de massa como principal meio de mobilização.
“O cartismo formou-se em tornou de um único tema, a democracia para homens adultos, e
um único documento, a Carta. Seus seis pontos demandavam sufrágio universal masculino,
eleição anual do parlamento, voto secreto, não exigência de propriedade para ser eleito parlamentar, distritos eleitorais iguais e pagamento para os parlamentares. Muitos cartistas
também apoiaram o sufrágio feminino, mas os líderes sustentaram que seria contraproducente reivindicar isso naquele momento. Os cartistas, porém, não viam o voto como um
fim... A cidadania política não era buscada como um objetivo intrinsecamente desejável. A
maioria das pessoas preferia evitar o Estado. Mas quando estados começam a explorá-las e
de forma tão política encarcerá-las, elas tornam-se politizadas. Os cartistas queriam o voto
para libertarem-se da nova exploração social e econômica. Eles pediam uma taxação menor
e progressiva, a reforma da Lei dos Pobres, menos governo local e poderes de polícia, um
ato das ‘dez horas’ e proteções mutualistas contra a ‘escravidão salarial’, incluindo direitos
de organização sindical. ‘A Carta e alguma coisa mais’ era seu slogam mais popular...
As classes emancipadas não deram aos cartistas muito apoio porque opunham-se à maioria
de seus objetivos socio-econômicos. Reformistas radicais da classe média ajudaram com
uma liderança inicial e depois retornaram pontualmente, procurando moderar o movimento.
Entre 10 e 46 parlamentares também apoiaram as moções a favor dos cartistas na Casa dos
Comuns, embora apenas um punhado desse qualquer outro apoio. O cartismo tornou-se um
movimento esmagadoramente proletário”178.
O cartismo teve três momentos de pico de mobilização: em 1839/40, em 1842 e em 1848.
Coletou três abaixo-assinados: um com 1,3 milhões de assinaturas, em 1839, outro com três milhões em 1842 e um terceiro cujas cifras são disputadas, variando entre dois e cinco milhões – para uma população adulta empregada no setor manufatureiro de menos de cinco milhões de pessoas. Nenhum outro país conheceu, no século passado, uma atividade política de massa comparável179.
O cartismo manteve, portanto, uma grande influência política e social por toda a década
de 1840. Era um movimento em torno de um objetivo muito claro, a conquista do direito de voto.
Sua ideologia era pouco formalizada e heterogênea, mas “agressiva, com clara consciência de
classe e hostil aos capitalistas”180. Como movimento, sempre teve consciência de que seu alvo era
o Estado central, responsável pelo agravamento de sua exploração. O cartismo comportava no seu
178 Michael Mann, The Sources of Social Power, p.524-5.
179 “Em 1842, a National Charter Association tinha 50 mil membros em 400 clubes locais. No final dos anos 40, a
Chartist Land Company tinha 70 mil membros. O principal jornal cartista, Northern Star, tinha 60 mil leitores nos
seus anos de pico. Funerais públicos de militantes assassinados reuniram multidões de 50 mil pessoas. Militantes repetidamente organizaram manifestações de quatro a 70 mil pessoas (os números são incertos e contestados na época)
em diversas cidades ao mesmo tempo... A greve de 1842 foi a maior e a mais geral da Inglaterra no século XIX”.
Michael Mann, op.cit., p.527.
180 Ver sobre isso, Gareth Stedman Jones, Rethinking chartism.
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interior uma importante ala revolucionária, o “partido da força física”, que se opunha ao “partido
da força moral”. Foi com os líderes desta corrente que Marx e Engels estiveram articulados nos
anos 40 e 50. Mas a divisão fundamental no interior do cartismo era tática, sobre como reagir à
classe dominante e não política ou ideológica.
O cartismo se chocou com uma classe dominante unida em torno de um regime estável,
ainda mais unificada do que o movimento dos trabalhadores, capaz de sustentar por duas década
uma política de repressão seletiva ao movimento. No curso deste período, uma série de medidas
foram atenuando antagonismos, sem nunca resolvê-los: a Lei dos pobres tem sua aplicação mitigada, os impostos são reduzidos, uma legislação fabril de inspiração patriarcal divide a classe trabalhadora entre homens e mulheres, o crescimento da população de Londres dificulta a organização em moldes comunitários nesta cidade, o crescimento das fábricas passa a deslocar o centro de
gravidade da comunidade para o local de trabalho e, depois de 1850, quando o movimento está
extenuado, combinam-se os efeitos da expansão econômica acelerada com o refluxo da luta revolucionária pós-1848 no continente. É sobre este terreno que os sindicatos, corporativos e masculinos, se expandem com lideranças imbuídas da ideologia liberal no período de 1850 a 1880.
A constituição da classe trabalhadora como sujeito político concreto não é, pois, uma decorrência automática da identidade social básica do proletariado. Na história política do século
XIX, o movimento operário e popular vai ganhando espaço porque as lutas sociais destes setores
vão sendo amalgamadas e organizadas por instituições e ideologias que lhes permitem reconhecer-se como ator. Associações, cooperativas, sindicatos e partidos de inspiração socialista, cristão, anarquista e marxista vão promover diferentes tipos de agenciamento político181. A condição
objetiva de classe apenas estabelece o ponto de partida. Marx e Engels – embora desejassem fundamentar cientificamente a existência de uma vocação revolucionária do proletariado como uma
necessidade histórica imanente e tivessem se esforçado muito por demonstrar isso – compreendiam perfeitamente esta necessidade do agenciamento realizado pelo partido, tanto no terreno organizativo como no político-programático. A organização do proletariado em partido próprio era,

181 Antes da Revolução Francesa, o pensamento de autores como Morelly, Mably ou Holbach tinha defendido um
igualitarismo radical, em projetos de reforma de caráter comunitaristas. Mas a palavra “comunismo” não é de uso
corrente antes de 1835, quando passa a ser empregada para designar os inimigos da sociedade. Seu uso cresce entre
1836 e 1841. Em primeiro de julho de 1841 foi realizado em Belleville um “Banquete Comunista”. Ver: Claude Mazauric, Quel communisme Marx rencontre-t-el à Paris dans les années 1840?, Actuel Marx, n.20, p.163-4. A palavra
“socialismo” surge “pela primeira vez, em novembro de 1831, no jornal Le Semeur, e depois em fevereiro de 1832,
em Le Globe. Um dos teóricos mais sedutores de sua geração, Pierre Leroux, num artigo que chamou a atenção, na
Revue Encyclopédique de novembro de 1833, opõe esse socialismo nascente ao individualismo. Na Inglaterra, a palavra torna-se corrente na mesma época e serve para designar a doutrina associacionista de Robert Owen, que em
1841 publicará um opúsculo intitulado What Is Socialism?”. Jean-Christian Petitfils, Os socialismos utópicos, p.51-2.
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para eles, apenas o início de sua conformação como sujeito revolucionário, que só se completaria
com sua adesão ao comunismo182.
A passagem dos debates teóricos e doutrinários para o discurso político, que busca efetividade no seu objetivo de transformar o mundo, se dá, assim, mediante um agenciamento discursivo e simbólico que deve incorporar demandas de mudança em horizontes utópicos amplos183. A
constituição do sujeito político pressupõe a conquista do imaginário de amplas massas, empolgando-as a partir de idéias-força e imagens marcantes, capazes de catalisar paixões para realizar,
no terreno político, grandes aspirações utópicas. E, no século XIX, Marx e Engels efetuaram, em
grande medida, esta redefinição de horizontes utópicos de um setor fundamental da sociedade capitalista industrial. Isso moldaria grande parte da história do século XX.

A segunda metade do século XIX foi o auge do liberalismo na Europa, com o choque entre revolução e contra-revolução sendo substituído por outras coordenadas políticas, fornecidas
pelo desenvolvimento do capitalismo industrial e pelo liberalismo triunfante. A economia conheceu o mais espetacular boom capitalista ocorrido até então, da recessão de 1847-8 até 1873184. O
capitalismo industrial ganhou as feições de uma autêntica economia mundial. A produção em
massa de maquinarias, que até então tinham que ser construídas manualmente, permitia alimentar
com produtos baratos demandas inimagináveis (e realizar as primeiras guerras modernas, como a
da Secessão, nos EUA). Grandes obras de engenharia, como túneis e pontes, acompanhavam a
construção das ferrovias; a abertura do Canal de Suez reduziu muito o tempo das viagens entre a
Europa e a Ásia. A transformação nas comunicações e transportes e a industrialização também
estimularam a maior migração de povos da história. Entre 1846 e 1875, mais de nove milhões de
pessoas deixaram a Europa (contra um e meio milhões na primeira metade do século), a maioria
para o novo continente. E de 1870 a 1914, 22 milhões de europeus emigraram para a América.

182

Esta idéia pode ser encontrada embrionária em textos como a Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução (onde a filosofia é a cabeça e o proletariado o coração) mas já está clara em A situação da classe trabalhadora
na Inglaterra e aparece totalmente madura no Manifesto comunista e na Circular do Comitê Central à Liga dos Comunistas. Encontramo-la, mesmo, nos textos do final da vida de Engels sobre os Cavaleiros do Trabalho e a formação de um partido operário nos Estados Unidos. A teoria é decisiva para estabelecer, estabilizar e delimitar o movimento socialista – “a teoria transforma-se em força material logo que se apodera das massas”, afirmou Marx na Introdução... – e as disputas programáticas (como as feitas através da Crítica ao Programa de Gotha, em 1875, e da
Crítica ao Programa de Erfurt, em 1891) sempre foram consideradas importantes por Marx e Engels.
183 Ver a análise de Oskar Negt, O marxismo e a teoria da revolução no último Engels, p.128-34, e Fredric Jameson, O inconsciente político, p.291-311.
184 Em vinte anos, a produção mundial de carvão multiplicou-se por duas vezes e meia, a produção de ferro por quatro vezes e a força instalada de máquinas a vapor passou de quatro milhões de HP em 1850 para 18,5 milhões em
1870. Hobsbawm, A era do capital, p.54 e 59.
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A economia passou a operar, depois da década de 1870, com a segunda revolução industrial, sobre uma base muito mais ampla do que antes. Com a quebra do monopólio britânico da
indústria, a Alemanha e os Estados Unidos cresciam muito mais rapidamente do que a Inglaterra.
Ao aço e a turbina, somaram-se a eletricidade, a química e o motor de combustão – da bicicleta
ao telefone, do fonógrafo ao cinema, da aspirina ao automóvel, aquilo que representava a presença da indústria na vida cotidiana começava a surgir para as populações dos países capitalistas
mais desenvolvidos. As empresas capitalistas passavam por transformações profundas, com o
processo de centralização e concentração de capitais levando à formação da “grande empresa” e à
utilização de métodos de gestão mais racionalizados; formava-se um mercado consumidor de
massa nos principais países europeus e nos Estados Unidos; o setor terciário da economia conhecia um crescimento acentuado; e os estados passavam a intervir de forma cada vez mais ativa na
economia, apoiando as grandes fortunas capitalistas185.
O êxodo rural se acelerou: Londres tinha em 1841 um milhão de habitantes, pouco mais
do que no final do século XVIII, mas pulou para cinco milhões em 1881, emergindo como a primeira cidade mundial moderna. Em 1910, Londres e Nova Iorque tinham mais de cinco milhões
de habitantes, Paris cerca de três milhões, Viena dois milhões e a grande Berlim cerca de quatro
milhões. Nunca antes na história da humanidade tinham existido aglomerações humanas tão
grandes. A sociedade européia começava a ganhar a feição urbana e industrial. Ao mesmo tempo,
o campo declinava, embora a população européia ainda fosse majoritariamente (e na Europa oriental esmagadoramente) rural. A industrialização e as mudanças cumulativas que ela produzia
generalizaram para a Europa e os Estados Unidos a estrutura social que, por boa parte do século
XIX, tinham caracterizado apenas a Inglaterra.
Foi apenas com o esgotamento do impulso da vaga de expansão capitalista associada à
Primeira Revolução Industrial, em meados dos anos 1870, que as contradições da sociedade capitalista madura eclodiriam novamente – o episódio da Comuna de Paris oferecia para as elites um
aviso de que as “classes perigosas” continuavam perigosas. No final do século XIX, a organização dos trabalhadores europeus nos partidos da Segunda Internacional e nas associações anarquistas já começava a configurar uma contra-sociedade paralela e que se pretendia alternativa ao
mundo burguês e aristocrático. Estes ainda disputavam entre si o controle do estado. Uma ideologia de mobilização nacional vai sendo forjada pelas correntes dominantes para unificar a nação.
Os novos cidadãos, que gradativamente vão ganhando direito de voto, são instados a elegerem
representantes entre os partidos da ordem e empenharem-se na defesa da nação, constituindo uma

185 Eric Hobsbawn, A era dos impérios 1875-1914, cap.2.
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identidade coletiva em certa medida concorrente com a identidade de classe. Recordemos que,
então, não só os trabalhadores, mas também parcelas da burguesia e da aristocracia também mantinham vínculos e associações internacionais com peso maior do que suas relações nacionais, que
eram classes ainda pouco territorializadas.
A intensificação da disputa política interagia com a sensação de desconcerto social. Os efeitos da segunda revolução industrial difundiam-se em sociedades cada vez mais urbanizada,
mecanizada e massificada, com vagas de populações rurais se movendo para as cidades e para a
grande indústria. A primeira vaga do feminismo questionava o papel tradicional da mulher na sociedade patriarcal. Mas o século XX formava-se com as referências da sociedade tradicional cujos valores e cultura estavam sendo colocados em xeque. Para os milhões de assalariados das metrópoles e das horríveis novas cidades industriais, o individualismo característico da fase de ascensão da burguesia não oferecia mais respostas credíveis (à exceção dos Estados Unidos). “Eles
responderam a novos slogans – nacionalismo, de um lado, socialismo, de outro. A crise do liberalismo como um credo político, que data deste período, tem sua origem na clivagem entre a fé na
independência individual e o estilo de vida real das massas urbanizadas a que a revolução industrial deu vida”186. Temas como a integração e a identidade social no mundo moderno, a racionalização, desencantamento e alienação características do capitalismo industrial, o poder dissolutor
do dinheiro, a solidão e inautenticidade da vida nas grandes cidades vão se sobressair no pensamento social.
A territorialização e nacionalização das classes – nestes marcos sociais – foi o resultado
de uma disputa política travada durante quase toda a segunda metade do século XIX e a primeira
metade do século XX. Ela foi ganha, de um lado, com a passagem do capitalismo para uma fase
imperialista, em que as rivalidades entre as potências e estados mais estruturados se acirrou, adquirindo o contorno de rivalidade entre capitais e nações e reforçou as ideologias de mobilização
nacional. De outro, com a formação de democracias liberais, na medida em que o proletariado arrancava das classes dominantes o direito de voto, impunha o reconhecimento de direitos sociais
viabilizados pela intervenção do estado e constituía uma sociedade civil proletária paralela à sociedade civil burguesa, que ia gradativamente tecendo vínculos com as instituições do estado, agora apresentadas como nacionais. A nacionalização das classes culminou na decisão das elites
européias de tentarem resolver nos campos de batalha as disputas pela partilha do poder entre os
estados do continente, empreendendo mobilizações nacionais que deslocaram as relações de for-

186 George Lichtheim, Europe in The Twentieth Century, p.44.
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ças políticas e, ao menos inicialmente, unificaram as populações das diferentes nações em torno
de suas classes dominantes.
A sociedade européia foi, assim, acumulando os elementos de uma crise sistêmica, que
explodiria com a guerra – uma ruptura intensa e profunda. Como afirma Hobsbawm, “agosto de
1914 é uma das ‘rupturas naturais’ mais inegáveis da história. Foi sentido como o fim de uma era
em seu tempo e ainda o é... Assinala o fim do ‘longo século XIX’”187. A Primeira Guerra Mundial estabeleceu os padrões históricos característicos do século XX, embora não tenha originado
uma nova ordem mundial estável, que substituísse a contestada hegemonia inglesa. O marechal
francês Foch apreendeu bem isso, no final do conflito, ao afirmar: “Isto não é uma paz. É um armistício por vinte anos”. De fato, a guerra foi só o prelúdio de uma longa crise que culminou, entre 1939-45, na Segunda Guerra Mundial. Hobsbawn chamou este período de trinta anos de “era
das catástrofes” – e o termo é apropriado para descrever esta grande crise do século XX188. Só
com o desenlace deste conflito alcançou-se uma certa estabilização das relações internacionais.
Para a sociedade européia, esse período traumático de massacres e destruição, mobilização política e totalitarismo, só é comparável às guerras do século XVII. Para o restante do mundo, ele representou o claro declínio da preponderância européia no domínio do planeta, estabelecida no século XVI. Em conseqüência da crise, as rivalidades interimperialistas e os choques de
nacionalismos, cuja eclosão aberta tinha determinado os enfrentamentos militares entre estados,
viram-se em diversos momentos sobrepujadas pela dinâmica da luta de classes e o socialismo ganhou um papel central na dinâmica política. A fragilização das relações de poder estruturantes do
mercado mundial e das relações internacionais permitiu, nas décadas subseqüentes, revoluções
anticapitalistas vitoriosas em vários dos elos frágeis do sistema de dominação imperialista e uma
política de reformas sociais e políticas em várias partes do mundo, inclusive nos países centrais.
A guerra promoveu muitas mudanças e trouxe as contradições de classe para o primeiro
plano, permitindo que elas emergissem no terreno político. A sindicalização cresceu enormemente e as mulheres ingressaram em massa no trabalho industrial. A social-democracia e os comunistas que dela se separavam passaram a ter uma audiência muito maior do que antes. As forças que
se opunham ao morticínio, mesmo que inicialmente muito minoritárias, gradualmente ganhavam
amplo respaldo nas sociedades, em particular os socialistas. E suas atuações combinavam a luta
contra a guerra com respostas a problemas estruturais de suas sociedades – centralmente para a

187 Eric Hobsbawn, A era dos impérios 1875-1914, p.19.
188 Eric Hobsbawn, Era dos extremos: o breve século XX, cap.1-7. “A Guerra Mundial de 1939-1945 estava umbilicalmente ligada à Grande Guerra de 1914-1918, e que esses dois conflitos constituíram nada menos do que a Guerra dos Trinta Anos do século XX”. Arno Mayer, A força da tradição: a persistência do antigo regime, p.13.
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questão nacional ou a questão agrária. O regime dos Romanovs entra em colapso no terceiro ano
da guerra, abrindo uma situação revolucionária na Rússia, e a ala bolchevique da socialdemocracia russa, aliada com uma corrente dos socialistas revolucionários (herdeiros do populismo do século XIX), conquista o poder em outubro de 1917, conseguindo estruturar um novo
regime. No segundo semestre de 1918, os impérios dos Hohenzollerns e do Habsburgs são derrubados. A Alemanha, a Hungria e a Itália vivem processos revolucionários em que os socialistas
terminam sendo derrotados. Diversas nações emergiram do colapso dos velhos impérios dinásticos e, em alguns países, as velhas classes dominantes foram seriamente enfraquecidas.
Não é nosso propósito, aqui, analisar o curso dos acontecimentos e das lutas políticas nesta primeira metade do século XX. Basta lembrar que, quando o confronto político entre o fascismo, o stalinismo e o liberalismo se transformou em enfrentamento militar entre nações, o espaço
político é drasticamente reduzido. Neste momento, o horizonte histórico do progresso herdado do
século XIX entra em colapso e a imagem que emerge para a posteridade parece ser a do “anjo da
história” que Walter Benjamin vê no quadro de Paul Klee189.
Este é o período em que o modo de produção capitalista introduz o fordismo e o taylorismo, que vão marcar a vida indústrial durante quase todo o século XX, estendendo sua influencia
sobre todas as dimensões da vida social – o que Gramsci chamo de americanismo. No período entre guerras, a expansão do fordismo foi limitada pela resistência dos trabalhadores e pelas resistências a um modo de regulação da economia como um todo que fosse amparado pela intervenção estatal – que promovesse a realocação da renda social necessária para sustentar mercados de
bens de consumo duráveis produzidos em escala de massa. O fordismo e o taylorismo, de um lado, e o keynesianismo, de outro, formavam um sistema que se reforçava mutuamente e que adquiriria todo seu dinamismo depois da Segunda Guerra Mundial190. Os acordos de Bretton Woods
significaram sua difusão para todo o mundo capitalista.
O capitalismo tardio se inicia, nos anos posteriores à guerra, em meio a uma combinação
contraditória de fragilização relativa do capitalismo com um ciclo de recuperação e prosperidade
econômica. Nos países centrais, estrutura-se o estado do bem-estar, que propicia avanços sociais
e favorece também a integração dos trabalhadores ao mundo burguês – subsistiam ai elementos
arcaicos profundamente arraigados; o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos eclode
nos anos 1950 e 1960. Na periferia, o desenvolvimentismo se impõe e lutas anti-imperialistas são

189 Ver sobre a análise de Benjamin, Michael Löwy, Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses
“Sobre o conceito de história"”
190 Este processo é analisado com muita propriedade e de forma sintética por David Harvey em Condição pósmoderna, cap. 8, ao qual remeto o leitor.
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vitoriosas de Pequim à Havana, de Belgrado à Hanói, alimentando, até o final da década de 1970,
movimentos políticos e estratégias reformistas e revolucionárias. Em ambos os casos, a modificação dos padrões de atividade política decorre da sua socialização – pela conquista do sufrágio universal, atuação de grandes partidos de massa, organização de numerosas entidades de classe e
poderosos sindicatos.
“A luta política já não mais se trava entre burocracias administrativas e policiais-militares
que monopolizavam o aparelho de estado, por um lado, e, por outro, exíguas seitas conspirativas
das classes subalternas; nem tem como cenário único os parlamentos representativos apenas de
uma escassa minoria de eleitores proprietários. A esfera política ‘restrita’ que era própria dos estados elitistas – tanto autoritários como liberais – cede progressivamente lugar a uma nova esfera
pública ‘ampliada’, caracterizada pelo protagonismo político de amplas e crescentes organizações
de massa”191.
A integração das classes subalternas em uma atividade política mais permanente, através
da ação de partidos parlamentares de massa é a contrapartida de um compromisso que vai ser associado, com justiça, ao nome de Keynes. Até a década de 1930, a esquerda que participava da
política eleitoral com objetivos reformistas não tinha um projeto viável de hegemonia. A socialdemocracia tinha rapidamente se transformado no partido mais votado em vários países, mas não
fora capaz nem de implementar suas propostas de nacionalização da economia capitalista, nem de
arrancar conquistas sociais mais duradouras. Com a proposta de engajar o estado em políticas econômicas anticíclicas, aplicadas pela primeira vez pela social-democracia sueca em 1932, o estado podia se converter em uma instituição capaz de eliminar as crises capitalistas e garantir o
pleno emprego dos trabalhadores. O keynesianismo, além disso, “conferia um caráter universalista aos interesses dos trabalhadores”, se todavia torna-los incompatíveis com os dos capitalistas192.
“Em todas as suas formas, o compromisso keynesiano teve por base um programa dual:
‘pleno emprego e igualdade’, sendo que o primeiro termo significava a regulação do nível
de emprego por meio da administração da demanda, em especial a representada pelos gastos governamentais, e o segundo consistia na rede de serviços sociais que compunham o
‘estado do bem-estar’. O compromisso keynesiano, portanto, estabeleceu para o governo
mais do que um papel ativo na administração macroeconômica. Como fornecedor de serviços sociais e regulador do mercado, o estado atuava em múltiplas esferas sociais. Os governos desenvolviam programas de emprego de mão-de-obra, políticas de assistência familiar,
projetos habitacionais, sistemas de auxílio financeiro, programas de saúde etc. Procuravam
regular a força de trabalho combinando incentivos e restrições à participação no mercado de
trabalho, alterar os padrões de disparidade raciais e regionais. A conseqüência desse tipo de
medidas é que as relações sociais passam a ser mediadas por instituições políticas democráticas, em ver de permanecerem dependentes da esfera privada.
191 Carlos Nelson Coutinho, A dualidade de poderes, p. 59.
192 Adam Przeworki, Capitalismo e social-democracia, p. 53.
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Simultaneamente, o compromisso keynesiano tornou-se cada vez mais dependente de comcessões econômicas a grupos de pessoas organizadas em termos outros que não os de mercado. A política transformou-se em uma interação de coalizões entre tais grupos, originando tendências corporativas de negociação direta, quer entre grupos organizados – especialmente trabalho e capital – sob a tutela do governo, quer entre cada grupo e o governo. A alocação de recursos econômicos passou a ser cada vez mais dominada por relações de forças políticas”193.
“O problema da configuração e uso próprios dos poderes do estado só foi resolvido depois
de 1945. Isso levou o fordismo à maturidade como regime de acumulação plenamente acabado e
distintivo. Como tal, ele veio a formar a base de um longo período de expansão pós-guerra que se
manteve mais ou menos intacto até 1973. o longo desse período, o capitalismo nos países centrais
avançados alcançou taxas fortes, mas relativamente estáveis de crescimento econômico. Os padrões de vida se elevaram, as tendências de crise foram contidas, a democracia de massas preservada e a ameaça de guerras intercapitalistas tornada remota”194.
Configuram-se, então, as esferas política e econômica típicas da segunda metade do século XX, na qual economia e política se articulam e limitam mutuamente – a época mais “civilizada” do capitalismo, os seus “anos dourados”, quando ele foi capaz de difundir uma prosperidade
inédita para amplos setores da sociedade. Mesmo as sociedades de economia estatal da Europa
Oriental, assimiladas à União Soviética, podem ser consideradas expressões da forma de organização industrial da economia capitalista de então – o fordismo tinha sido avalizado até por Lênin.
Na periferia, os processos de industrialização avançariam significativamente nos marcos do nacional-desenvolvimentismo, também baseados no fordismo e no keynesianismo (teorizado por
Raul Prebisch e difundido pela Cepal) e na incorporação das massas urbanas pelo populismo.
Com a independência das colônias européias da Ásia e África, e apoiando-se no contrapeso da
União Soviética, formou um terceiro-mundismo, cuja expressão política foi o movimento dos países não-alinhados. Wallerstein vai chamar o movimento de 1968 de revolução na economia
mundo, o processo que completa a modernização da sociedade capitalista nos países centrais que
nem mesmo as duas guerras mundiais tinham conseguido finalizar.
Este foi o momento da história moderna onde a dinâmica contraditório do capitalismo pode encontrar algum equilíbrio virtuoso. Desde a dupla revolução, no final do século XVIII, que a
esfera econômica busca subsumir de forma permanente a autonomia da esfera política, que por
sua vez busca impor as decisões tomadas a partir das práticas políticas à economia capitalista.
Valorização do valor e afirmação dos direitos pela cidadania tinham estado em choque por dois

193 Adam Przeworki, op. cit., p. 247.
194 David Harvey, Condição pós-moderna, p. 125.
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séculos, mas puderam, então, se encontrar – talvez pelo trauma das catástrofes anteriores, talvez
pelo equilíbrio fortuito de forças que emergiu da Segunda Guerra Mundial.
Mas o encontro não seria permanente e as contradições reemergiriam com todo seu peso
na década de 1980, com a globalização neoliberal. O choque entre a lógica cidadã da política e a
dinâmica maquínica da lei do valor voltava a eclodir abertamente.

A modernidade como arena política

A modernidade instaurada sob a égide do capitalismo é uma ruptura maior na trajetória
humana. Seu devir, uma vez consolidado com a revolução industrial, é marcado pela dinâmica de
expansão da esfera de valorização do capital, pela expectativa das pessoas poderem viver melhor
e pelos seus esforços de autodeterminação e, portanto, de controle do processo de valorização,
que determina suas condições de vida. Há, assim, uma ligação genética e estrutural entre a trajetória da política e as vicissitudes da modernidade, a ser abordada tanto em seus nexos históricos
como lógicos.
Historicamente, é com os processos centrais da modernidade que os indivíduos emergem
como tais e passam a almejar algo que justifica o nome de autonomia; é, também, aí que surge
uma atividade em que seres humanos passam a se ver, individual e coletivamente, como artífices
de sua história. Esta esfera de ação se consolida, inicialmente, como espaço de limitação do arbítrio dos dominadores, como terreno da cidadania, como esfera pública que se estabelece e se expande, de forma conflituosa, em uma trajetória secular, na razão direta da participação popular
nas decisões coletivas e da democratização da sociedade. Depois de 1789, o centro de gravidade
desta atividade se desloca da limitação do poder soberano para o seu exercício coletivo. Ao mesmo tempo, na medida em que a valorização do capital organiza a reprodução da vida material e o
trabalho de torna abstrato, na medida portanto em que a economia se torna uma esfera autônoma,
a política vai ser exercida também como controle social sobre a economia, como limitação do arbítrio não mais apenas dos governantes, mas do poder econômico e até, no limite, sua supressão –
seja pelo exercício democrático das decisões relativas à reprodução material da sociedade, seja
pela sua apropriação pelos detentores do poder político (no caso dos regimes planificados de partido único). A história dos últimos dois séculos é, em larga medida, o esforço de controlar politicamente a dinâmica da esfera econômica, numa trajetória de idas e vindas que podemos pontuar
simbolicamente por figuras como Smith e Marx, Keynes e Hayek.
Logicamente, a política desenvolve-se determinada por múltiplas dinâmicas contraditórias
– Negri vai dizer que imanência ainda está aprisionada e lutando contra dispositivos transcenden244

tais –, desdobradas no cenário consolidado com a Revolução Francesa e Revolução Industrial.
Depois de mais de dois séculos, um olhar retrospectivo consegue reparar mais facilmente o que
são seus elementos estruturantes. Ela tem um terreno básico, o estado nacional, extravasado pelo
cosmopolitismo liberal e pelo internacionalismo do movimento socialista; tem uma forma por excelência, a representação, perante a qual a busca da participação surge como contestação e vitalização; tem um propósito hegemônico, o poder e o lucro, perante o qual a luta por direitos e pela
autonomia tem que se impor. A política só pode ser uma atividade mundana, que, todavia, como
dimensão do exercício do poder, tem que se revestir com a aura transcendental que este possuía
no passado e manter uma imagem sacralizada; este poder confronta-se com as iniciativas que,
desde a decapitação de Luis XVI, afirmam o caráter profano da política como emancipação – poder que responde a isso, nas últimas décadas, com sua espetacularização, uma nova forma de supressão da reflexão pelas imagens. A linguagem própria à política incorpora a racionalidade instrumental e uma dimensão pragmática e utilitária crescentes, a ponto de assimilar cada vez mais
metáforas da linguagem militar – em contraposição à linguagem da reflexão e do diálogo. A política tem também um tempo próprio, dado pelo desdobramento dos acontecimentos, que os detentores do poder buscam ritmar, e que aqueles que os contestam procuram se apropriar, de forma a
permitir a reflexão e a intervenção coletivas. E a política funda a história na medida em que se introduz a idéia de progresso, apresentando o horizonte de um futuro radioso para a humanidade,
mas que para alguns é uma promessa vazia, uma possibilidade que só pode ser efetivada por uma
intervenção consciente contra o pano de fundo da incerteza. Seu agente se insere ai com uma identidade, como sujeito, individual (eleitor ou cidadão) e/ou coletivo (o indivíduo, consumidor
ou produtor, transformado em membro da nação ou da classe), cioso de que sua ação molda o futuro comum.
Balizado por estas dinâmicas, o espaço da política é contraditório, só existindo em luta
permanente contra tendências que buscam eliminá-lo, e frágil, podendo ser suprimido pelas catástrofes recorrentes da modernidade, claramente visíveis no século XX. Ele está intimamente ligado
ao salto no desenvolvimento de novas potencialidades humanas que a modernidade propicia, mas
este salto não está garantido por nenhuma linha de progresso imanente da história e é sempre contestado por diferentes poderes. É todavia o espaço político ancorado nas idéias de direitos inalienáveis e de cidadania que tem, de formas e em níveis diferentes, estabelecido os maiores limites e
possibilitado um maior controle sobre a economia mercantil dentro de uma racionalidade validada pela própria da modernidade (diferente quer dos limites impostos por crenças religiosas, quer
das intervenções anticíclicas, justificadas pela própria lógica da acumulação).
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Se a condição humana passa a ser tão marcada pela problemática da liberdade, é porque o
contexto histórico específico da modernidade permite efetivar certas potencialidades de nossa espécie. A autonomia e a liberdade só são incorporadas de maneira mais sólida em um momento da
nossa caminhada como espécie, e parece que há uma tentação para nos desvencilharmos do peso
que isso representa toda vez que os marcos culturais associados às práticas que consideramos nos
tornarem mais humanos fragilizam-se ou esvanecem, lembrando-nos da superficialidade dos avanços obtidos.
É verdade que a conquista de autonomia e de espaços de liberdade não tem se dado apenas no terreno da política, mas nas mais diversas áreas da existência social, em processos que tem
se reforçado mutuamente. Urbanização, morte do campesinato, mobilidade geográfica e profissional, escolarização, destradicionalização, alteração nas relações de gênero, estrutura familiar,
sexualidade e afetividade, avanços médicos e jurídicos, uma nova compreensão das relações entre
sociedade e natureza: tudo isso possibilita uma maior margem de manobra para os indivíduos
frente suas comunidades e uma existência mais digna. As referências de individualização se despatriarcalizam e os mecanismos de controle social se tornam mais difusos para parte importante
da população.
Mas esta dinâmica, que se torna cada vez mais complexa e pesada, só pode se sustentada
pela manutenção de uma cada vez mais intensa atividade política – que é o que pode propiciar a
sinergia capaz de estabilizar o conjunto de transformações que caracterizam a modernidade.
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Capítulo V.

Globalização neoliberal e
crise da política moderna
Globalização neoliberal e neoimperialismo
Modernidade, modernidade tardia, pós-modernidade
As tendências à supressão da política no século XX

A queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, em 1989-91, foram acontecimentos
emblemáticos da transição para o novo período histórico em que vivemos. Sob seus escombros dizia-se jazerem a história, as utopias, o trabalho regulamentado, os estados nacionais195. O capitalismo globalizado
triunfara sobre o socialismo, tornara-se irresistível e garantiria à humanidade um futuro radiante. A promessa de que todos poderiam se integrar à sociedade de consumo e prosperariam sob democracias liberais
em um mundo pacificado ecoava em uníssono pelas mídias cada vez mais onipresentes. Este pensamento
único invadia todos os poros da sociedade e parecia dominar todas as instituições, excluindo qualquer alternativa196.
Todavia, a estabilidade do capitalismo global e a credibilidade de suas promessas foram, no final
do século, abaladas por três eventos sucessivos: a grave crise financeira asiática de 1997; a crescente pressão de movimentos cidadãos internacionais sobre as organizações multilaterais (em particular a OMC, pivô das mobilizações de Seattle, em 1999); e o colapso, em março de 2001, da “nova economia” das tecnologias da informação, isto é, da exuberante bolha especulativa dos anos 1990. Neste ano, a simultânea crise da Argentina e falência da corporação Enron completou a grande reversão das expectativas econômicas
com relação ao neoliberalismo.
Porém, igualmente reveladores do caráter instável da nova ordem internacional, foram os conflitos
militares que eclodiram neste período. O impacto do fim do mundo do pós-guerra ainda obscureceu a percepção do significado da Guerra do Golfo, em 1991, como guerra de reafirmação da dominação imperial;
o genocídio de Ruanda foi atribuído não ao imperialismo francês mas a conflitos tribais; e os genocídios
cometidos na fragmentação da antiga Iugoslávia dificultaram o entendimento do significado da intervenção da Otan na Guerra de Kosovo em 1999 como uma demonstração de que os Estados Unidos continuam
exercendo o papel último de polícia na Europa. Mas, com a clara orientação unilateralista e neocolonialista do governo norte-americana a partir da posse de George Bush e dos atentados de 11 de setembro de
2001 – apontados por muitos como o início simbólico do século XXI –, fórmulas como “globalização ar-

195 Francis Fukuyama, O fim da história e o último homem; Russell Jacoby, The end of utopia; Jeremy Rifkin, O fim
dos empregos; K. Ohmae, O fim do estado-nação.
196 Ignacio Ramonet, O pensamento único, Editorial do Le monde diplomatique de janeiro de 1995.
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mada”, “globalitarismo”, “dominação imperial”, “neoimperialismo” ou simplesmente imperialismo ganharam atualidade inquestionável197. A fase multilateralista da globalização dos anos 1990 se esgotava e os
impasses acumulados pelo sistema capitalista internacional eram agora respondidos manu militari pela potência dominante, que utiliza sua supremacia bélica para manter sua posição preponderante. As invasões
norte-americanas ao Afeganistão, ainda em 2001, e principalmente ao Iraque em 2003, evidenciam, assim,
um mundo mais crispado por conflitos mortais do que o da Guerra Fria.
Recentemente, toda uma série de iniciativas que buscavam dar um tratamento multilateral à questões globais cada vez mais urgentes, como o Tratado de Kyoto ou o Tribunal Penal Internacional, evidenciaram seus limites, patinando devido à oposição norte-americana. Consolidou-se uma situação de falta de
perspectivas para grande parte dos povos do mundo, na medida em que o caráter excludente da globalização neoliberal se torna muito mais evidente.
Este conjunto de acontecimentos remete ao diagnóstico do que tende a ser o século XXI e das rupturas e continuidades entre o presente e o passado. Mas, se a percepção das reais transformações por que
passa uma época por seus contemporâneos sempre foi um dos grandes desafios do conhecimento, há, sobre isso – por incrível que pareça tratando-se de eventos ainda tão recentes – um razoável consenso entre
os analistas. Talvez porque os acontecimentos tenham sido por demais reveladores do sentido geral das
mudanças em curso – embora não do seu alcance histórico.
O quadro pode ser traçado, em uma primeira aproximação, em dois níveis. De um lado, na descrição das grandes épocas do capitalismo. Se o capitalismo do século XIX caracterizava-se pelo liberalismo,
por uma economia concorrencial sob a hegemonia do imperialismo inglês, a passagem para o século XX
assistiu ao crescente protecionismo e a conflitos interimperialistas cada vez maiores, que produziram as
duas guerras mundiais. A crise geral desta “globalização” resultou da incapacidade da Inglaterra de incorporar as novas potências dentro de seu império de livre comércio. A internacionalização do capitalismo é
uma tendência sempre presente desde a formação do mercado mundial, mas moldada pelas contingências
históricas, onde os fatores políticos tem um papel central, como bem destacaram Panitch e Leys198. Neste
marco geral a globalização neoliberal que se desenvolve desde 1980 representa uma nova fase do modo de
produção capitalista, retomando a mundialização do capital interrompida no século XX pela cristalização
de economias nacionais capazes de se protegem das pressões do mercado mundial199. O neoliberalismo

197 Alan Freeman and Boris Kagarlitsky, Introduction: World Empire – or a World of Empires? In The politics of
empire: globalization in crisis, p. 17-20.
198 Leo Panitch y Colin Leys, Capitalismo global e imperio norteamericano, in Socialist Register 2004, p. 28.
199 Paul Hirst e Grahame Thompson, Globalização em questão. Para a periodização anterior, ver Ernest Mandel, O
capitalismo tardio. Bello e Malig falam explicitamente de duas fases da globalização, que definem como a integração acelerada do capital, produção e mercados globalmente, em um processo conduzido pela lógica da lucratividade
corporativa. “A primeira [fase] durando do início do século XIX até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914;
a segunda do início dos anos 1980 até hoje. O período intermediário foi marcado pelo domínio de economias capitalistas nacionais caracterizadas por um grau significativo de intervenção estatal e uma economia internacional com
fortes restrições aos fluxos de comércio e capitais. Estas restrições domésticas e internacionais ao mercado foram
produzidas internamente por dinâmicas de conflitos de classe e internacionalmente pela competição inter-
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foi corretamente caracterizado por Paulo Nogueira Batista Jr. como “uma revolta contra o século XX”200.
Sob a tutela norte-americana, o capital escapa agora, na maioria dos países, dos controles político-sociais
que lhe haviam sido impostos por estados nacionais soberanos e volta a ganhar ampla liberdade de circulação201 – mobilidade que não atinge a força de trabalho, cuja liberdade de circulação é muito menor do
que no século XIX. O capital financeiro dos países centrais volta a se lançar à pilhagem aberta do mundo,
à recorrer à acumulação por expropriação202. Muitos analistas, mesmo discordando entre si das suas características particulares, aceitariam hoje utilizar, de maneira descritiva, termos consagrados como capitalismo concorrencial, imperialismo, capitalismo tardio e neoimperialismo ou globalização neoliberal para
designar estes diferentes momentos da evolução da economia mundial nos últimos dois séculos.
De outro lado, o acordo na descrição do panorama histórico também pode ser estendido para as relações internacionais, o sistema de estados e seus regimes. Eric Hobsbawn o resume bem, ao estabelecer
sua periodização do que chamou de “o breve século XX”, isto é, o período iniciado em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e encerrado em 1991, com o colapso da União Soviética203. Para o historiador inglês, depois do longo século XIX, o século XX foi marcado, em seu primeiro momento, pela “era das catástrofes”, de 1914 à 1945, do início da Primeira Guerra Mundial ao final da Segunda; o segundo
foi a “era de ouro”, de 1947 até 1973, quando o capitalismo conheceu o momento de maior prosperidade
de sua história; e o período final, desde meados dos anos 70, foram “décadas de crise”, que se prolongariam até hoje. Se o colapso da União Soviética representa o fim dos grandes marcos dentro dos quais se
moveu o século XX, e, neste sentido, o fim dos marcos geopolíticos e ideológicos de uma grande época
histórica da civilização ocidental, as décadas de crise são um período de transição para um mundo cujos
contornos ainda estão sendo estabelecidos. Estamos hoje imersos nesta transição.
Estas duas dimensões das mudanças em curso ficam mais evidentes se confrontamos o presente
com o período posterior à Segunda Guerra Mundial, a “era de ouro” do capitalismo, período de expansão
econômica em todos os quadrantes do planeta – estado do bem-estar social nos países centrais, desenvolvimentismo em boa parte da periferia, economias planificadas que industrializavam sociedades que buscavam romper com o capitalismo. Então, com a reconstrução pelos Estados Unidos do capitalismo mundial
capitalista... Como na primeira fase da globalização, a segunda fase foi marcada pela conquista da hegemonia da ideologia do neoliberalismo, focada em ‘libertar o mercado’ através da privatização, desregulação e liberalização comercial aceleradas. Há, em um sentido amplo, duas versões da ideologia neoliberal – a versão ‘dura’ ThatcherReagan e a versão ‘suave’ Blair-Soros (globalização com ‘redes de segurança’). Mas subjacente a ambas versões está
a abertura para as forças de mercado e a remoção ou erosão das restrições impostas às corporações transnacionais pelo trabalho, estado e sociedade”. Walden Bello e Marylou Malig, The crisis of the globalist project and the new economics of George W. Bush. In Alan Freeman and Boris Kagarlitsky (eds.). In The politics of empire: globalization in
crisis, p. 85.
200 Paulo Nogueira Batista Jr., Mitos da globalização.
201 Michael Mann, Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?; David Harvey, Condição pósmoderna.
202 O termo, cunhado por David Harvey, é utilizado para distinguir os processos marcantes do atual período da acumulação por reprodução ampliada. Ver The new imperialism, cap. 4. Um resumo está em El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión.
203 Eric Hobsbawn, A era dos extremos: o breve século XX 1914-1989.
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(que permaneceu sob o controle de seu império informal)204, a estruturação do mercado mundial se dava
a partir da coexistência de economias nacionais com um certo grau de autonomia e com processos nacionais de formação de preços e taxas de lucro, em um contexto geopolítico bipolar, com os Estados Unidos e
a União Soviética nucleando a política internacional, a descolonização dos impérios europeus, um capitalismo baseado em políticas econômicas anticiclicas de inspiração keynesianas (intervenção estatal, busca
do pleno emprego, expansão dos direitos sociais, etc) e em regimes de produção fordistas (linha de montagem, grandes unidades fabris, expansão da classe operária industrial)205. É neste mundo que vicejaram as
esquerdas social-democrata e comunista, os movimentos de libertação nacional, a cultura política de esquerda focada no papel histórico do proletariado e a idéia da revolução como conquista do poder no estado
nacional.
Mas na medida em que a expansão do pós-guerra avançava, novos direitos sociais eram conquistados e o capitalismo keynesiano-fordistas esquecia de seu passado de crises catastróficas, a taxa de lucro
caia e afetava a taxa de crescimento dos países centrais – a taxa de lucro média para estes países passa, segundo a OCDE, de 22,5% ao ano em 1966, para 14,3% em 1982. A partir de 1973, as recessões, superadas
depois da Segunda Guerra Mundial pela atuação anticíclica dos governos, retornam sem poderem mais ser
debeladas por políticas keynesianas. A resposta à queda dos lucros tornou-se clara com a recessão de
1980-82. A desregulamentação financeira, abertura das economias nacionais, redução dos gastos sociais e
privatizações conduzidas pelos governos Reagan e Thatcher logo se tornaram modelos para os governos
centrais206. Esta reestruturação capitalista promovida sob a orientação neoliberal – que, em função de um
projeto político, reformou a ordem internacional nos moldes mais favoráveis à expansão do capital como
um todo (ou pelo menos aos dos países da Tríade) – ganhou impulso e provocou uma vasta recomposição
das relações de classe, reduzindo o peso político tanto do proletariado em todas as zonas, como das burguesias industriais da periferia do sistema. Ela potencializava e era acelerada pela nova vaga de internacionalização da economia capitalista e, antes de tudo, das finanças. Há um salto de qualidade na mercantilização e financeirização da economia mundial e no interior de cada país, com a privatização da informação, do espaço urbano, da água, do ar, dos seres vivos, da educação, da saúde e do direito (com as relações
contratuais cada vez mais se sobrepondo às leis).
Estas mudanças deslocam as relações de forças em favor dos setores do capital que operam na arena mundial, os mais dinâmicos e poderosos, e em detrimento dos que contra eles se chocam. Os nacionalismos econômicos da periferia passam a conhecer uma pressão crescente. Ao longo da década de 1980,
observamos seu impacto cada vez maior sobre as sociedades burocratizadas nucleadas pela União Soviética, a integração da China à dinâmica do capitalismo globalizado, um arrefecimento da luta antiimperialista
na periferia (refluxo da revolução centro-americana e dos processos asiáticos) e das lutas dos trabalhado-

204 Ver Leo Panitch y Colin Leys, Capitalismo global e império norteamericano, in Socialist Register 2004.
205 A análise clássica deste período é a de Ernest Mandel, O capitalismo tardio.
206 David Harvey, Condição pós-moderna.
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res nos países centrais. Apenas nos países mais industrializados da periferia, como o Brasil, a Coréia do
Sul e a África do Sul os assalariados mantêm, nos anos 1980, um protagonismo político, contido na década seguinte.
O neoliberalismo ganha um novo alento, na virada para os anos 90, com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, que tornam o deslocamento da correlação de forças avassalador, concentram muito mais o poder em escala mundial e produzem conseqüências políticas e ideológicas enormes
para a esquerda. Neste segundo momento de sua trajetória, a globalização neoliberal ganha feições multilaterais e uma versão não fundamentalista de sua ideologia – talvez exemplificada melhor do que ninguém
por George Soros. Este é também o período que presencia maiores mudanças nos marcos geopolíticos.
Deixa de existir o sistema mundial de estados que estruturou as relações internacionais no século XX,
temporariamente estabilizado pela bipolaridade imposta ao final da Segunda Guerra Mundial. O mundo
formado sob o impacto da Revolução Russa de 1917 também desaparece: deixou de existir a URSS, o
mundo dividido entre duas superpotências, os movimentos de libertação nacional surgidos neste quadro, o
movimento socialista dominado por duas correntes que se alimentavam mutuamente (social-democratas e
comunistas). Assistimos, só na Europa, na primeira metade da década de 90, a formação de 17 novos países e de 14 mil quilômetros de novas fronteiras.
Mas novas contradições do sistema amadurecem ao longo da década de 1990. Os Estados Unidos
que, sob Clinton, têm, no final de sua gestão, que se confrontar com os limites do regime de acumulação
instaurado ao longo de duas décadas. De um lado, a drenagem de riquezas da periferia para o centro tornou-se, no novo padrão de acumulação, muito mais central do que no passado, com os países centrais voltando a recorrer a métodos de acumulação primitiva e expropriação, desestruturando muitos estados nacionais da periferia207. “Em 1980, a renda dos países avançados era 11 vezes maior, em proporção a sua
população, do que do resto do mundo. Em 2000, esta relação tinha subido para 23... Enquanto a renda per
capita nos países desenvolvidos passou de $18.088 em 1980 para $26.201 em 2000, no resto do mundo ela
caiu de $1.690 para $1.160”208. De outro, tendo perdido a liderança da inovação tecnológica, os Estados
Unidos passaram a utilizar sua condição de banqueiros e de policiais do mundo para manterem sua preponderância no sistema internacional perante outros países industrializados – por exemplo, quebrando vários países asiáticos na crise de 1997 para impor a abertura de suas economias, ou intervindo em Kosovo
contra os interesses europeus. Mas mesmo seu papel de banqueiros do mundo passou a ser ameaçado com
a formação do euro (em 2002, 56 países já o adotavam como moeda de referência).
Assim, o governo Bush apenas cristalizou tendências unilateralistas latentes na política norteamericana sob Clinton209. Neste terceiro momento da trajetória do neoliberalismo, com os Estados Unidos deixando de exercer uma hegemonia benigna para o sistema capitalista de conjunto e de desempenhar
207 Ver David Harvey, The new imperialism.
208 Alan Freeman, The inequality of nations, p. 47. In Alan Freeman e Boris Kagarlitsky (orgs.) The politics of empire.
209 Ver Peter Gowan, A roleta global: Uma aposta faustiana de Washington para a dominação do mundo.
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o papel de representante do capital como um todo, inaugura-se uma nova era de militarização das relações
internacionais, embora ela esteja muito distante da rivalidades bélicas inter-imperialistas da primeira metade do século XX210.

As descrições que procuram periodizar o mundo atual a luz de uma análise imanente do modo de
produção capitalista e das relações internacionais apontam para uma importante mudança nas relações entre as classes e as nações e para a alteração do caráter da dominação imperial. Mas ela se mescla com outras mudanças de natureza mais estrutural, que representam, para a imensa maioria da humanidade, mutações societárias de enorme magnitude, de um alcance histórico inédito. A generalização das conseqüências
do modo de produção capitalista e da revolução industrial para todo o planeta parece representar uma ruptura pelo menos equivalente à produzida pela “revolução” neolítica. Como recorda Eric Hobsbawn, as
mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas são, por seus efeitos cumulativos, extraordinária rapidez e
abrangência, “a transformação mais sensacional, rápida e universal na história humana”. Ele menciona o
declínio do campesinato, a explosão do crescimento das cidades, a alteração da condição da mulher, a extensão do assalariamento, a alfabetização em massa e o crescimento da escolaridade, a difusão dos meios
de comunicação211. Poderíamos acrescentar outros aspectos, como a crise ecológica, o papel da ciência
na sociedade capitalista contemporânea e a expansão do multiculturalismo. Dessa forma, sob a superfície
aparentemente familiar (se empregamos este termo para a paisagem cultural formada em pouco mais de
dois séculos) da expansão do capitalismo e da ocidentalização do mundo, estamos confrontados com um
grande salto para o desconhecido. Isso se expressa, no pensamento sociológico, na multiplicação de qualificações imprecisas, mas que sempre tem algum fundamento real, dadas à modernidade – como “tardia”212, “pós”, “hiper”213.
Assim, diferentes analistas tem destacado distintos aspectos, que podemos listar superficialmente:
- o impacto cumulativo da intervenção humana sobre os distintos ecossistemas pela generalização
da industrialização, pela urbanização de todas as sociedades e pelas transformações na agricultura, produzindo uma ruptura radical com todas as épocas anteriores predominantemente agrárias, acompanhada da
explosão demográfica e das conseqüências combinadas disso sobre a biosfera do planeta, o que resulta em
uma crise ecológica que muitos visualizam cada vez mais como catastrófica;
- a importante modificação das relações de gênero nas últimas décadas, que permitiu o desenvolvimento de novos modos de vida e estruturas familiares, a tematização de novos campos de existência e a
formação de um amplo movimento contra a opressão milenar sofrida pelas mulheres. Embora se expressem de forma desigual pelo mundo, estas mudanças favorecem também os movimentos de outros setores
210 Alan Freeman and Boris Kagarlitsky, Introduction: World Empire – or a World of Empires? In The politics of
empire: globalization in crisis, p. 28-35.
211 Eric Hobsbawn, A era dos extremos.
212 Anthony Giddens, As conseqüências da modernidade.
213 Gilles Lipovestsky, Os tempos hipermodernos.
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atingidos por discriminações e preconceitos vinculados a descendência, opção sexual e geração, para os
quais o movimento de mulheres adquiriu um caráter exemplar. A luta pela igualdade e pelo respeito à diversidade prometida pelo iluminismo ganha um alcance jamais antes sonhado. Ao mesmo tempo, a atualidade que esta luta adquire em culturas muito distantes da tradição européia e muito refratárias a estas temáticas exige novas abordagens das questões da relação entre o universal e o particular e dos direitos humanos;
- a maneira como a sociedade moderna lida com o conhecimento exige um processo de conjunto
de qualificação dos membros da sociedade que só pode ser atingido através de um sistema escolar bastante
amplo, diferenciado e complexo, que tende cada vez mais a se padronizar pelo mundo. As necessidade de
diversos tipos de “alfabetização”, inatingíveis por qualquer forma de transmissão de conhecimento entre
as gerações próprios das sociedades tradicionais, representam o estabelecimento de um sistema inédito de
“formatação” ou “disciplinamento” dos seres humanos;
- o estabelecimento de uma rede de comunicação unificando, em tempo real, a imensa maioria da
população do mundo. Esta rede caminha no sentido de integração das mídias e permite o acesso à informação e imagens em patamares antes jamais sonhados, levando muitos analistas a caracterizarem a sociedade atual como um hiper-moderno império do efêmero (Lipovetsky), como uma sociedade da informação
(Schaff, Castells) ou dando enorme atualidade ao diagnóstico de sociedade do espetáculo (Debord). Também altera drasticamente os processos de socialização dos seres humanos desde seu nascimento, incidindo
sobre instituições como a família e o sistema escolar;
- as novas biotecnologias franqueiam uma barreira mítica para a humanidade, permitindo a industrialização da vida. Para além das especulações midiáticas sobre a clonagem, o modo de vida de bilhões de
camponeses está hoje ameaçado pela possibilidade de um pequeno número de agrocorporações (das quais
a Monsanto é emblemática) monopolizarem as condições de reprodução do ciclo agrícola, graças à transgenia. Mas esta é somente a ponta do iceberg da engenharia genética e de novas biotecnologias, cujas aplicações vão da reprodução assistida às novas drogas para todo um leque de problemas (dos distúrbios do
comportamento às disfunções sexuais, dos antidepressivos aos cosméticos). A relação do ser humano com
a vida como um ciclo natural – que ele tentava lentamente domesticar pela agricultura, pecuária e medicina – está sendo rapidamente rompida e os novos poderes adquiridos por nossa espécie provocam graves
apreensões214.
Estes exemplos ilustram que o período que vivemos não é somente o de uma perigosa mudança de
época no capitalismo – que traz à lembrança a descrição que Arendt faz do imperialismo da virada do século XIX para o XX, que engendraria o fascismo215 –, mas também que ela se combina com o impacto

214 Para a expressão filosófica deste debate, ver Peter Sloterdijk, Regras para o parque humano; Francis Fukuyama,
Nosso futuro pós-humano; Jürgen Habermas, O futuro da natureza humana; André Gorz, O imaterial. Este debate
coloca na linha de frente dos debates filosóficos atuais a obra de Hans Jonas que, com seu O princípio responsabilidade, antecipou este conjunto de problemáticas.
215 Ver Hannah Arendt, Origens do totalitarismo.
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cumulativo de mutações societárias impulsionadas pela mercantilização do mundo, que revolvem estruturas milenares que até agora moldavam a existência humana.
Estas modificações produzem rupturas maiores na política. Nos marcos internacionais, o mundo
unipolar tem os Estados Unidos como único império global; a maioria dos estados nacional perde parte
significativa de sua soberania e não consegue mais responder ao que se considerava serem suas atribuições; a crise das alternativas ao capitalismo e mesmo ao modelo neoliberal gera uma crise de horizontes
utópicos. Presenciamos a generalização do sufrágio universal, mas ao mesmo tempo o esvaziamento do
poder que o direito de voto carregava, deslocado pelos novos poderes dos senhores dos mercados globais.
Isso multiplica a apatia política, com processos eleitorais inócuos para fins de mudança social216. Pressionada tanto pela nova ordem internacional como pelas mutações, societárias, a política se desqualifica
perante grande parte da população, provocando temores de que ela possa desaparecer no desconhecido
novo mundo217.

Globalização neoliberal e neoimperialismo

A característica mais evidente nesta passagem de época histórica é a globalização neoliberal (ou
mundialização), uma nova vaga de internacionalização do capital, da produção, dos mercados e, antes de
tudo, das finanças218. Depois de quase um século de protecionismo e estruturação de economias com dinâmicas fundamentalmente nacionais, voltamos a presenciar, depois de 1980, um novo período de predomínio do capital financeiro internacionalizado análogo ao que existia sob hegemonia inglesa no final do
século XIX219. Como então, o neoliberalismo e a globalização de hoje representam um esforço consciente de um poder central, agora um movimento de retomada da hegemonia norte-americana ameaçada pela
fim da reconstrução das economias européia e japonesa (a “diplomacia do dólar forte”) e estão associados
à montagem de um novo “sistema imperial”220. Desde o final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos montaram um império informal para penetrar e coordenar as economias chaves do sistema capitalis216 Ver Hilary Wainwright, Poder popular no século XXI, e Jacques Capdeville, Démocratie: la panne.
217 Hannah Arendt, O que é política?
218 David Harvey, Condição pós-moderna e The new imperialism; François Chesnais, A mundialização do capital;
Claude Sefarti, Imperialisme et militarisme: actualité du XXI siècle; Giovanni Arrigui, O longo século XX.
219 Paul Hirst e Grahame Thompson, Globalização em questão.
220 Como denominam Maria Conceição Tavares e José Luís Fiori. Fiori organizou uma vasta pesquisa coletiva sobre o tema, publicada em quatro livros: Maria da Conceição Tavares e José Luís Fiori (eds.), Poder e dinheiro, José
Luis Fiori (ed.), Estados e moedas no desenvolvimento das nações, José Luís Fiori e Carlos Medeiros (orgs.) Polarização mundial e crescimento e José Luís Fiori (ed.), O poder americano. Esta análise pode ser complementada pela
de Peter Gowan em A roleta global. O enfoque da retomada da hegemonia norte-americana ou da “aposta faustiana
de Washington” pode ser considerado uma resposta à idéia de Arrighi, em O longo século XX e Caos e governabilidade, de que viveríamos uma transição de hegemonia no sistema-mundo, que se deslocaria para a Ásia. Wallerstein
também sustenta a idéia do declínio da hegemonia norte-americana (ver O declínio do poder americano). Para uma
análise dos riscos da aposta norte-americana, em particular pela superextensão de seus esforços de dominação no sistema-mundo, ver a posição de Walden Bello, cuja obra Desglobalização: idéias para uma nova economia mundial, é
a única publicada em português.
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ta. Mas como mostrou Peter Gowan de forma muito convincente, uma nova etapa deste processo é franqueada com o que ele chama de Regime Dólar-Wall Street – e que Harvey chama Regime Dólar-Wall Street-FMI –, inaugurado pela decisão do governo Nixon, em 1971, de romper com o sistema de Bretton
Woods, e em seguida consolidado pela forma como Washington respondeu ao aumento dos preços do petróleo em 1973. Isso “era parte de uma estratégica para restaurar o domínio dos capitais americanos, transformando o sistema monetário internacional em um regime de padrão dólar”221.
Mas se alguns autores, como Hirst e Thompson e Bairoch, insistem na continuidade entre a tendência geral à internacionalização do capitalismo e o que se passa hoje, onde estaria a novidade estrutural
da globalização? Ela não representaria, antes de tudo, um discurso apologético e naturalizante do capitalismo? Porque estaríamos vivendo, do ponto de vista das atividades econômicas, uma nova fase do capitalismo? E como se configuram as relações políticas neste novo formato?
Michel Husson aponta uma mudança radical, a tendência com a globalização (que ele chama, como muitos europeus, de mundialização) de se estabelecerem preços e taxas de lucro mundiais.
“A essência da mundialização – diz ele – reside na tendência a constituição de um mercado mundial. O que há de novo em relação às etapas anteriores é que este processo vai muito mais longe e tende à formação de um espaço homogêneo de valorização. O trabalho socialmente necessário – ou ainda... as normas de competitividade e rentabilidade – tendem a se estabelecer diretamente em escala mundial. De duas coisas, uma: ou bem se alinha sobre os critérios de hiper-rentabilidade (os fatídicos 15% de rendimento que os investidores exigem) ou bem desaparece como produtor.
É isso que distingue a mundialização da internacionalização. Até o início dos anos 1980, podia-se
considerar como representativo um modelo da economia mundial onde o modo de determinação do
trabalho socialmente necessário, no essencial, permanecia nacional. Tinha-se, portanto, uma troca
desigual “clássica” onde as transferências de mais valia tomavam a forma de repatriamento dos lucros por firmas multinacionais. O conjunto dos dispositivos de tipo protecionista garantiam até certo
ponto a integridade desta determinação nacional, notadamente pelo controle exercido sobre as importações...
É neste quadro geral que processos de industrialização puderam ser desencadeados seguindo o modelo dito “de substituição de importações”, que consistiam em proteger o desenvolvimento de indústrias nacionais, justamente não exigindo delas que alcançassem imediatamente o nível de produtividade dos países mais avançados... Este modelo... tinha uma relativa coerência e é a esta estratégia que países como a Coréia do Sul deveram seus sucessos inegáveis...
Estamos hoje em um novo tipo de modelo caracterizado pela abertura total, não somente aos movimentos de mercadorias mas também aos fluxos de investimentos. É por isso que a mais bela definição da mundialização é, sem dúvida, a dada por Percy Barnevik, o presidente do grupo suíço ABB:
‘É a liberdade para cada sociedade de meu grupo investir onde e quando ela queira, de produzir o
que ela quer, de comprar e vender o que ela quer, tudo com as menores limitações possíveis em razão da legislação social’.
A passagem da internacionalização à mundialização pode, portanto, ser interpretada como a tendência ao estabelecimento de preços mundiais e a generalização de um processo mundial de perequação
da taxa de lucros em escala mundial. Formalmente, esta tendência toma a forma do que se convencionou chamar financeirização, mas as transformações essenciais tiveram lugar do lado da produção, com um grau suplementar de concentração e centralização de capitais, e a constituição de oligopólios transnacionais...
Para uma análise mais concreta da mundialização pode-se partir das quatro características dadas por
Boyer: 1) o crescimento dos movimentos de trocas e sobretudo dos movimentos de investimentos;
2) a globalização da produção, ou dito de outra forma, a emergência de empresas que regem sua
221 Peter Gowan, A roleta global: uma aposta faustiana de Washington para a dominação do mundo, p. 45.

255

produção, mas também suas vendas, em escala de um mercado mundial; 3) a mundialização financeira que assegura a fluidez de capitais e tende a homogeneizar os critérios de rentabilidade em escala mundial; 4) a perda relativa de autonomia dos estados-nações”222.
A nova vaga de internacionalização do capitalismo vai obedecendo, sucessivamente, a diferentes
lógicas, que se acumulam e sobrepõem. Ela foi construindo-se nos anos 1970 através de medidas destinadas a fortalecer a posição norte-americana nos mercados financeiros internacionais, depois da ruptura de
Bretton Woods. Ela transforma-se em um esforço de retomada da supremacia ameaçada de Washington,
em orientação geral de governo, no final do mandato de Carter e é consagrada sob os governos Reagan
nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra, a partir da recessão de 1980-82. A mundialização ou globalização do capital passa, depois, a ser fortemente respaldada pelos governos dos países centrais através da
adoção generalizada de políticas econômicas neoliberais. Ela privilegia, inicialmente, a busca de novos
compradores, forçando a abertura dos mercados nacionais protegidos da periferia e sua desregulamentação. Os instrumentos de política econômica keynesianos entram em crise, solapados pelo alto nível de endividamento público e pela desoneração fiscal dos ricos. O neoliberalismo e a mundialização do capital
são acompanhados de uma intervenção cada vez mais agressiva dos Estados Unidos, nos anos 1980, contra os movimentos socialistas e de libertação nacional e uma pressão cada vez maior sobre a União Soviética, nas palavras de Reagan, o “império do mal”. Depois, as iniciativas dos países centrais procuram forçar a liberação da circulação de capitais e de investimentos e as oportunidades de compra pelas grandes
corporações multinacionais de empresas antes protegidas em seus países e de empresas públicas privatizadas.
Não se deve perder de vista que o neoliberalismo não era a única opção colocada para as classes
dominantes destes países para enfrentar a crise na virada dos anos 1970 para 1980. Como afirma Gowan:
“a governança global estava então numa encruzilhada: proteger as relações de classe internas aos
países capitalistas por medidas de protecionismo cooperativo; ou proceder a uma reorganização radical das relações sociais de produção a fim de promover um novo regime de acumulação. A primeira opção não estava excluída. Sua rejeição e a adoção de um programa alternativo de reorganização do sistema capitalista internacional só tomou corpo sob Reagan... Os governos norteamericanos dos anos 70 tomaram um certo número de medidas importantes para libertar o capitalismo norte-americano das limitações do pós-guerra. Mas se tratava de abrir brechas mais do que de
redefinir um sistema coerente de acumulação. Existiam pressões que vinham dos estados do Sul em
favor de uma nova ordem econômica internacional. Houve os programas a favor de um keynesianismo europeu global recomendados pelo relatório Brandt. Houve o entusiasmo pelos esquemas de
gestão concertada da crise no seio da tríade, que encontraram sua expressão principalmente na cúpula de Rambouillet de 1975, da qual saiu o G-7. Mas o programa finalmente aplicado só tomou
corpo no início dos anos 80 sob o impulso da nova direita anglo-americana...
Para a administração Reagan, tratava-se de restabelecer a hegemonia do capital americano no coração do sistema e de restaurar a dominação do Norte sobre o Sul. Não bastava, para isso, modificar
as relações econômicas entre os estados. Como em Bretton Woods, no final da guerra, deveria se
travar uma batalha de reorganização dos regimes de acumulação no próprio seio dos estados. Daí a
emergência de um novo sistema monetário internacional; a pressão iniciada na Rodada Uruguai de
1981 para modificar os regimes de acumulação [que culminou na formação da OMC em 1995 –
J.C.], e a reorientação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial a fim de impor às e-

222 Michel Husson, La mondialisation, nouvel horizon du capitalisme, p. 9-11.
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conomias do Sul os programas de ajuste estrutural; o estabelecimento de dispositivos de ajuda às
classes proprietárias a fim de proceder a estas mudanças em detrimento de outras classes sociais:
privatizações, desoneração fiscal para os ricos, facilidades oferecidas aos investimentos rentistas,
reconstituição de um exército industrial de reserva massivo”223.
O deslocamento da relação de forças sociais e políticas desencadeia uma série de processos que
retroalimentam esta dinâmica: as privatizações aumentam os poderes privados do capital em detrimento
dos poderes dos estados nacionais da periferia ou dos regimes do estado do bem-estar; as fusões de corporações aceleram a centralização e concentração de capitais em escala mundial e a formação de autênticas
empresas transnacionais; a redução do tempo de rotação do capital (os prazos esperados de retorno dos investimentos se tornam mais curtos) viabiliza uma elevação da taxa de lucro; a diversificação dos investimentos das grandes corporações as leva a atuarem também na esfera financeira, integrando-se na “economia cassino”224; as mudanças na organização do trabalho produzem uma queda na percentagem da classe
operária sobre o total dos assalariados, o aumento de sua heterogeneidade social e o enfraquecimento de
sua capacidade de mobilização; o pleno emprego é substituído pelo crescente desemprego estrutural e pelos ataques aos sistemas de seguridade social225.
Os fundamentos econômicos da reorganização das relações de classe baseiam-se nas mudanças
nos métodos de gestão e produção. A produção “enxuta” (lean production)226 apoia-se, de um lado, nos
círculos de controle de qualidade e trabalho em equipe, e de outro, na flexibilização, precarização, intensificação dos ritmos de trabalho, terceirização e reengenharia, todas medidas destinadas a aumentar a taxa
média de exploração227. O desemprego estrutural, apresentado pelo neoliberalismo como fruto necessário
do progresso técnico228, é de fato conseqüência da baixa taxa de crescimento da economia como um todo
e da pequena redução da jornada média de trabalho229. Mas as relações sociais de produção não se estruturam apenas a partir dos locais de trabalho e se levarmos em conta também a distribuição e a ação do estado (seguridade, gastos sociais e outras despesas que representam salários indiretos, instrumentos de política econômica disponíveis), que também incidem sobre os padrões de acumulação, configura-se o que vários analistas tem chamado de passagem do padrão de acumulação fordista-keynesiano para a acumulação
flexível230.

223 Peter Gowan, Cosmopolitisme liberal et “gouvernance globale”, p.102-103.
224 A formula é de Susan Strange no seu livro de 1986, Casino capitalism. Ver também François Chesnais, A mundialização do capital.
225 Vivianne Forrester, O horror econômico.
226 J. Womack et alii. The machine that changes the world: the triumph of lean production. Para sua crítica, ver
Tony Smith, Lean production: a capitalist utopia?
227 Nadia Castro e A. Guimarães, Além de Braverman, depois de Buravoy. Vertentes analíticas na sociologia do
trabalho; Helena Hirata (org.) Sobre o modelo japonês.
228 Jeremy Rifkin, O fim dos empregos.
229 Outros momentos da história do capitalismo, inclusive o período fordista-keynesiano, assistiram a um grande
progresso técnico sem crescimento do desemprego. Ver Michel Husson, Misère du capital.
230 David Harvey, Condição pós-moderna.
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Ocorre uma terceira grande vaga de inovação tecnológica na história do capitalismo, cujo enorme
impacto societário já mencionamos. Mas ela é muito menos industrial do que as duas anteriores. A difusão
destas inovações pelo conjunto do sistema econômico e pela sociedade depende de uma série de fatores
estruturais, como a ação do estado, seu impacto favorável ou não a um maior controle do processo produtivo pelo capital, a qualificação da força de trabalho, etc231. E apesar de alguns analistas teorizarem que
vivemos em uma sociedade da informação, a informática não se mostrou capaz de produzir uma sinergia e
um efeito dinamizador da acumulação comparável ao conjunto de novos ramos que constituíram a segunda revolução industrial – e que retirou a economia capitalista da grande depressão do século XIX (18731896).
As taxas de lucro subiram gradativamente, de cerca de 15% no início dos anos 1980 até atingirem
19% na segunda metade dos anos 1990232, mas as taxas de crescimento econômico dos países centrais
continuam baixas (1,5% entre 1991-1995, contra 5,1% entre 1960-70)233 e a economia internacional foi
pontuada por recessões globais (1974-75, 1980-82, 1990-92, 2000-03) – ver gráfico e tabelas no apêndice
a este capítulo. Acirra-se a concorrência em um mercado mundial composto por economias mais abertas,
com uma enorme concentração de poderes econômicos nos países centrais e a perda de espaço e autonomia dos países pobres. Algumas regiões do planeta são conhecem uma estagnação quase completa de suas
economias e são marginalizadas. O desenvolvimento deixa, neste quadro, de ser o horizonte provável e
mesmo possível para a imensa maioria dos países da periferia, como destaca Arrighi; apenas uns poucos
países, os mais fortes, podem ser vencedores na corrida pelas melhores posições no mercado mundial234.
Tomada a população mundial de conjunto, a percentagem da renda apropriada pelos 20% mais ricos passou de 69,5% em 1965 para 83,4% em 1990, enquanto a percentagem apropriada pelos 20% mais pobres
caia de 2,3% para 1,4%235, uma desigualdade crescente, que gera tensões também crescentes no sistema,
que estruturalmente tende a inviabilizar a democracia. Como afirmava já nos anos 1980 Adam Przeworski,
“a crise do keynesianismo é a crise do capitalismo democrático”236.

Há um debate, entre os economistas, sobre em que medida estão reunidas as condições para a retomada de um ciclo longo de expansão sustentada da economia capitalista. O problema é resumido por
Walden Bello e Marylou Malig da seguinte forma:

231 Paolo Sylos Labini, Oligopólio e progresso técnico; Christopher Freeman, The economics of industrial innovation e The diffusion of technical innovations and changes of techno-ecnomic paradigms; Eduardo Albuquerque, Invenções e mutações.
232 Robert Went, Globalization: neoliberal challange, radical responses, p. 98-99.
233 Paulo Singer, Para além do neoliberalismo: a saga do capitalismo contemporâneo, p. 17.
234 Giovanni Arrighi, A ilusão do desenvolvimento.
235 Bill Robinson, The crisis of global capitalism: how it looks from Latin America in Alan Freeman and Boris Kagarlistsky, op. cit., The politics of empire, p. 179.
236 Adam Przeworski, Capitalismo e social-democracia, p. 248.
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“Pode ser, como um certo número de economistas tem afirmado, que estejamos na saída do famoso
‘ciclo Kondratieff’. Lançada pelo economista russo Nikolai Kondratieff, esta teoria sugere que o
progresso do capitalismo global é marcado não apenas pelos ciclos comerciais de curto-prazo, mas
também por ‘super-ciclos’ de longo prazo. Os ciclos de Kondratieff são ondas de aproximadamente
50-60 anos. A curva ascendente do ciclo de Kondratieff é marcada pela exploração intensiva de novas tecnologias, seguida de uma crista quando a exploração tecnológica amadurece, depois de uma
curva descendente quando as velhas tecnologias produzem um retorno decrescente e as novas tecnologias estão ainda em uma fase experimental em termos de exploração lucrativa, e finalmente um
depressão ou um prolongado período deflacionário.
A depressão da última onda foi nos anos 1930 e 1940, um período marcado pela Grande Depressão
e pela Segunda Guerra Mundial. O ascenso da atual onda começou nos anos 1950 e a crista foi atingida em 1980 e 1990. A exploração lucrativa dos avanços do pós-guerra nas industrias chaves de
energia, automóvel, petroquímica e manufaturas terminou enquanto a tecnologia da informação estava em um estágio inicial. Desta perspectiva, a ‘Nova Economia’ dos final dos anos 1990 não era
uma transcendência do ciclo comercial, como muitos economistas acreditavam, mas a última fase
gloriosa do atual superciclo antes de seu declínio em uma prolongada deflação. Em outras palavras,
o caráter específico da atual conjuntura reside em que a curva descendente do ciclo de curto prazo
coincide com o movimento descendente do superciclo Kondratieff. Para usar as palavras de outro
famoso economista, Joseph Schumpeter, a economia global parece ter pela frente um prolongado
período de ‘destruição criativa’”237.
Outros enfatizam, na análise do ciclo Kondratieff, não as inovações tecnológicas, mas as mudanças sociais, destacando que o modelo de acumulação com concentrador de renda do neoliberalismo (austeridade salarial nos países do centro e políticas de “ajuste estrutural” nos da periferia, com uma colossal
drenagem de recursos para o centro) limita a expansão dos mercados e a taxa de crescimento, criando um
padrão caracterizado por uma forte instabilidade e por flutuações cíclicas acentuadas.
Wilno, todavia, vai sublinhar que “um modo de regulação particular, socialmente regressivo, mas
não ineficaz do ponto de vista capitalista, está instaurado. Neste sentido, pode-se sustentar que o capitalismo saiu da... onda longa recessiva que começou no início dos anos 70. O fator desencadeador dessa
mudança de período não é constituído pelas novas tecnologias: qualquer que seja seu impacto, elas não
têm qualquer capacidade autônoma para modelar a economia e a sociedade de amanhã. Inversamente, o
acúmulo das derrotas parciais sofridas pelos assalariados nos principais países capitalistas desenvolvidos
permitiu às burguesias não apenas ‘fazer os trabalhadores pagarem pela crise’ mas lançar as bases de uma
nova regulação”238.
Não é nosso objetivo aqui resolver este importante problema – tentar prognosticar o cenário para a
economia capitalista internacional para as próximas décadas. Isso remete para um dos mais importantes e
complexos problemas da teoria econômica239. O que parece, porém, incontestável é que o neoliberalismo
globalizado carrega a contradição interna de viabilizar a expansão dos mercados em um marco onde a regra básica é a não-distribuição aos assalariados dos ganhos de produtividade. Assim, como analisa Michel
Husson, “para assegurar a realização da produção, uma parte da mais-valia deve ser redistribuída para ca237 Walden Bello e Marylou Malig, The crisis of the globalist project and the new economics of George W. Bush,
in Alan Freeman and Boris Kagarlistsky, The politics of empire, p. 87-88.
238 Henri Wilno, Uma nova ordem produtiva?, p.14.
239 Ver Ernest Mandel, Long waves of capitalist development.
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madas sociais cujo consumo fornecerá os mercados necessários para o crescimento da produção. A variável de ajuste é, então, a taxa média da renda financeira, cujo papel é assegurar a adequação entre o consumo saído deste tipo de rendas e a oferta de mercadorias... O crescimento das taxas de juros reais... (tornase) uma chave para a partilha da mais-valia, permitindo redistribui-la entre os detentores de rendimentos
suscetíveis de a consumir, pois as oportunidades de investimentos produtivos rentáveis não crescem na
mesma rapidez que a realização da mais-valia”. O ajuste promovido pela taxa de juros tem duas dimensões. A primeira é geográfica e seus aspectos bem conhecidos: o fluxo de capitais, principalmente alemães
e japoneses, para os Estados Unidos, de um lado, e a enorme drenagem de recursos dos países do Terceiro
Mundo para o centro, a partir dos anos 80, de outro. A segunda é social: os beneficiados por esse processo
são detentores de títulos financeiros em detrimento da massa de assalariados.
A conseqüência é que este modelo de reprodução produzido nos países do centro é generalizado
para todo o planeta: a massa salarial está estagnada, a taxa de acumulação é muito flutuante e diferenciada
e uma parte crescente da renda é reciclada para as classes dominantes e rentistas do norte e do sul. Como
destaca Husson, “encontramos, portanto, nos países do sul, de maneira ainda mais marcada do que no norte, uma polarização social monstruosa que constitui a contrapartida de um modelo global cuja regra fundamental consiste em não beneficiar os salários com os ganhos de produtividade... Não se deve excluir a
emergência de zonas de forte crescimento, mas, por sua natureza social, este crescimento não fundamenta
um desenvolvimento, na medida em que ele se baseia em uma redistribuição excludente e que implica um
modo de repartição regressivo das rendas”240.
Harvey vai destacar, a partir da idéia que “desde os anos 1970, o capitalismo global experimentou
um problema crônico e duradouro de superacumulação” (diagnóstico do qual discordam, por exemplo,
Panitch e Leys)241, como a resposta a resposta à redução da taxa de lucro reorienta o conjunto do sistema
capitalista internacional. A volatilidade dos capitais no período subseqüente correspondeu a uma série de
tentativas fracassadas de solucionar estes problema por ajustes espaço-temporais.
“Foi através da orquestração desta volatilidade que os Estados Unidos procurou preservar sua posição hegemônica no capitalismo global. Em conseqüência, o giro recente para um imperialismo aberto pode ser entendido como um sinal de debilitamento de sua hegemonia frente às sérias ameaças de
recessão e desvalorização generalizada no país, que contrasta com os diversos ataques de desvalorização infligidos previamente em outros lugares (América Latina nos anos 1980 e no início dos 1990
e as crises ainda mais sérias que consumiram o Leste e o Sudeste da Ásia em 1997 e que logo afundaram a Rússia e a parte da América Latina). Mas também quero destacar que a incapacidade de acumular através da reprodução ampliada sobre uma base sustentável foi acompanhada por crescentes tentativas de acumular através da expropriação. Esta, segundo minha conclusão, é a marca do
que alguns chamam de ‘o novo imperialismo’”242.
Para Harvey, como para os teóricos do imperialismo do início do século XX, “o sistema de crédito
e o capital financeiro foram fatores que influenciaram significativamente na depredação, na fraude e no

240 Michel Husson, Les trois dimensions du neo-imperialisme.
241 Leo Panitch y Colin Leys, Capitalismo global e imperio norteamericano. In Socialist Register 2004.
242 David Harvey, El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, p. 100.
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roubo”243, e que seguem hoje operando da mesma maneira. Especulação bursátil (a “nova economia”),
destruição de ativos pela inflação (toda a América Latina e boa parte da Europa Oriental nos anos 1990)
ou ataques especulativos dos fundos de pensão, empobrecimento e servidão de populações inteiras pelo
endividamento (Argentina), fraude corporativo de pequenos acionistas (Enron), apropriação dos ativos de
países falidos (da Coréia e Indonésia, ao México e Argentina). Na crise de 1997, ao forçarem a falência de
empresas nacionais, depois compradas a preços de liquidação, os países centrais promoveram “a maior
transferência de ativos de proprietários domésticos (por exemplo, do Sudeste Asiático) a estrangeiros (por
exemplo, estadunidenses, japoneses e europeus) em tempos de paz nos últimos cinqüenta anos em qualquer lugar do mundo”244. Mas novos mecanismos de pilhagem foram estabelecidos através dos tratados
relativos à propriedade intelectual da OMC, da biopirataria, da degradação dos bens ambientais, das privatizações de ativos públicos, da mercantilização da cultura, etc. Em alguns casos, como o bloqueio ao acesso a tratamentos contra HIV para as populações dos países africanos, sob pretexto de não questionar as regras estabelecidas de propriedade intelectual, o impacto real da dominação imperial é tão destrutivo para a
humanidade como o da escravidão colonial. Patrick Bond tem toda razão de, a partir do seu estudo da relação da África com o sistema mundial, chamar o novo regime de “apartheid global”245.
O regime de acumulação por expropriação está associado, como no caso do imperialismo do século XIX, à incapacidade das burguesias dos países centrais promoverem o combate à desigualdade social e
instabilidade através de mecanismos internos de redistribuição. Esta analogia e as implicações que suscita
são bem destacadas por Harvey:
“O giro para uma forma liberal de imperialismo (associada a uma ideologia de progresso e a uma
missão civilizatória) não foi o resultado de imperativos econômicos absolutos mas da falta de vontade política da burguesia para abandonar alguns de seus privilégios de classe, bloqueando assim a
possibilidade de absorver a superacumulação através da reforma social interna. Atualmente, a forte
oposição por parte dos proprietários de capital a qualquer política de redistribuição ou melhoria social interna nos Estados Unidos não deixa outra opção além de olhar para o exterior para resolver
suas dificuldades econômicas. Este tipo de políticas de classe interna forçou muitos poderes europeus a olhar para o exterior para resolver seus problemas entre 1884 e 1945, e isto imprimiu uma
tonalidade particular às formas que então adotou o imperialismo europeu. Muitas figuras liberais e
inclusive radicais se tornaram imperialistas orgulhosos durante estes anos, e boa parte do movimento operário persuadiu-se que devia apoiar o projeto imperial como um elemento essencial para seu
bem-estar. Isto requereu, todavia, que os interesses burgueses comandassem amplamente as políticas estatais, os aparatos ideológicos e o poder militar. Em minha opinião, Hannah Arendt interpreta
este imperialismo eurocêntrico corretamente como ‘a primeira etapa do domínio político da burguesia e não como a última fase do capitalismo’, como tinha sido descrita por Lênin”246.
Um novo arranjo institucional vai expressar a nova ordem produtiva e as alianças de classe que a
sustentam. As instituições ligadas à globalização tornaram-se cada vez mais presentes e ativas, seja no
243 David Harvey, op. cit., p.113.
244 R. Wade e F. Veneroso, The Asian Crisis: The high debt model versus the Wall Street-Treasury-IMF complex.
Citado por David Harvey, p.114.
245 Patrick Bond, Against global apartheid: South Africa meets the World Bank, IMF and international finance. Para o tratamento da questão do HIV, ver em especial caps. 8 e 9.
246 David Harvey, op. cit, p. 110.
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campo do comércio mundial (OMC), da articulação política (G-7), da gestão da dívida (BM-FMI), da ecologia (Eco-92, Tratado de Kyoto). A passagem do GATT para a OMC, em 1995, corresponde ao desenvolvimento de novas formas de subordinação dos estados, dos poderes eleitos e das legislações nacionais
aos setores dominantes do mercado mundial247. Sob o impulso do FMI e do Banco Mundial, a dívida externa continua desempenhando uma função disciplinadora dos países dependentes248. Estas instituições,
ainda que débeis em comparação com os estados centrais e as grandes corporações, são suficientemente
poderosas para enquadrar os países do Terceiro Mundo e do Leste Europeu que transitam para o capitalismo.
Como destaca Harvey (e também Gowan), “o surgimento de um complexo ‘Wall Street- Reserva
Federal-FMI’ dentro dos Estados Unidos, capaz de controlar as instituições globais e de projetar um
vasto poder financeiro pelo mundo através de uma rede de outras instituições financeiras e governamentais, jogou um papel determinante e problemático na dinâmica do capitalismo global nos anos
recentes. Mas este centro de poder só pode operar da forma como o faz por o resto do mundo está
interconectado e efetivamente enganchado em um marco estruturado de instituições financeiras e
governamentais (incluindo as supra-nacionais). Daí a importância da colaboração entre, por exemplo, bancos centrais das nações do G-7 e dos diversos acordos internacionais (temporários no caso
das estratégias monetárias e mais permanentes no caso da OMC) desenhados para enfrentar dificuldades específicas. E se o poder do mercado não é suficiente para alcançar determinados objetivos e
para enquadrar os elementos recalcitrantes ou rogue states, está disponível o inigualável poder militar estadunidense (aberto ou encoberto)”249.
A globalização é acompanhada pela formação de blocos regionais ou continentais, através de processos muito variados250. A Europa é o caso limite, com a formação de uma vasta estrutura proto-estatal
que absorve muitas das atribuições antes depositadas sobre os estados nacionais. Com a implantação do
euro, as responsabilidades fundamentais da política econômica já foram transferidas para o Banco Central
Europeu. Estamos frente a uma federação supra-nacional que absorve muitas estruturas de poder, com
uma grande incidência nas relações de forças mundiais. Totalmente diferente é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, uma mera área de livre-comércio impulsionada pelos Estados Unidos, que tende
a anexar a região centro-americana. No caso do Mercosul, embora os objetivos sejam mais ambiciosos,
são limitados pela condição de dependência e confronto com os interesses norte-americanos. O bloco em
torno do Japão é informal, fruto em grande medida da deslocalização de industrias dali para os países vizinhos, e diretamente vinculado ao dinamismo que apresenta a economia chinesa.

O que Harvey chama de neoimperialismo e o papel ativo das instituições multilaterais ou regionais
não retira a importância dos estados nacionais, que – diferente do que difunde uma certa ideologia da globalização – continuam sendo fundamentais para a manutenção do sistema. Seja com uma orientação mais

247 Noam Chomsky, Um senado virtual governa o mundo; Ignacio Ramonet, Les nouveaux maîtres du monde; e
Geopolítica do caos.
248 Eric Toussaint, A bolsa ou a vida. A dívida externa do Terceiro Mundo: as finanças contra os povos.
249 David Harvey, op. cit., p. 111.
250 B. Gerbier, La continentalisation, véritable object de la mondialisation.
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agressiva, sob Reagan e Bush, seja com uma orientação mais benevolente, sob Clinton, tanto o sistema capitalista de conjunto, como o império norte-americano precisam, no centro e na periferia, de estados nacionais funcionais para a reprodução das relações de produção capitalistas.
O capitalismo contemporâneo é, historicamente, o resultado da reconstrução do sistema econômico e do mercado mundial durante e após a Segunda Guerra Mundial pelo estado capitalista norteamericano, o grande vitorioso do conflito. Ele foi capaz de, retirando as lições do período anterior, conjugar seu poder particular com a coordenação geral do sistema251. Não teve, para isso, que recorrer a um
império formal, mas pode construir um império informal, recorrendo a elementos presentes desde a origem no estado norte-americano, a combinação de “um império extensivo e o auto-governo” de que falava
Thomas Jefferson252 ou uma estrutura de “poder em rede”253. Desde o seu início, na virada para o século
XX, o imperialismo norte-americano tinha tomado uma forma distinta da européia: Theodore Roosevelt
enfatizava o poder de polícia internacional que os Estados Unidos deveria desempenhar e Woodrow Wilson o apresentava como expressão da defesa dos direitos universais. Mas, como destacam Panitch e Leys,
foi com “o New Deal que o estado norte-americano começou a desenvolver as capacidades modernas de
planificação que, uma vez liberadas na Segunda Guerra Mundial, transformariam e estenderiam amplamente o imperialismo informal norte-americano”254. O sistema de Bretton Woods que articula a economia mundial, foi, do início ao fim, uma construção dos Estados Unidos para projetar globalmente seu poder econômico e político – sua economia compreendia, naquele momento, 50% da produção mundial.
Como resultado deste rearranjo, “as redes e tessituras institucionais imperiais mais densas, que anteriormente articulavam as relações Norte-Sul entre os estados imperiais e suas colônias formais ou informais,
agora estruturavam os vínculos entre os Estados Unidos e os principais estados capitalistas”255, que se reergueram nos marcos do Plano Marshall. Desde 1950 a política externa do EUA tem como objetivo formalizado construir um “ambiente mundial em que o sistema norte-americano possa sobreviver e florescer”256.
Panitch e Leys tem razão ao destacar que “a nova modalidade informal de dominação imperial se
caracterizava, tanto nos países capitalistas avançados como no terceiro mundo, por uma penetração
de suas fronteiras mais do que por sua dissolução. A nova ordem capitalista internacional estava agora organizada e regulada já não por um império formal mas por meio da reconstrução dos estados
como elementos integrais do império informal norte-americano. Os estados-nações constituíam o
veículo principal através do qual: (a) as relações sociais e as instituições de classe, a propriedade, a
moeda, os contratos e os mercados se estabeleciam e reproduziam; e (b) levava-se adiante a acumu251 Ver Perry Anderson, Force and consent.
252 Citado por Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.31.
253 Michel Hardt e Antonio Negri, Império, cap. 8. Este é um aspecto que Hardt e Negri tem razão em destacar em
sua análise, que por outra parte é extremamente unilateral em sua ênfase no capitalismo atual como sendo caracterizado por um poder descentralizado e amorfo
254 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.34. Eles se apoiam na análise de Brian Waddell, The War against the New
Deal: World War II and American Democracy.
255 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.35.
256 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.41.
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lação internacional de capital. A grande expansão do investimento estrangeiro direto em todo o
mundo implicou em que, longe de se escapar do estado, o capital aumentou sua dependência de
muitos estados. Ao mesmo tempo, como força social efetiva dentro de qualquer estado dado, o capital tendia a integrar o capital estrangeiro e o doméstico dentro das ambições e conexões internacionais. Sua interpenetração fez com que a noção de diferentes burguesias nacionais – para não falar do
tipo de rivalidade entre elas que conduziu à Primeira Guerra Mundial – se tornasse crescentemente
anacrônica
Outra dimensão desta nova relação entre capitalismo e imperialismo era então a internacionalização
do estado, entendida como a aceitação por parte do estado de se encarregar da administração da ordem capitalista doméstica de modo a contribuir para a administração da ordem capitalista internacional. Para o estado imperial norte-americano, a internacionalização do estado tinha, de todo o modo, uma qualidade especial dado que permitia aos EUA definir e exercer seu interesse nacional não
só em benefício de sua própria classe capitalista, mas fundamentalmente em benefício da extensão e
reprodução do capitalismo global...
Nos anos 1970, no curso de... renegociações dos termos que... ligavam a Europa e o Japão ao império norte-americano, todos os estados-nações envolvidos aceitaram a responsabilidade de criar as
condições internas necessárias para sustentar a acumulação internacional, como a estabilidade dos
preços, as limitações da militância operária, o tratamento nacional aos investimentos estrangeiros e
a saída irrestrita de capitais. Para citar... Poulantzas, a tendência real que surgiu a partir da crise dos
setenta foi de ‘transformações internas do próprio estado a fim dele se encarregar da internacionalização das funções públicas em benefício do capital’. Portanto, os estados-nações não estavam desaparecendo, mas somando responsabilidade ”257.
A globalização atual não resulta de qualquer imperativo econômico, mas da resposta política às
conquistas democráticas arrancadas no período do pós-guerra, que limitavam a taxa de lucro. Ela é uma
“nova forma de domínio social” que produziu: “(a) o ressurgimento da base produtiva do predomínio estadounidense; (b) um modelo universal para restaurar as condições de rentabilidade em outros países desenvolvidos; e (c) as condições econômicas para a integração do capitalismo global”258. Na medida em
que os Estados Unidos reverteu, nos anos 1980, as tendências de declínio econômico e deslanchou os processos que levaram a que as outras economias centrais fossem parcialmente reformatadas em moldes neoliberais, foi possível garantir que o tratamento dado ao capital estrangeiro nos diferentes países fosse similar e integrar a livre circulação de bens e capitais como clausula pétrea de todas as instituições multilaterais.
Dentro deste diagnóstico, a crise atual não conduz a “algo parecido a uma rivalidade interimperialista”259. Como recorda Aijaz Ahmad, “a concepção de ‘rivalidade interimperialista’ pressupunha uma
fase dentro da evolução global do modo de produção capitalista em que os capitais nacionais eram essencialmente discretos por natureza e com escassa interpenetração. Portanto, pressupunha um tipo de estado
que representava às burguesias nacionais como tais em competição com outras burguesias nacionais e seus
respectivos estados... Hoje não é possível extrapolar um conceito de ‘rivalidade inter-imperialista’”260

257 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.40-41 e 44.
258 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.46.
259 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.53.
260 Aijaz Ahmad, Imperialismo de nuestro tiempo, p. 83.
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Mas “as dinâmicas de instabilidade e contingências ao sistematicamente incorporadas à forma reconstituída do império”, porque “a concorrência intensificada própria do neoliberalismo e a hipermobilidade da liberalização financeira agravam o desenvolvimento desigual e a extrema volatilidade interentes à ordem global. E mais, esta instabilidade se vê dramaticamente amplificada pelo fato de que o estado norte-americano só pode dominar este sistema através de outros estados, e converter a todos em estados ‘efetivos’ para o capitalismo global não é um assunto simples”261.
Os problemas atuais do neoimperialismo são, assim, de novo tipo, engendrados pela dinâmica cumulativa da globalização neoliberal – “um complexidade sistêmica no capitalismo global de hoje que inclui instabilidades e crises”262. A crise deriva dos “limites que um império informal, que domina através
de outros estados, encontra para fixar uma estratégia de crescimento econômico coordenado, inclusive
dentro dos países capitalistas avançados”. Nos estados centrais, a correlação de forças social interna tem
limitado a adoção do neoliberalismo – por exemplo, as dificuldades de a Alemanha flexibilizar seus mercados de trabalho ou do Japão reestruturar seu sistema bancário. “Isso frustrou as ‘reformas’ que o capital
considera necessárias, alinhadas com a própria reestruturação prévia do estado norte-americano”263.
Mas se o neoliberalismo exclui o desenvolvimento – como afirmam não só Panitch e Leys, mas
também Arrighi, Harvey, Freeman e Kagarlitsky –, grande parte do mundo, e em especial a periferia capitalista, vive uma situação jamais vista de polarização social264. O mundo dividido entre um centro espoliador e uma periferia estruturalmente saqueada conhece uma crescente fragmentação em escala global. Esta
fragmentação é o resultado do desenvolvimento orgânico da globalização e também o seu limite interno,
na medida em produz uma polarização e uma desigualdade crescentes, insustentáveis a longo prazo. “A
desigualdade econômica crescente, acima de tudo a desigualdade territorial, não é imposta ao livre mercado, é o resultado dele... No início do século XX... a distância entre o PNB per capita da nação mais pobre e
da mais rica era de 22 para 1. Em 1970 esta distância tinha aumentado para 88 para 1. Em 2000 – isto é,
depois do mercado ter atingido sua maior extensão na história – ela alcançava 267. É inconcebível que este processo tenha outra fonte que não o próprio mercado. A desigualdade cresceu mais rapidamente onde o
mercado avançou ou o estado recuou”265. O produto mais universal da globalização é, concluem Freeman
e Kagarlitsky, a desigualdade.

261 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.48.
262 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.52. Os autores ressaltam algumas destas contradições: “a sincronização das
recessões, a ameaça de deflação, a dependência do mundo com respeito aos mercados norte-americanos e a dependência dos EUA da entrada de capitais para cobrir seu déficit comercial”.
263 Leo Panitch y Colin Leys, op. cit., p.53.
264 Giovanni Arrighi, A ilusão do desenvolvimento; David Harvey, The New Imperialism; Alan Freeman and Boris
Kagarlitsky (eds), The politics of empire: globalization in crisis.
265 Alan Freeman and Boris Kagarlitsky, Introduction: World Empire – or a World of Empires? In The politics of
empire: globalization in crisis, p. 9. Para um panorama das crescents desigualdades, ver Bob Sutcliffe, 100 imágenes
de un mondo desigual.

265

A produção da desigualdade passa pelos estados da periferia. “O poder das instituições internacionais nunca foi, de fato, um poder sobre os governos do Terceiro Mundo, mas sempre através deles. Ele
funcionou, em última instância, assegurando o seu consentimento”. Freeman e Kagarlitsky resgatam a velha máxima da teoria da dependência: o domínio de Washington e Wall Street, secundado pelas classes
dominantes da Europa e do Japão, incorpora em um bloco governante mundial governos subordinados,
mais ou menos relutantes, dos países da periferia266. Mas, como o consentimento do governo não significa o consentimento do povo, a instabilidade tende a se tornar crônica e multiplicam-se as situações de desagregação, um cenário de desordens e grande instabilidade. Face ao colapso de alguns estados, foram
montadas diversas intervenções internacionais de estabilização – que foram, até a invasão do Iraque em
2003, sempre iniciativas dos Estados Unidos com o aval dos organismos multilaterais. Esta vaga de mundialização do capital promove uma desarticulação tendencial das esferas econômica e política. A maioria
das economias nacionais deixam de ser conjuntos relativamente coerentes, articulando mercado, território
e estado quando a desregulamentação internacional e a concorrência introduzem fraturas entre a lógica econômica e a soberania política267.
Neste marco, o recurso à força passa a ser uma tentação cada vez mais maior do império norteamericano, que monopoliza meios de coerção militar na escala mais desproporcional da história humana.
A designação de “rogue states”, estados fora da lei, está sendo atribuída a todos os que se colocam fora do
seu império informal, sinalizando os possíveis alvos para a ação bélica. Como afirma um dos ideólogos da
nova direita estadounidense, Thomas Friedman, em uma passagem muito citada de seu The Lexus e the Olive Tree, “a mão oculta do mercado não funcionará sem um punho escondido. O McDonald’s não pode
prosperar sem McDonell Douglas, o fabricante do F-15 da Força Aérea americana. E o punho escondido
que torna o mundo seguro para as tecnologias do Vale do Silício prosperarem chama-se exército, força aérea, marinha e fuzileiros navais dos Estados Unidos da América”268.
Os atentados de 11 de setembro de 2001, ao destacarem a vulnerabilidade do poder norteamericano neste mundo de integração e complexidade sistêmica crescentes, reforçaram muito os falcões
de Washington. Mas a resposta militar de Washington sob Bush II revela “todas as tensões na combinação
do estado norte-americano de sua função imperial de coordenação geral com o uso de seu poder para proteger e promover seus interesses nacionais”269. Este foi o ponto que confrontou a Casa Branca com os
governos francês e alemão na questão do Iraque de Saddan Hussein – que os europeus insistiam que deveria ser tratada sob a égide das Nações Unidas. “A não-dissimulada cara imperial que o estado norteamericano está hoje disposto a mostrar ao mundo tem que ver – lembram Panitch e Leys – com as cres-
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centes dificuldades para manejar um verdadeiro império informal global”270. Bush aposta que poderá
construir em países da periferia o tipo de rede de poder densa o suficiente para estabilizar novos estados
funcionais para o sistema, como os Estados Unidos fez, no passado, com a Alemanha e o Japão. Mas na
medida em que as relações mercantis continuam penetrando em todos os poros s sociedades, subvertendo
as tradições, rompendo os laços comunitários, destruindo as antigas identidades coletivas e promovendo o
individualismo consumista sem que uma dinâmica estável de reprodução ampliada do capitalismo seja estruturada, isso leva a novos e mais graves confrontos, instaura novas contradições.

A expansão do mercado mundial é o cerne de modificações avassaladoras no tecido social e na estrutura de classes da sociedade contemporânea. É um processo onde, como afirmava Marx no Manifesto
Comunista, “tudo que é sólido se desmancha no ar”. O mundo no século XXI está mais desigual do que
jamais antes na história humana com a brecha entre ganhadores e perdedores se aprofundando na corrida
pela globalização em escala internacional, mas também entre regiões no interior de cada país, inclusive
dos centrais. Com esta reconcentração do poder, estabelece-se uma nova hierarquia global, mais centrada
em cidades mundiais que em países271. Estas crescentes desigualdades estimulam guerras fiscais, aumentando as disparidades regionais e questionando também os compromissos que fundamentaram o estado do
bem-estar e o estado desenvolvimentista.
Com a redução da função redistributiva do estado e a perda de legitimidade das instituições estatais derrotadas pelos efeitos das privatizações (que reforçam os poderes econômicos privados) e da globalização (com a perda de controle das relações econômicas e monetárias), a coesão social se reduz. A reestruturação, o endividamento público, o deslocamento regressivo da carga tributária em prejuízo dos pobres
e a crise das finanças públicas solapam a possibilidade do estado-providência (ou do que subsiste dele)
preservar os salários, serviços públicos e proteção social.
Nos países dependentes, isso provoca crise generalizada dos sistemas populistas, num processo de
privatização/dolarização das economias (âncoras cambiais) e numa perda de soberania sob a pressão da
dívida externa e a corrosão dos recursos dependentes da exportação (redução tendência do preço relativo
das matérias primas). Para os países em situação muito frágil, isso produz inclusive uma “desconexão forçada” do mercado mundial. A participação total das exportações dos paises da periferia nas exportações
mundiais vem caindo rapidamente.
A globalização neoliberal altera bastante a configuração de classes em escala mundial e nas diferentes formações sociais, tanto do centro como da periferia. A mundialização do capital promove o deslocamento de partes das antigas classes dominantes. Divididas pela concorrência, as classes dominantes existem enquanto tais através de estados que as unificam. Mas o projeto estruturante dos estados nacionais
parece ter, na maioria dos casos, esgotado seus efeitos integradores e unificadores sem que tenha surgido
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um projeto alternativo272. Os estados existentes ainda são a forma necessária da dominação de classe,
mas em muitos casos não resistem mais face às tendências desagregadoras da mundialização do capital.
Daí a desestabilização, perceptível em muitos lugares, das classes dominantes e seus representantes e os
questionamentos pontuais do neoliberalismo por parte de setores menos aptos a se adaptarem aos efeitos
da concorrência neoliberal. Em casos mais graves, em que elites locais não conseguem se integrar no novo
cenário, acentua-se a redistribuição clientelista de benefícios e a tendência ao deslocamento clânico/étnico/religioso de certos estados, particularmente na África e na Ásia. Em todos os casos, há como
tendência geral uma crescente perda de legitimidade dos sistemas políticos, manifesta nas abstenções em
processos eleitorais e em uma crise de representatividade dos partidos políticos (em particular os de esquerda), que vêem sua justificativa histórica de existência questionada.
A reestruturação capitalista promove uma grande reorganização do proletariado. A participação
dos assalariados empregados na manufatura declinou até estabilizar-se, na década de 90, em torno de 20%
da força de trabalho dos países centrais (nos Estados Unidos, onde o processo é mais antigo, é menor).
Cresce a participação feminina na força de trabalho, mas em empregos precários ou de tempo parcial273.
A maior parte do proletariado está vinculado ao setor de serviços; a rede McDonald’s emprega hoje nos
Estados Unidos mais gente que a siderurgia. Ao mesmo tempo, as iniciativas empresariais destinadas a
aumentar a produtividade do trabalho aumentam a heterogeneidade social dos assalariados, erodindo seus
laços anteriores de identidade e de solidariedade, o que por sua vez dificulta a resistência a estas medidas274. Mas, globalmente considerado, há um aumento quantitativo grande do proletariado, ainda que
em bases mais precarizadas do que antes – a força de trabalho mundial passou de 1,6 bilhões de pessoas
em 1970 para 2,75 bilhões em 2000, sendo que destes 36,5% eram mulheres275. Só a industrialização e
urbanização aceleradas da China e da Índia nas últimas décadas já seria suficiente para modificar a composição global de classe – entre 1970 e 2000, a força de trabalho passou de 428 milhões de pessoas para
762 milhões na China, de 224 para 383 milhões na Índia e de 85 para 141 milhões nos Estados Unidos276.
A urbanização acelerada e caótica também promove, por todo o planeta, o crescimento da massa de excluídos nas grandes metrópoles, principalmente na periferia do sistema. Com o aumento das disparidades nacionais e continentais ou o retrocesso de economias periféricas, volta a crescer o movimento internacional
de populações. Se antes ele se deu da Europa (ou, de maneira forçada, da África e Ásia) para a América,
agora ele se dá da periferia para os países centrais, freqüentemente em condições ilegais e em um clima de
crise, com crescente marginalização e xenofobia.
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A globalização apresenta, porém, capacidade de estruturar uma nova rede de poder, envolvendo
elites desenraizadas, articuladas hierarquicamente em torno das burguesias centrais. Elas compartilham inserções estruturais e interesses semelhantes, modos de vida, valores e, até certo ponto, uma cultura em
comum, descolando-se das massas das sociedades onde vivem277. O que no passado representava a adoção do modo de vida do colonizador pelo colonizado, hoje é apresentado como a adesão a uma cultura
planetária, que a mídia global difunde por toda parte278.
Isso altera a forma como estes setores se relacionam com as demais classes sociais. Uma parte das
classes dominantes ainda procura integrar social e culturalmente as classes subalternas. A aceitação e difusão do multiculturalismo responde, pelo menos em parte, a este objetivo, incorporando expressões das identidades de setores não hegemônicos nos circuitos expandidos da indústria cultural. Mas a fração de
classe hegemônicas da burguesia responde ao retorno da questão social criminalizando as novas “classes
perigosas”. Como mostra Wacquant, “pretende remediar com ‘mais estado’policial e penitenciário o ‘menos estado’ econômico e social que é a própria causa da escalada generalizada da insegurança objetiva e
subjetiva em todos os países... Reafirma a onipotência do Leviatã no domínio restrito da manutenção da
ordem pública... no momento em que este afirma-se e verifica-se incapaz de conter a decomposição do
trabalho assalariado e de refrear a hiper-mobilidade do capital, as quais, capturandoa como tenazes, desestabilizam a sociedade inteira”279.
A recomposição capitalista tem, assim, a forte dimensão de uma contra-reforma regressiva – produzindo desemprego de longa duração, precarização das relações de trabalho, exclusões, retorno de velhas
epidemias e desenvolvimento de novas, pauperização absoluta de algumas populações, catástrofes ambientais e novas tecnologias avançando sem qualquer controle social. Ao mesmo tempo, o crescimento da
pobreza, a concentração das riquezas e a banalização da violência favorece uma postura de insensibilidade
frente à miséria e ao sofrimento alheio, condição para a convivência com o apartheid social e a existência
de sociedades duais, tanto no centro como na periferia. O casamento entre o mercado livre de qualquer rédea e a democracia parlamentar não está cumprindo as promessas feitas pelo neoliberalismo280.
As conseqüências políticas são evidentes por toda parte. Como destaca Tullo Vigevani, a globalização produz a universalização de valores como democracia, direitos humanos, direitos sociais, liberdade,
meio ambiente, direitos das mulheres e das minorias, individualismo. Mas enquanto o valor democracia
parece se difundir por todo o globo, “o papel do estado como lugar apropriado de exercício da democracia
parece enfraquecer-se. Portanto, a aporia está no surgimento de uma contradição aparentemente insolúvel:
de um lado, fortalece-se o valor democracia; e, de outro, esta perde significado à medida que o seu lugar
próprio de exercício, o estado, debilita-se... quando a vontade popular demonstra-se apta a condicionar o
277 Christopher Lasch, A rebelião das elites e a traição da democracia, Leslie Sklair, The transnational capitalist
class.
278 Benjamin Barber, Jihad X McMundo: como o globalismo e o tribalismo estão transformando o mundo.
279 Loïc Wacquant, As prisões da miséria, p. 7.
280 Ver Pierre Bourdieu, Contra-fogos 1 e 2.
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estado, este definha e torna-se incapaz de levar à frente as tarefas que lhe são próprias, como a de garantir
um bem-estar mínimo para todos, de promover o desenvolvimento, etc”281.

A globalização neoliberal produz um enorme deslocamento das referências que organizavam a
percepção do mundo e da ação política. Entram em crise as diferentes visões de mundo e ideologias políticas que coexistiram, se confrontaram e se complementaram durante a expansão do capitalismo no pósguerra. Deixam de existir simultaneamente, como tem destacado Samir Amin, as três grandes respostas
ideológicas do pós-guerra, o comunismo burocrático produtivista, o “terceiro-mundismo” desenvolvimentista e as alternativas socialistas; subsiste apenas, muito descaracterizada, uma social-democracia aderida,
em diferentes graus, ao liberalismo. O capitalismo apresenta-se como a única civilização, mas reduz-se o
espaço do universalismo da democracia liberal e das ilusões de progresso. A presença do capital organizando todas as esferas de atividade subverte as coordenadas que organizam o tempo e o espaço, a consciência e a ação política.
A globalização aproxima sociedades que antes pareciam distantes, a compressão do tempo-espaço
acelera a velocidade das relações econômicas e sociais e a rede universal de mídia satura todas as populações de informações e imagens. O conteúdo difundido pela indústria cultural passa a abranger tudo, resultando cada vez mais da atuação mercantil, com a padronização do tratamento da informação e do entretenimento difundido por um setor concentrado em escala planetária. As transformações culturais se dão em
estreita sintonia com a globalização, justificando-a e freqüentemente expressando suas dimensões mais regressivas.
O neoliberalismo aprofunda um fenômeno estrutural mais duradouro, existente há pelo menos
meio século. Estamos imersos em uma revolução nos modos de comunicação da humanidade, pelo menos
tão profunda como a que marcou a passagem da oralidade para a alfabetização. Isso altera a forma como
as pessoas processam as informações e apreendem o mundo, modificando suas estruturas mentais. Novos
meios se espalham, integrando-se uns com os outros, banalizando as imagens e massificando as informações, envolvendo grande parte da humanidade. Os suportes de comunicação da primeira e segunda revoluções industriais, que tem na televisão o seu ponto culminante, agora são qualitativamente reforçados pela
expansão exponencial dos meios digitais ligados à informática – do computador doméstico ao telefone celular, da teve a cabo internacional à internet. O conteúdo difundido neste sistema tornou-se cada vez mais
abrangente, ganhando um caráter crescentemente mercantil e industrial, com a padronização do tratamento
das informações e do entretenimento. A indústria cultural internacionaliza os suportes e os conteúdos da
mídia eletrônica, concentrando-a em escala planetária. O padrão hollywoodiano está diretamente associado à mercantilização da produção e difusão da informação, do entretenimento e do lazer, difundindo um
ideal “universal” de consumo e de aquisição de felicidade – o de sociedade estadounidense.

281 Tullo Vigevani, Globalização e capitalismo, processo político e relações internacionais, p.5-6.
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A globalização da mídia esgarça as fronteiras culturais; não há mais possibilidade de isolamento e
o fundamentalismo é freqüentemente a reafirmação defensiva de identidades que estão sendo solapadas
pelo mercado – o que dá origem a idéias como as de “guerras de cultura” ou “choques de civilizações”, ou
ainda, mais globalmente, à percepção pós-moderna de que a cultura teria se transformado em instância decisiva da sociedade282. Identidades ancestrais e obscuras nascem ou renascem, assim, através de fundamentalismos religiosos e nacionalismos xenófobos, na medida em que se fragilizam os vínculos de solidariedade de classe e nacionais. De outro lado, em um circuito perverso, resistências ao novo universalismo
mercantil “globalitário”, também podem alimentar o racismo, novas formas de exclusão, a violência social
e estatal283. As iniciativas de solidariedade e universalização da cidadania, conduzidas por alguns movimentos políticos e sociais, não são, a tendência dominante. Nos Estados Unidos, a nova direita embasa sua
política externa militarista na ideologia do fundamentalismo cristão evangélico, mobilizando uma base social ampla em torno do debate dos valores cristãos284.
Quando os modelos de explicação da realidade não parecem mais funcionais para dar significado à
inserção existencial de cada indivíduo na sociedade, generaliza-se a sensação de fragmentação e perda de
sentido285. No vazio, cresce a ideologia neoliberal, que constrói os valores hegemônicos e referencia as
práticas dominantes, legitimando as desigualdades crescentes entre indivíduos e classes sociais, regiões e
países e buscando retirar a possibilidade de tematizar o mercado. Ela desqualifica a perspectiva de outra
sociedade como irrealista ou mesmo totalitária, sustentando a generalização de um ideal capitalista de felicidade, como se ele pudesse ser alcançado por qualquer indivíduo como consumidor no mercado – consumidores do século XXI e cidadãos do século XVIII, dirá Canclini286.
Há uma paradoxal multiplicação e crise das utopias. Aspirações utópicas eclodem por toda parte,
destacando a abundância material atingida pela humanidade e a possibilidade do bem-estar geral, a igualdade ou equivalência de gêneros, o reconhecimento das diferentes culturas, o gozo das diversas expressões
da sexualidade, a busca da saúde perfeita, da comunicação total ou de uma sociedade reconciliada com a
natureza. Ao mesmo tempo, a sociedade almejada, que poderia propiciar a efetivação destes objetivos, parece mais distante do que nunca. As promessas das utopias socialistas estão desacreditadas pelo colapso
das experiências burocráticas e despóticas; os projetos social-democratas retrocedem drasticamente; a idéia de revolução tende a desaparecer do horizonte. Mesmo a nação perde seu conteúdo progressista, segundo o ideal republicano, deixando de se apresentar como uma comunidade baseada na fraternidade entre
seus membros para se transformar principalmente em fonte de nacionalismos excludentes e xenófobos.

282 Samuel Huntington, O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial; Scot Lash, Sociologia del
postmodernismo; Krisnan Kumar, Da sociedade pós-industrial à pós-moderna.
283 Pierre Bourdieu (org.), A miséria do mundo.
284 Johan Galtung, Fundamentalismo USA: fundamentos teológico-políticos de la política exterior estadounidense.
285 Ver Cornelius Castoriadis, A crise do processo de identificação, in A ascensão da insignificância.
286 Ver Nestor García Cancllini, La globalización imaginada.
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Uma forma moderna de barbárie traz enormes riscos para a humanidade, que se avolumam sem que se
vislumbre a perspectiva de sua eliminação.
Isso tem efeitos ideológicos profundamente desestruturadores, já que a emancipação humana, a
“busca da felicidade” ou da “liberdade pública” tem sido os valores mais elevados a nortear a ação política
e a constituição de sujeitos políticos desde que o Iluminismo formulou a questão. O século XX perseguiu,
sob diferentes formas, estes objetivos emancipadores. Na sua primeira metade, através da revolução política, que abriria a transição para o socialismo e a utopia terrestre do amanhã; da cultura modernista, cuja crítica à modernidade capitalista era empreendida a partir do horizonte utópico já atingido pela humanidade;
e, em geral, através da conquista da democracia política de massa. E quando as aspirações utópicas reemergiram, principalmente nos países centrais, nos anos 1960, o fizeram de forma tão rica e multifacetada
que pareciam antecipar um duradouro período em que todas as expressões de contestação poderiam se
manifestar com legitimidade. Assim, a experiência fundamental que constitui o passado presente na política da esquerda pressupunha o horizonte normativo da plena emancipação humana – até as experiências associadas a esse norte político serem brutalmente abaladas, nas últimas duas décadas, pelo deslocamento
deste horizonte, pela crise da utopia que viabilizaria todas as utopias.
Continuamos presenciando, todavia, a tendência ao florescimento de subjetividades que emergiu
nos anos 1960. Mulheres, negros, povos indígenas, homossexuais, nacionalidades oprimidas, imigrantes,
estudantes, jovens, idosos, grupos ecológicos, movimentos culturais, populações sem terra e sem teto e
muitos outros setores reivindicam suas demandas, sua autonomia e sua identidade. Por todo o planeta, apoiando-se nos exemplos uns dos outros, buscam afirmar suas aspirações. O termo “movimentos sociais”
procura dar conta desta miríade de sujeitos, antigos e novos.
Porém, como destaca Elisabeth Roudinesco, “quanto mais a sociedade apregoa a emancipação, sublinhando a igualdade de todos perante a lei, mais ela acentua as diferenças. No cerne desse dispositivo, cada um reivindica sua singularidade, recusando-se a se identificar com as imagens da universalidade, julgadas caducas. Assim, a era da individualidade substitui a da subjetividade: dando a si
mesma a ilusão de uma liberdade irrestrita, de uma independência sem desejo e de uma historicidade sem história, o homem de hoje transformou-se no contrário de um sujeito. Longe de construir seu
ser a partir da consciência das determinações inconscientes que o perpassam à sua revelia, longe de
ser uma individualidade biológica, longe de pretender-se um sujeito livre, desvinculado de suas raízes e de sua coletividade, ele se toma por senhor de um destino cuja significação reduz a uma reivindicação normativa. Por isso, liga-se a redes, a grupos, a coletivos e a comunidade, sem conseguir
afirmar sua verdadeira diferença”287.
O mundo globalizado limita, assim, o desenvolvimento do indivíduo como sujeito político da utopia liberal clássica. A produção do indivíduo liberto das amarras que o prendiam às coletividades tradicionais é impulsionada pela expansão do mercado, que dissolve as antigas comunidades e os laços de solidariedade que as sustentam. Mas o novo capitalismo solapa as condições de exercício da cidadania como
participação em uma esfera pública vigorosa. Os indivíduos atomizados – incapazes de forjarem em seu
cotidiano coletivos fortes o suficiente para direcionarem as instituições políticas centrais –, são transfor-

287 Elisabeth Roudinesco, Por que a psicanálise, p. 11-12.
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mados em simples consumidores, engrenagens dos mecanismos de poder, aprisionados por processos que
escapam a qualquer controle democrático. O reencantamento instrumental do mundo pela indústria cultura
e a difusão do espetáculo amplificam esta crise do sujeito autônomo cantado pelo liberalismo. Reforça-se
o que tem sido caracterizado como personalidade narcisista (Lasch) ou depressiva (Ehrenberg)288.
Isso ocorre tendo como pano de fundo o refluxo dos grandes sujeitos em torno dos quais se organizou a política desde o século XIX: de um lado, os movimentos nacionais e partidos que buscavam conformar a nação em estado, o estado em nação (no caso do Brasil) ou afirmá-la face a outras nações; de outro, o movimento socialista que se identificava com a organização de classe dos trabalhadores assalariados289. A globalização deslocou o espaço onde podiam se mover a maioria dos estados nacionais, o colapso do sistema burocrático na União Soviética eliminou o contrapeso aos Estados Unidos e a modificação da relação de forças que sustentava o estado do bem-estar questionou outro limite à ação do mercado
capitalista. Nenhuma instituição política estabelecida parece ter condições de conter as forças estruturantes
do mercado mundial e o peso do poder imperial dos Estados Unidos e das grandes corporações multinacionais de variadas origens que se movem na sua esteira. Já a crise do movimento socialista expressa não
só a alteração geral da correlação de forças, mas é também, o resultado de uma crise do projeto posto em
prática no século XX e do discurso constitutivo do próprio movimento. A recomposição social do proletariado contribui para desarticular sua antiga organização de classe. O sindicalismo perde o lugar de destaque e tende a ser visto como mais um movimento social. Os socialistas encontram, por toda parte, enormes
dificuldades de aplicar uma política anticapitalista.
Dessa forma, quando quase todos os agenciamentos táticos parecem possíveis e uma infinidade de
sujeitos emerge, nenhum agenciamento parece estratégico e nenhum sujeito político eficaz para questionar
os fundamentos da estrutura social estabelecida ou conquistar uma autonomia real face ao poder.

Modernidade, pós-modernidade, modernidade tardia

A sociedade mudou. Mas quando busca ir além da descrição, a sociologia parece ter perdido o
pouco da unidade que manteve desde que emergiu para entender a sociedade européia do século XIX (e
que sustentou por boa parte do século XX). Então, como a sociedade se contrapunha à comunidade, a modernidade era sinônimo de capitalismo e/ou racionalização e/ou destradicionalização.
Hoje a teoria social passou a nos oferecer uma profusão de novas categorias para explicar o mundo contemporâneo: modernidade tardia, segunda modernidade, modernidade reflexiva, pós-modernidade,
hiper-modernidade, modernidade líquida, sociedade do risco, sociedade do biopoder (que teria substituído
a da disciplina) – só para citar aquelas mais em voga. O que parece comum a este conjunto de caracterizações é que elas designam um esforço do pensamento social para apreender o que parece aos seus teóricos
288 Christopher Lasch, A cultura do narcisismo e O eu mínimo; Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi: dépression et
société, mas também Le culte de la performance e L’individu incertain.
289 Jürgen Habermas, Para a reconstrução do materialismo histórico, p. 94.
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como os traços marcantes de uma nova realidade que se instaura – em algum grau de ruptura com o que se
considerava classicamente como modernidade – para além dos laços ideológicos, das adesões a projetos
políticos, das especialidades ou enfoques setoriais de cada autor.
Se seguirmos alguns dos momentos mais representativos desta trajetória recente, poderemos perceber como o pensamento sociológico foi interpretando as mudanças em curso. E duas constatações se
impõem de partida: o panorama intelectual de conjunto dos anos 1980 e parcialmente dos anos 1990 foi
muito marcado pelo debate sobre o pós-modernismo; e na última década tivemos uma retomada das
“grandes narrativas”, das formulações teóricas mais ambiciosas e abrangentes. Vamos observar os aspectos que tem mais incidência sobre a análise das mudanças em curso e sua relação com a redefinição do estatuto da política.

O pós-modernismo tem uma dupla origem. De um lado, é o produto da dissolução do estruturalismo como movimento hegemônico no cenário intelectual francês dos anos 1960. Paradigma para as ciências sociais formulado a partir da lingüística, o estruturalismo tinha uma forte visão universalista, rechaçando todavia tanto do sujeito como da história de seu campo de pesquisa. Maio de 1968 representa, ao
mesmo tempo, o triunfo desse movimento, ao abrir a consagração universitária para suas figuras de ponta,
e sua crise e fragmentação, com o retorno da historicidade que os eventos de maio representaram e com a
retomada do desafio do sujeito, respondido de maneiras muito variadas pelos expoentes do estruturalismo290. O deslocamento teórico de figuras de ponta para o pós-estruturalismo e o desconstrutivismo (Barthes, Kristeva, Derrida, Lyotard, Baudrilard...) redefine esse campo intelectual que com a publicação de A
condição pós-moderna, em 1979, por Lyotard, passa a ser identificado como pós-moderno291. Essa corrente ganharia, nos anos 1980, grande projeção no mundo universitário anglo-saxão.
De outro lado, o pós-modernismo emerge, nos Estados Unidos, como descrição de um movimento
cultural que, ao contrário da arte modernista (assimilada à moderna), perdeu boa parte de sua capacidade
de crítica da modernidade292. Charles Jenkins teoriza, nos anos 1979, o esgotamento do modernismo na
arquitetura, considerado elitista e autoritário, e apresenta o pós-modernismo arquitetônico e urbanístico
como democrático, eliminando a distinção entre “alta” e “baixa” cultura, entre arte de “elite” e de “massa”. Outros críticos literários e culturais, como Leslie Fiedler e Ihab Hassan diagnosticaram o nascimento
de uma nova arte, colocada não mais sob o signo da autoridade, mas da anarquia, da fragmentação, da imanência, destacando o papel das novas tecnologias da informação na criação de uma realidade desmaterializada293. A partir do final dos anos 1970, o debate cultural dos Estados Unidos supera seu caráter descritivo – até então o que era chamado de pós-modernismo poderia ser tratado simplesmente como a radica-

290 François Dosse, História do estruturalismo, vol. II
291 J.-F. Lyotard,O pós-moderno.
292 Francisco Louça, A maldição de Midas: a cultura do capitalismo tardio.
293 Krishan Kumar, Da sociedade industrial à pós-moderna.
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lização de tendências modernistas –, incorpora as teorizações desconstrutivistas francesas, ganha fundamentações teóricas especificamente norte-americanas (Rorty) e se difunde como caracterização de uma
época histórica nova e de um novo tipo de sociedade294.
Integrando estas duas fontes sob o signo da denúncia nietzschiana da razão como manifestação da
vontade de poder, da ração (e não apenas da razão instrumental, como afirmava Adorno) como intrinsecamente totalitária, os pós-modernos sustentam a necessidade de superação do Iluminismo e da política orientada por objetivos universais (antes de tudo, o liberalismo e o marxismo). Não existe universalidade;
os discursos e a política expressam sempre interesses particulares. A razão emancipadora, denunciada como inútil ou perigosa, dá lugar a uma razão cética, cínica ou estetizante. Essa percepção colocaria, segundo seus defensores, um fim às grandes narrativas, aos grandes discursos da razão, marcaria o fim da época
moderna. Imporia, no terreno político, o abandono da perspectiva de ruptura, superação ou recusa radical
do mundo existente295.
Três questões parecem, apesar da diversidade de posições que compõem este campo, ser compartilhadas pela grande maioria dos pós-modernos. De um lado, a ênfase no caráter lingüístico da construção
da realidade, a multiplicidade de jogos de linguagem e a negação da possibilidade de conhecermos a realidade não-linguística. A política da identidade envolve um desconstrutivismo social, a afirmação consciente do perspectivismo (sem que o ponto de vista de nenhum grupo possa adquirir um lugar privilegiado) e
do relativismo do conhecimento.
De outro lado, a diluição das fronteiras entre as diferentes esferas da sociedade. A teoria social
sempre apontou que a modernidade operava um diferenciação da sociedade em distintos reinos, que funcionariam segundo diferentes princípios – o político, o econômico, o social, o jurídico, o cultural. O pósmodernismo borra estas distinções, fundindo estas esferas e privilegiando o terreno cultural. É interessante
observar que marxistas como Jameson, que consideram o pós-modernismo como a “lógica cultural do capitalismo tardio”, ao mesmo tempo registram que vivemos um momento em que a esfera cultural sofre
uma enorme dilatação e promove uma estetização jamais imaginada da realidade, se colocando no centro
do funcionamento capitalista296. Essa nova articulação entre cultura e sociedade é destacada também pelas análises de Lash, Harvey e Louça297.
Finalmente, a política da particularidade, da identidade ou da diferença. Se a pretensão da razão à
universalidade mascara os interesses de poder daqueles que a sustentam, se ela é sempre manipuladora e
dominadora, representando a subjugação do “outro”, o desafio é afirmar a identidade deste outro da razão,
dar voz a todos os grupos silenciados da sociedade, permitir que suas particularidades e identidades únicas
294 Ver as antologias de Heloisa Buarque de Hollanda (org.), Pós-modernismo e política, E. A. Kaplan (org.), O
mal-estar no pós-modernismo, e John Rajchman (ed.), The identity in question.
295 Para um panorama crítico, ver Terry Eagleton, As ilusões do pós-modernismo, e Peter Dews., Logics of Disintegration e Limits of Disenchantment.
296 Fredric Jameson, Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio.
297 David Harvey, Condição pós-moderna, Scott Lash, Sociologia del postmodernismo, Francisco Louçã, A maldição de Midas.
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se expressem e sejam ouvidas – a multiplicidade de movimentos sociais, movimentos de mulheres, de negros, gays e lésbicas, pacientes, prisioneiros e assim por diante. Há um rechaço à política como atividade
totalizadora e à qualquer papel positivo que um projeto de emancipação universal pudesse desempenhar.
Um destaque especial deve ser dado, neste campo intelectual, à obra de Michel Foucault, que vai
iluminar a produtividade do poder, pensado não como o poder de estado soberano, mas como o micropoder, que disciplina os indivíduos e determina como eles vivem na sociedade moderna. E o rechaço radical da idéia de sujeito racional autônomo, procurando desconstruir o sujeito como um dado pré-existente,
“como uma essência perene e portadora de um sentido, presente indefinidamente na história”298. Foucault
acreditava, em um primeiro momento, que o estruturalismo representava a negação do sujeito constitutivo.
As épistemès surgiam como “um sistema de possibilidades de discurso que fundam um corpo de saberes e
determinam que grupos de enunciados são suscetíveis de serem verdadeiros ou falsos”299. Ele analisa a
constituição das distintas formas de subjetividade que ocupam o lugar de um sujeito transhistórico e transcendental, do sujeito soberano. Mas, com o colapso do estruturalismo na França, Foucault passa a considerar que “os ‘arranjos fundamentais’ de nossa história não dizem respeito à linguagem mas (sim) ao poder”300. Foucault preserva a idéia de que o sujeito é constituído, mas rejeitando a tese lacaniana de que isso se dá através da linguagem. Os seres humanos tornaram-se sujeitos através de muitas espécies diferentes de práticas, entre as quais se destacam três modos de subjetivação: os saberes científicos (o sujeito do
discurso instituído pela lingüística, o sujeito produtivo da economia, o ser vivo da biologia); as “práticas
divisórias” que confrontam sujeito com algum “outro” (louco e são, criminoso e cidadão “decente”, doente e sadio); e os modos de subjetivação, onde Foucault trabalhou a sexualidade como lugar onde um individuo pode ser sujeito.
O objetivo da política é, para Foucault, “recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o
que poderíamos ser para nos livrarmos deste ‘duplo constrangimento’ político, que é a simultânea individualização e totalização próprias às estruturas do poder moderno. A conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do estado nem das
instituições do estado, porém nos liberarmos tanto do estado quanto do tipo de individualização que a ele
se liga. Temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos”301.

Foucault conceitua o poder como algo que só existe na ação, em ato, enquanto é exercido; é
sempre ação de uns sobre outros. O poder é distinto do consentimento ou do consenso, de um lado, e da violência, de outro. Numa relação de poder, o "outro" sobre o qual ele se exerce deve

298 Márcio Alves Fonseca, Michel Foucault e a constituição do sujeito.
299 John Rajchman, Foucault: a liberdade da filosofia, p. 26
300 John Rajchman, Foucault: a liberdade da filosofia, p. 29.
301 Michel Foucault, O sujeito e o poder In Paul Rabinow e Hubert Dreifus, Michel Foucault, Uma trajetória filosófica. p. 239.
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"ser inteiramente reconhecido e mantido até o fim como o sujeito de ação"; e que se abra, diante
da relação de poder, todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis". O que o
poder faz é fundamentalmente estruturar o eventual campo de ação dos outros, delimitar as possibilidades de atuação de um ou vários sujeitos ativos. "O exercício do poder consiste em 'conduzir
condutas' e em ordenar a probabilidade". O poder é fundamentalmente da ordem do "governo",
para isso se apoiando em estruturas permanentes. Se o poder é o "'o governo' do homem uns pelos
outros", ele inclui a liberdade. "O poder só se exerce sobre 'sujeitos livres", enquanto 'livres'...
Não há relação de poder onde as determinações estão saturadas... mas apenas quando ele pode se
deslocar e, no limite, escapar. Não há, portanto, um confronto entre poder e liberdade, numa relação de exclusão (onde o poder se exerce, a liberdade desaparece); mas um jogo muito mais complexo (onde) a liberdade aparecerá como condição de existência do poder... (e) também como aquilo que só poderá se opor a um exercício de poder que tende, enfim, a determiná-la inteiramente... No centro da relação de poder... encontra-se a recalcitrância do querer e a intransigência da
liberdade"302.
Para Foucault, "as relações de poder se enraizam no conjunto da rede social"; "o exercício
do poder... se elabora, se transforma, se organiza, se dota de procedimentos mais ou menos ajustados". Mas "porque se produziu uma estatização contínua das relações de poder... (elas) foram
progressivamente governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e centralizadas na
forma ou sob a caução das instituições de Estado"303. O poder político se tornou, na modernidade, tanto totalizador como individualizante. A evolução do poder político nas sociedades européias rumo a Estados cada vez mais centralizados, com sua administração e sua burocracia, é um
tema que permanece como pano de fundo para a análise e imbricamento, com o Estado, do poder
individualizador. Foucault chama de pastorado as "técnicas de poder orientadas para os indivíduos e destinadas a dirigí-los de forma contínua e permanente"304, herdadas pelos estados modernos do pastorado cristão. O estado moderno constrói-se como um poder ao mesmo tempo individualizante e totalitário. Entendido como guiar o povo para a salvação já não mais no outro
mundo, mas sim neste, proporcionando saúde, bem-estar, segurança, proteção contra infortúnios,
o poder pastoral é reforçado e exige o desenvolvimento de novos saberes sobre os seres humanos.
Amplia-se, assim, rapidamente, para todo o corpo social como poder disciplinador e normalizador.

302 Michel Foucault, op. cit, p. 243-4
303 Michel Foucault, op. cit, p. 247.
304 Michel Foucault, Omnes et singulatim: por uma crítica da 'razão política', Novos Estudos nº 26, p. 79
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É o tema clássico da obra de Foucault, a relação entre experiências, conhecimento e poder: "Nossa
civilização desenvolveu o mais complexo sistema de conhecimento, as mais sofisticadas estruturas de poder: em que nos transformaram esse tipo de conhecimento, esse tipo de poder? De que modo as experiências fundamentais da loucura, do sofrimento, da morte, do crime, do desejo, da individualidade, articulamse com conhecimento e poder – mesmo que não tenhamos consciência disso?"305

A genealogia do indivíduo moderno como objeto e como sujeito vai revelar o papel central
da disciplina e a emergência do biopoder. Em oposição a isso, Foucault vai formular uma “ética
da subjetividade”, a ética do constante descompromisso comas formas constituídas de experiência, de libertação pessoal para a invenção de novas formas de vida, que ele vai explorar nas suas
últimas obras. Ai, a constituição do sujeito na Grécia e em Roma é compreendida por Foucault
como uma estética da existência, cujo objetivo é dar à vida a forma mais bela possível, perseguindo o auto-conhecimento, o auto-controle, o auto-aperfeiçoamento e a transformação pessoal.
Esta subjetivação se apoia – ao contrário do indivíduo moderno, constituído por instituições disciplinares – numa ética centrada na reflexão sobre si. A moral, para os gregos, é o processo de
subjetivação, "a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como sujeito moral"306.
O confronto com a subjetividade contemporânea, modelada pelo poder normalizador, é então dado pelo processo ético de constituição do sujeito. Essa escolha tem, pois, como pressuposto
a idéia de que "o sujeito moderno, sendo produto da normalização empreendida pela disciplina,
não tem, na sua constituição, a marca da relação consigo que caracteriza a ética... o sujeito... se
faz independentemente de todo cuidado ético ou estético... O pensamento de Michel Foucault
propõe para o indivíduo do presente a necessidade de construir uma ética que represente uma
possibilidade de constituição de si, diferente daquela que faz dele um objeto e um sujeito"307.
Esta é "a única possibilidade deste indivíduo desvincular-se do modo de constituição que o produz enquanto sujeito, o modo de constituição do poder normalizador"308. Foucault retorna, assim, à questão da liberdade: só um modo de vida baseado na crítica permanente, na autodeterminação do indivíduo, é ético e possibilita a liberdade. E só o exercício da liberdade estabelece a possibilidade da ética, que para Foucault é sempre essencialmente pessoal.

305 Michel Foucault, op. cit., p. 88
306 Michel Foucault, Os usos dos prazeres, p. 27.
307 Márcio Alves Fonseca, Michel Foucault e a constituição do sujeito, p. 130/1
308 Márcio Alves Fonseca, op. cit. p. 136.
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Foucault não é a figura mais representativa do pós-modernismo, mas é sem dúvida o pensador de
maior estatura que emergiu deste campo intelectual309. Para a maioria de seus porta-vozes, o pósmodernismo é uma manipulação dos fragmentos, resultantes de diferentes operações – o corte espacial, a
ruptura temporal, a perda da conexão entre o mundo objetivo e o subjetivo – que dificultam enormemente
a apreensão do sentido. Autores como Harvey, Louçã, Callinicos ou Jameson destacam a contradição que
essa cultura dos fragmentos representa: uma aceitação da derrota estratégica do sujeito com ambições totalizantes em um mundo marcada por instituições estatais sem controle público, processos mercantis interconectados e redes midiáticas homogeneizadoras de valores. Ele representa uma cultura do oprimido no
horizonte de sua opressão.
O pós-modernismo surge, pois, como um produto orgânico da cultura do capitalismo tardio, comportando distintas correntes. Alguns empreendem uma apologia do mundo contemporâneo como um terreno de aventuras e experiências inéditas, pensam que o virtual tende a eliminar as possibilidades de transformar a realidade ou consideram que a política morreu310. Outros vêem o pós-modernismo como expressão do surgimento de novos atores na cena política, como o caminho que lhes permitiria obter a cidadania311. Essa posição parece encontrar eco principalmente nos Estados Unidos onde, na ausência de uma
tradição socialista, os cultural studies tem sido vistos como a expressão de uma aliança projetada entre vários grupos e movimentos sociais e duramente atacados pela direita racista, homofóbica e sexista312. De
qualquer maneira, o pós-modernismo transformou o panorama intelectual do final do século XX. Se alguns de seus temas, como a impugnação do sujeito e a cultura dos fragmentos provocaram duras respostas
dos seus adversários, outras de suas marcas fortes, como a afirmação da identidade de todos os setores sociais e o construtivismo do conhecimento, parecem ter se imposto de forma decisiva no debate crítico.

O confronto mais emblemático com as teses desconstrutivistas foi empreendido por Jürgen Habermas a partir do início dos anos 80 – seu texto “Modernidade: um projeto inacabado” é de 1980313.
Tendo se formado no marco da Escola de Frankfurt nos anos 1950314, Habermas passa a desenvolver
uma obra com originalidade e incidência sobre o debate teórico quando fundamenta a idéia de que a sociabilidade humana baseia-se não apenas no trabalho mas também na interação, tema que o leva a integrar
em suas formulações, com peso crescente, a filosofia analítica anglo-saxã. Passa a considerar que todas as
dimensões do social são contextos comunicativos de caráter intersubjetivo, o que ele chama de sua “gui-

309 Para uma crítica sistemática à obra de Foucault, destacando em especial suas raízes românticas, ver Marshall Sahlins, Esperando Foucault, ainda.
310 Baudrillard, Maffisoli
311 Boaventura de Sousa Santos
312 Fredric Jameson, 251
313 Jürgen Habermas, Modernidade: um projeto inacabado.
314 Ver Jürgen Habermas, Técnica e ciência como ideologia; Mudança estrutural na esfera pública; Conhecimento
e interesse.
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nada pragmática”. É deste ponto de vista que ele buscou empreender, nos anos 1970, uma reconstrução do
materialismo histórico315.
Mas este projeto é abandonado, no final da década, quando Habermas substitui a articulação trabalho/interação côo base da atividade humana pela idéia de ação comunicativa316. A razão comunicativa,
que a orienta, nasce no mundo da vida, constituindo um espaço de liberdade inato aos seres humanos e
confrontando-se com a razão instrumental: todo diálogo traz implícito o reconhecimento do interlocutor,
que só pode se concretizar numa situação ideal de fala, em que a comunicação não é deformada pelo poder
ou dominação317. A Teoria da ação comunicativa sistematiza essa concepção universal de razão como patrimônio de todo ser humano. Ela marca também a ruptura teórica definitiva de Habermas com a tradição
anterior dos frankfurtianos: a razão (comunicativa) perde sua negatividade radical, a evolução humana se
dá através de uma sucessão de estágios de aprendizado societário, o projeto moderno de esclarecimento
dos seres humanos pela razão ainda está inacabado – embora o conceito de emancipação não possa mais
ser empregado para designar um fenômeno social, apenas uma relação dos indivíduos consigo mesmos.
É defendendo a atualidade do Iluminismo que o filósofo alemão confronta os desconstrutivistas
franceses, que consideram o projeto moderno superado. Seu O discurso filosófico da modernidade visa
demonstrar que a crítica da razão empreendida nos últimos duzentos anos não pode, ela própria, prescindir
de alguma forma de razão e que esta está sempre pressuposta nas concepções pós-modernas318. A razão
comunicativa, consciente de sua existência apenas através do acordo inter-subjetivo, afirma sua superioridade sobre os discursos inconscientes de seu caráter auto-referente.
A teoria sociológica consolidada na idéia de ação comunicativa considera que a sociedade moderna conhece uma diferenciação crescente entre o mundo da vida, estruturado pelo poder sócio-integrador da
solidariedade e permeado pela razão comunicativa, e os subsistemas funcionais da economia e da política,
organizados instrumentalmente através do dinheiro e do poder. Para ele, “as sociedades complexas não
podem se reproduzir se não deixam intacta a lógica de auto-orientação de uma economia regulada pelos
mercados. Sociedades moderna diferenciam um sistema econômico orientado através do meio dinheiro,
colocando-o no mesmo plano que o sistema administrativo – por mais complementarmente que suas distintas funções sejam referidas umas às outras, nenhum desses sistemas pode ser subordinado ao outro”319.
A colonização patológica do mundo da vida pela lógica sistêmica do mercado e do estado, que reduz a esfera onde os seres humanos podem desenvolver relações dotadas de sentido, só pode ser combatida pela
defesa da maior autonomia possível do mundo da vida e sua revitalização por movimentos sociais e por

315 Jürgen Habermas, Para a reconstrução do materialismo histórico.
316 Ver, sobre isso, Tom Rockmore, Habermas on historical materialism; Fernando Haddad, Entre Marx e Habermas: o materialismo histórico e seu paradigma adequado.
317 Jürgen Habermas, Teoria de la acción comunicativa, 3 vols.
318 Jürgen Habermas, O discurso filosófico da modernidade.
319 Jürgen Habermas, O que significa socialismo hoje?, p. 56.
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uma esfera pública dinâmica. A redução da diferenciação funcional estabelecida pelo desenvolvimento do
mercado e do estado administrativo como esferas autônomas implicaria numa regressão societária.
Habermas sempre se identificou com o reformismo social-democrata, que cedo “livrou-se do entendimento holístico da sociedade [do marxismo ortodoxo] e da perplexidade diante da obstinação do sistema de mercado; livrou-se de uma compreensão dogmática da estrutura e da luta de classes, de um falso
posicionamento em relação ao teor normativo do estado democrático de direito e de hipóteses de fundo
evolucionistas”, embora criticasse sua ligação com a sociedade do trabalho. Para ele, “tornando-se pragmáticos e desatrelando-se das teorias os partidos reformistas obtiveram, depois da II Guerra Mundial, êxitos inquestionáveis na execução de um compromisso entre sociedade e estado que penetrou nas estruturas
da sociedade. A profundidade dessa intervenção sempre foi minimizada pela esquerda radical”. Habermas
admira profundamente a conquista que representa o estado social. Sua crítica à social-democracia centrase em ela pretender ter podido “realizar formas emancipadas de vida através de meios administrativos”, já
que os próprios partidos são absorvidos pelo aparelho estatal e abandonam a democracia radical320.
O filósofo diagnostica, nos anos 1980, o esgotamento das energias utópicas do mundo do trabalho
e presencia a crise do estado do bem-estar social pelo desenvolvimento da globalização neoliberal. Continua apostando, sem muita convicção, que os movimentos sociais revitalizem o mundo da vida, mas tornase cético quanto à possibilidade de qualquer transformação social profunda321. Na medida em que a dinâmica da sociedade moderna é concebida como resultante dos reequilíbrios entre o mundo da vida e os
subsistemas funcionais, o horizonte de Habermas se torna cada vez mais kantiano e o direito ocupa um lugar cada vez mais destacado em seu pensamento político. A queda do Muro de Berlim e a forma como se
deu a reunificação alemã, o colapso da URSS e a evolução política da Alemanha apenas reforçaram essas
convicções.
Para o Habermas dos anos 1990, com a estatização dos partidos, “formação democrática da vontade é transferida para um sistema político que se programa amplamente a si próprio”. O objetivo político da
humanidade continua sendo atingir “aquelas condições de comunicação sob as quais se pode estabelecer
uma justificada confiança nas instituições de auto-organização de uma sociedade de cidadãos livres e iguais”. Todavia, “no âmbito de uma vasta sociedade politicamente integrada, e mesmo no horizonte de
uma vasta rede de comunicação de alcance global, a convivência solidária” só pode ser alcançada “de
forma abstrata, ou seja, na figura de uma justificada expectativa intersubjetivamente partilhada”. A palavra-chave que define a vida democrática é procedimento: “todos deveriam poder esperar dos procedimentos institucionalizados de uma abrangente formação democrática de opinião e vontade que tais procedimentos de comunicação pública impliquem a suposição fundamentada de racionalidade e eficiência”322.
A política separa-se, assim, da moralidade concreta que permeia os laços de interação naturais e, em esca-

320 Jürgen Habermas, O que significa socialismo hoje?, p.52-53.
321 Jürgen Habermas, A nova intransparência.
322 Jürgen Habermas, O que significa socialismo hoje?, p.55.
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la social, só pode se processar pela generalização das formas reflexivas de entendimento e compromisso e
pelos meios institucionais de reconhecimento recíproco.
O fluxo de formação de opinião e vontade é regulado por “formas de comunicação sem sujeito”. A
soberania popular se tornou anônima e se dissolveu de modo intersubjetivo, abrigando-se “nos procedimentos democráticos e nos pressupostos comunicativos requeridos para sua implementação. Ela tem seu
lugar sem lugar nas interações entre a formação de vontade institucionalizada no direito público e os espaços públicos culturalmente mobilizados”323. Essa concepção de soberania como procedimento parece ser
a resposta de Habermas para a questão que o vem perseguindo desde que iniciou sua polêmica com a teoria dos sistemas de Luhmann (e que segundo ele próprio foi responsável por sua guinada pragmática): “as
sociedades complexas podem formar uma identidade racional de si mesmas?”324 Essa é, no fundo, a
mesma conclusão a que ele chegava então: “se, em sociedades complexas, se formasse uma identidade coletiva, ela teria a forma de uma identidade não determinada previamente nos conteúdos e independente de
organizações específicas”325.
Mas Habermas não vê a lógica sistêmica do mundo moderno sendo efetivamente contida por essa
soberania procedimental. “Se de fato sociedades complexas poderão ser algum dia recobertas pela membrana de uma tal soberania popular em procedimento, ou se a rede de mundos da vida intersubjetivamente
partilhados e estruturados de maneira comunicativa está definitivamente rompida, de modo que a economia que se tornou um sistema autônomo e, com ela, uma administração estatal que se programa a si mesma já não possam ser alcançadas no horizonte do mundo da vida, nem mesmo através das vias mais indiretas de comando – eis uma questão que não pode ser suficientemente respondida de modo teórico e tem,
por isso, de ser convertida numa questão de ordem prático-política”326.
A partir desta conclusão, as preocupações de Habermas se deslocaram cada vez mais para a busca
de uma ética e dos fundamentos do ordenamento político-jurídico do estado, de inspiração republicana e
kantiana – tendo como principais interlocutores John Rawls e Charles Taylor. Sua teoria discursiva do direito é, antes de mais nada, a reconstrução de uma auto-compreensão normativa do moderno estado de direito dos regimes democráticos liberais – embora não seja uma pura teoria normativa, como a de Rawls327. Nela, o direito surge como a força integradora que unifica e harmoniza o mundo da vida e os subsistemas da economia e do estado, controlando os excessos do poder e do dinheiro e impedindo que estas
esferas colonizem o mundo da vida. Na sociedade atual, a legitimidade da ordem política passa a depender
da ordem legal, do direito discursivo e do poder democrático institucionalizado, isto é, de um processo de
validação das decisões políticas e jurídicas que respeite as normas da discursividade racional. Embora esta

323 Jürgen Habermas, op. cit., p. 55.
324 Jürgen Habermas, Para a reconstrução do materialismo histórico, p.77-103.
325 Jürgen Habermas, Para a reconstrução do materialismo histórico, p.103.
326 Jürgen Habermas, O que significa socialismo hoje?, p.55-56.
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validação não exista de forma perfeita em nenhuma parte, Habermas acredita que as democracias ocidentais estão bastante próximas desta norma ideal – ele destaca inclusive a importância dos princípios democráticos da legalidade discursiva para alterar a situação desfavorecida de minorias ou setores discriminados. O direito discursivo remodela, dessa maneira, a relação entre as normas e os fatos, tornando-se a única forma aceitável de gerar facticidade e validade de uma norma. O espaço da política é estabelecido pelas
leis, que integram socialmente o mundo moderno; a disputa política central se dá na sociedade civil visando garantir os procedimentos discursivos capazes de garantir que a formulação das leis tenha validade e
não apenas facticidade e que o sistema se torne mais universalista.
Esse apelo ao universalismo derivado dos procedimentos democráticos da ética discursiva é uma
âncora indispensável no mundo de instabilidades gerado pela globalização e pela imbricação entre produtividade e destrutividade nos dias de hoje. Habermas afirmava, em 1998, que “nossos governos se enredaram numa corrida de desregulamentação que, na última década, levou a uma obscena desigualdade social
e a dramáticas diferenças de renda, à deterioração das infra-estruturas culturais, ao desemprego crescente e
à marginalização de uma população miserável cada vez maior”. A situação é crítica também no terreno da
cultura. “O pós-modernismo desarmou a auto-imagem da modernidade. Já não se sabe se a concepção
democrática de uma sociedade que se auto-regula politicamente pela vontade e pela consciência de seus
cidadãos é uma simpática idéia fora de moda ou uma perigosa utopia. Em conjunto com uma antropologia
pessimista, o neoliberalismo nos acostuma dia a dia a uma situação mundial em que desigualdade e exclusão passam por fatos naturais”328. E se os fundamentalismos de todo tipo são reações a processos de modernização que destroem tradições e criam zonas de insegurança, a resposta crítica lhe é evidente: “o único
recurso contra esse universalismo tecnológico é o universalismo normativos”329.
Em um sentido mais diretamente político-prático, as preocupações de Habermas tem, em grande
medida, se concentrado em torno da unificação européia, da formação de um estado federal europeu e da
necessidade de reconstruir o estado social existente no pós guerra em bases supra-nacionais, reduzindo os
riscos de renascimento do nacionalismo, uma forma de fundamentalismo. Para ele, “uma cultura política
comunitária não se cria da noite para o dia e tampouco surge espontaneamente das relações econômicas.
Porém uma constituição e um sistema partidário europeu são objetivos palpáveis. Se tivesse êxito a formação de uma esfera pública européia, poderiam se desenvolver associações, iniciativas e movimentos que
ultrapassariam as fronteiras nacionais, enfim, uma sociedade civil do tamanho da Europa”330.

Uma resposta bastante distinta para o problema da diferença, da alteridade e do multiculturalismo
emergiu no mundo anglo-saxão, principalmente na América do Norte, na forma da crítica comunitarista ao
liberalismo.

328 Jürgen Habermas, O centenário de Marcuse.
329 Jürgen Habermas, A história negativa (entrevista).
330 Jürgen Habermas, Habermas e a constelação pós-nacional (entrevista).
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O pensamento político e social sempre tinha sido monopolizado, nos Estados Unidos, pela disputa
entre conservadores e liberais. Era ainda nestes termos que foram inicialmente trabalhadas as questões políticas colocadas pelos movimentos de direitos civis: contra as posições céticas frente à modernidade de
conservadores como Daniel Bell331, John Rawls reformulou, em 1971, a tradição liberal de esquerda em
termos neocontratualistas na sua influente Uma teoria da justiça, que incorpora ao liberalismo a busca de
um sistema social o mais eqüitativo possível332. Mas essa posição pressupunha, além da defesa da democracia (da igualdade de direitos de cada um às liberdades básicas), o papel regulador e interventor do estado, através da redistribuição das rendas, de forma a estabelecer uma igualdade de oportunidades efetiva,
pela redução das desigualdades sociais – exatamente o papel que vem sendo reduzido pela imposição das
políticas neoliberais.
Os movimentos de contestação dos anos 1960 e 1079 alteraram, entretanto, o panorama intelectual
norte-americano. O marxismo ganhou um espaço nas universidades que antes não tinha. O desconstrutivismo foi incorporado por uma parcela da intelectualidade como projeto político capaz de ecoar as aspirações de uma multiplicidade de movimentos, enquanto Rorty articulava-o com o pragmatismo e a filosofia
analítica333. E os comunitaristas se estabeleceram como uma corrente importante no debate político e intelectual, rejeitando ao mesmo tempo o liberalismo individualista e contratualista e a fragmentação pósmoderna, procurando recuperar um sentido de comunidade para a existência humana.
A obra de autores como Michael Sandel, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre e Charles Taylor
ganhou destaque no pensamento político e jurídico pela contundência de sua ataque o liberalismo a partir
da virada para os anos 1980. Para eles, os liberais esquecem que os seres humanos vivem em comunidade,
que compartilham práticas sociais, tradições culturais, concepções e valores. As comunidades já existem,
não necessitam ser construídas, como sustentam os marxistas, e sim respeitadas e defendidas. Se os velhos
comunitaristas se voltavam para Marx e seu desejo de reconstruir o mundo, os novos comunitaristas se
voltam para Hegel e seu desejo de reconciliar as pessoas com seu mundo334. O comunitarismo tem, neste
sentido, um perfil romântico e ambíguo, com componentes simultaneamente conservadores e progressistas, lamentando que a modernidade traga a perda de um sentido coerente de comunidade e um vocabulário
moral que ela compartilhava, buscando referências éticas e políticas para recuperá-la.
Alguns comunitaristas criticam o liberalismo por erodir as virtudes da benevolência ou da solidariedade; para eles, a ênfase na justiça abstrata, por parte dos liberais, freqüentemente expressa uma deterioração da situação moral da sociedade. Outros defendem (de forma semelhante aos pós-modernos) uma
visão relativista da cultura, argumentando que não existe como as pessoas se colocarem de uma perspectiva externa à uma sociedade, que não existe um ponto de vista universa; portanto, os valores e pontos de

331 Daniel Bell, The coming of post-industrial society e The cultural contradictions of capitalism.
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vista dominantes em uma sociedade devem ser por ela assumidos enquanto tais. Mas todos afirmam que
tão importantes quanto os direitos, a liberdade e o bem-estar dos indivíduos são o bem comum de uma
comunidade ou de uma sociedade. Nesta concepção, o estado não deve ser neutro em relação aos diferentes estilos de vida (ou concepções de bem), mas encorajar as pessoas a adotarem as concepções de vida e
de virtude em sintonia com o modo de vida da comunidade. Enquanto os liberais afirmam que a neutralidade é necessária para respeitar a autonomia dos indivíduos, os seus críticos destacam as relações de dependência do indivíduo para com a sociedade em que ele nasce e vive.
Este discurso tem uma conotação moral conservadora para setores da sociedade norte-americana
vinculados ao fundamentalismo cristão, como a “maioria moral”, transformando-se em arma na luta contra
os movimentos sociais de mulheres, negros, gays e lésbicas, latinos, etc. Mas ele também vem sendo assumido por intelectuais identificados com esses movimentos, deslocando as formulações para um terreno
progressista e reorganizando o debate, a partir dos anos 1990, em torno da “política do reconhecimento” –
discussão polarizada principalmente por Charles Taylor, mas integrando com peso crescente formulações
de figuras como Axel Honneth335.
Taylor, um filósofo católico canadense de Quebec de formação analítica, empreenderu nos anos
1970 um estudo profundo da obra de Hegel, destacando sua crítica ao individualismo liberal e a defesa da
totalidade ética comunitária (tarefa que Hegel atribuía ao estado racional)336. Para Taylor, Hegel é um filósofo atual na medida em que formulou uma concepção de liberdade que procura simultaneamente propiciar o desenvolvimento individual mas considerar as pessoas como parte integrante de uma cultura que as
forma como indivíduos, em que procura responder a aspiração iluminista de autonomia radical do indivíduo mas também a aspiração romântica de uma expressão autêntica de cada um e sua união com a natureza. Embora a resposta que Hegel tenha dado a esta questão tenha sido superada, o problema permanece atual e sem solução.
Taylor retoma a questão em As fontes do self, integrando-as no panorama mais amplo da constituição da identidade moderna337. Esta teria duas fontes básicas, uma amplamente reconhecida, o individualismo iluminista que encontraria sua expressão mais acabada na idéia kantiana de autonomia, e outra pouco destacada, a qual Taylor vai dedicar boa parte de sua abra, o expressivismo romântico, que afirma que
as pessoas têm interioridade, que a moral tem uma voz interior que deve ser seguida se quisermos ser fiéis
à nós mesmos, autênticos para conosco. Através desse giro subjetivo da cultura ocidental, inaugurado por
Rousseau, os seres humanos passam a se ver como dotados de profundidade interna e uma natureza interior. “Ser fiel a si mesmo significa ser fiel a minha própria originalidade, que é algo que somente eu posso
articular e descobrir. E ao articulá-la, também estou definindo-me a mim mesmo. Estou realizando uma
potencialidade que é minha propriedade. Esta é a interpretação de fundo do moderno ideal de emancipa-

335 Axel Honneth, The struggle for recognition.
336 Charles Taylor, Hegel and modern society.
337 Charles Taylor, As fontes do self.
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ção, e dos objetivos de auto-realização e auto-plenitude pelos quais esse ideal se apresenta”338. A idéia de
autenticidade se associa à de dignidade produzindo a identidade moderna, criada dialogicamente pela inserção social dos indivíduos e sua interação. A identidade pressupõe um reconhecimento pelos outros e
pela sociedade. E isso vale tanto para os indivíduos como para os grupos sociais. O não-reconhecimento é
uma forma de opressão.
Essa análise é parte integrante de uma avaliação da modernidade bastante influenciada pelo Romantismo, ressaltando que esse período experimenta uma perda ou um declínio a partir de três mudanças
fundamentais. A primeira é o individualismo, uma conquista e, ao mesmo tempo, um retrocesso na medida
em que antes as pessoas se consideravam parte de uma ordem maior, que dava sentido ao mundo e às atividades da vida social. A vida agora desencantada, privada de sentido, produziria uma dissolução dos horizontes morais. A segunda é o primado da razão instrumental, “a classe de racionalidade de que nos servimos quando calculamos a aplicação mais econômica dos meios a um fim dado, a eficácia máxima, a melhor relação custo-benefício”339. A razão instrumental torna-se desenfreada, o critério para a tomada de
todo tipo de decisões, implicando na quantificação e mercantilização de todas as coisa, inclusive as que
não deveriam ser passíveis de tratamento mercantil. E leva a uma mistificação do poder da tecnologia. Se
Taylor ecoa as análises de Marx, Hannah Arendt e Weber (o tema da jaula de ferro), critica uma postura
fatalista frente a esse processo, sustentando que ele pode ser revertido. A terceira é a perda de liberdade
política que o predomínio do individualismo e da razão instrumental acarretam, a existência de um imenso
poder tutelar, de que falava Tocqueville, sobre os indivíduos isolados em sua confortável vida privada. A
alienação da esfera pública está produzindo uma perda de controle dos indivíduos sobre os destinos da sociedadee e uma perda da liberdade.
Boa parte do esforço teórico de Taylor está voltado para elaborar as bases para uma ética moderna
não naturalista nem individualista, que valorize a dimensão qualitativa da idéia de bem e a vincule com a
identidade pessoal e coletiva340. Mas sua reflexão tem, também, a ambição de oferecer uma orientação
política alternativa ao liberalismo a partir do papel constitutivo de uma comunidade moral. Taylor é membro do Novo Partido Democrático, participando ativamente do movimento nacionalista de Quebec. E a
questão da valorização da identidade cultural, que polariza os debates na região, está no centro de sua política de reconhecimento.
Para Taylor, o que está em jogo na política do universalismo, que é a do liberalismo, é a igual dignidade de todos os cidadãos, a distribuição igual dos direitos para todos. Mas isso nem sempre basta. Pela
concepção kantiana de autonomia, transmitida ao liberalismo, cada um tem reconhecida a sua capacidade
de decidir por si mesmo sua idéia de boa vida; ela pressupõe o agente humano basicamente como sujeito
de escolha auto-determinante ou auto-expressiva. A sociedade não deve tomar partido sobre estas esco-

338 Charles Taylor, El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”, p.51.
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lhas, mas apenas garantir que cada um possa fazer a sua na esfera privada. Isso que Michael Sandel chamou de “república processual” assemelha-se ao que Habermas caracterizou como a soberania procedimental do moderno estado de direito liberal.
Mas uma sociedade com metas coletivas, como a de Quebec, viola este modelo. Aí, a sociedade
política não é neutra entre quem é fiel à cultura tradicional e quem deseja separar-se dela em nome de algum objetivo individual de auto-realização. Ela reconhece e procura valorizar as particularidades das tradições culturais e das formas de identidade historicamente constituídas. O estado e a política pública devem, nestas situações, atuar ativamente para promover a sobrevivência de formas nacionais, religiosas ou
culturais particulares de distintas comunidades, que constituem seu bem comum, a base de sua identidade,
sem com isso deixar de promover a defesa dos direitos individuais341.
Os estados nacionais nunca foram neutros na defesa da cultura de suas nações. Mas a nação se estruturou sob bases diferentes nas países europeus e em países como os Estados Unidos e o Canadá, que
não têm uma identidade cultural tão demarcada. A reivindicação do multiculturalismo torna-se, na visão
de Taylor, um problema cada vez mais importante: “mais e mais sociedade de hoje são multiculturais no
sentido de que incluem mais de uma comunidade cultural que deseja sobreviver. E a rigidez do liberalismo
processual pode tornar-se impraticável no mundo de amanhã”342.
Para Taylor, as contribuições de diferentes culturas para uma cultura comum não devem ser todas
niveladas ao mesmo plano; elas só podem ser reconhecidas quando se supera a simples coexistência entre
elas e ocorre o que Gadamer chamou de “fusão de horizontes” – quando os seus participantes já tenham
sido transformados pelo estudo e o convívio com o “outro”, permitindo que formulem novos vocabulários
de comparação, por meio dos quais as culturas anteriormente separadas podem ser contrastadas e autênticos juízos de valor estabelecidos, em um processo longo e por vezes difícil. Como afirma Taylor, “deve
existir algo a meio caminho entre a exigência, inautêntica e homogeneizadora, do reconhecimento de igual
valor, por um lado, e o entrincheiramento dentro das normas etnocêntricas. Existem outras culturas e temos que conviver, cada vez mais tanto em escala mundial como em cada sociedade individual”.
O apelo desta concepção é ampliado quando se considera que a exigência de reconhecimento deve
reparar injustiças culturais, enraizadas no terreno cultural, educacional ou simbólico, que dizem respeito às
questões de gênero, raça e opção sexual. A política do reconhecimento passa, aí, a concorrer diretamente
no terreno ocupado pelos pós-modernos, pretendendo, todavia, oferecer uma fundamentação ética universal para as demandas de afirmação da identidade destes setores.

Na Inglaterra, Anthony Giddens procura, como Habermas, elaborar uma teoria da modernidade
que fundamente a atualidade de um Iluminismo redefinido. Ele volta sua atenção para a subjetividade individual não para enfatizar as perdas irremediáveis que a modernidade traz, mas, ao contrário, para desta-
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car as grandes possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos, através da formulação do que chama de
“projeto reflexivo do self”343. Esta é a base da política da vida, que nas condições da globalização, destradicionalização e reflexividade social, tem como objetivo a “expansão da felicidade humana” e deve representar a concretização de idéias básicos do socialismo em novos moldes, superando a oposição entre
direita e esquerda (Giddens é um dos teóricos da Terceira Via, de Tony Blair)344. Com Ulrich Beck e
Scott Lash, Giddens destaca que vivemos uma modernidade tardia ou segunda modernidade, marcada pela
consciência do risco e pela reflexividade345.
Originada de um acerto de contas com a teoria da ação social de Parsons, a obra de Giddens concebe as estruturas sociais como conjuntos implícitos de regras e recursos, que permitem e limitam a ação
humana, determinando e sendo produzidas pelas práticas operantes num sistema social. Os agentes que atuam num dado meio sempre possuem um conhecimento ativo das instituições onde se movem. Eles dirigem reflexivamente sua própria condut ao reproduzirem ou modificarem as regras e os recursos de que
dispõem. Giddens desenvolve a idéia do sujeito como “ator informado” e de uma “dialética do controle”:
por mais subordinado que possa estar um ator em uma relação social, o próprio fato dele estar implicado
nesta lhe dá uma certa quantidade de poder sobre o outro. Assim, mesmo a pessoa mais débil sempre tem
certa quantidade de poder sobre o outro.
A evolução da modernidade é determinada por três “conjuntos organizativos” de elementos que se
desenvolvem com autonomia e apenas fortuitamente foram conjugados na Europa: o capitalismo, o industrialismo e o estado nacional. Desencadeado o processo, “o dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço e de sua recombinação em formas que permitem o ‘zoneamento’ tempo-espacial
preciso da vida social; da descontextualização dos sistemas sociais...; e da ordenação e reordenação reflexiva das relações sociais à luz das contínuas entradas (inputs) de conhecimento afetando as ações de indivíduos e grupos”346 – isto é, da globalização, de uma ordem social pós-tradicional e da reflexividade social.
Se antes, o tempo e o espaço estavam ligados através do contexto do lugar, agora o tempo é separado do espaço; as atividades sociais podem ser coordenadas sem referências necessárias às particularidades do lugar. As bolsas de valores funcionam interligadas 24 horas por dia, redes mundiais de televisão,
corporações transnacionais, etc. Isso é crucial para a descontextualização das instituições sociais: a cocacola, o aparelho de televisão, o aeroporto, o metro ou o shopping-center são semelhantes em todo o mundo. A descontextualização é o deslocamento “das relações sociais de contextos locais de interação e sua
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço”. Isso é possível pelo uso sistemático do
conhecimento científico nas atividades de organização social, que estabelece a reflexividade institucional.
343 Anthony Giddens, As transformações da intimidade.
344 Anthony Giddens, Para além da esquerda e da direita.
345 Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash, Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna.
346 Anthony Giddens, As conseqüências da modernidade, p. 25.
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A reflexividade é o retorno transformador do conhecimento sobre as instituições e os grupos que o geram
ou o absorvem. As atividades e instituições sociais estão sempre sendo reorganizadas à luz das novas informações e conhecimentos. A reflexividade é introduzida na base da reprodução do sistema: o que é característico da modernidade não é uma adoção do novo por si só, mas a suposição da reflexividade indiscriminada.
Talvez uma constatação de Cerroni347 possa ser evocada para ilustrar essa tendência: “o estudo
da política torna-se ele mesmo atividade política, ao passo que a atividade política procura tornar-se também e cada vez mais atividade teórica”. Essa utilização reflexiva do conhecimento racional que Giddens
vê aplicar-se a cada vez mais campos, não gera, todavia, certezas e sim dúvidas permanentes, situações e
eventos novos e erráticos. “Nenhum conhecimento sob as condições da modernidade é conhecimento no
sentido ‘antigo’, em que ‘conhecimento’ é estar certo”. Isso solapa, em grande medida, a idéia tradicional
de planejamento: é “falsa a tese de que mis conhecimento sobre a vida social... é igual ao maior controle
sobre nosso destino... [no] universo dos eventos sociais”348. A reflexividade da modernidade tardia frustra a fé iluminista de que a substituição da tradição pela razão produziria uma organização segura da sociedade. As atividades e instituições sociais, alimentadas pelas ciências, entram em um turbilhão de transformações.
Viver nestas circunstâncias, em que as práticas locais articulam-se com relações sociais globalizadas, altera a forma como as pessoas trabalham o suporte de confiança necessário à sua ação, lidando com a
segurança e o risco. A constante interação com um grande número de pessoas estranhas pressupõe uma
confiança nos contatos impessoais, paralela à confiança nos sistemas que organizam o metabolismo social.
“Ninguém pode optar por sair completamente dos sistemas abstratos envolvidos nas instituições modernas”349. Mas as pessoas necessitam de uma segurança mais profunda, ontológica, baseada na crença que
os indivíduos têm “na continuidade de uma auto-identidade e na constância dos ambientes de ação social e
material circundantes. Uma sensação de fidedignidade de pessoas e coisas, tão central à noção de confiança, é básica nos sentimentos de segurança ontológica; daí os dois serem relacionados psicologicamente de
forma íntima. A segurança ontológica tem a ver com o ‘ser’ ou, nos termos da fenomenologia, ‘ser-nomundo’”350. Três aspectos tornam-se centrais para construir essa segurança: a construção de relações pessoais de amizade ou intimidade como meios de estabilizar laços sociais; a utilização de sistemas abstratos
como meios de estabilizar relações através de extensões indefinidas de tempo-espaço; e a predominância
de um pensamento contrafactual orientado para o futuro como um modo de conectar passado e presente.
Em contrapartida, os principais riscos que se apresentam para as pessoas não são riscos exteriores (como,
por exemplo, catástrofes naturais), mas advêm da própria reflexividade da modernidade, de um lado, e da
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ameaça da falta de sentido pessoal derivada da reflexividade da modernidade quando aplicada ao self de
outro.
A globalização é acompanhada de modificações profundas na auto-identidade dos indivíduos; estes são os dois pólos da dialética do global e do local. Giddens destaca que “o nível de distanciamento do
espaço-tempo introduzido pela modernidade tardia é tão extensivo que, pela primeira vez na história humana, o eu e a sociedade interrelacionam-se num meio global”351. No passado, as pessoas tinham pouca
autonomia face aos grupos onde existiam. O indivíduo desenvolve-se com a modernidade e o mercado.
Cada vez mais a mutabilidade crônica das circunstâncias e dos engajamentos locais coloca o indivíduo
isolado face à humanidade como um todo. No contexto da ordem pós-tradicional, o self (o eu) torna-se um
projeto reflexivo de ligação entre a mudança pessoal e a mudança social – em um eco de algumas das
formulações finais de Foucault.
“O eu é visto como um projeto reflexivo, pelo qual o indivíduo é responsável. Nós somos não o
que somos mas sim o que fazemos de nós... O eu forma uma trajetória de desenvolvimento do passado para um futuro antecipado. O indivíduo apropria-se de seu passado, passando-o pelo crivo do que é antecipado para um futuro (organizado)... A reflexividade do eu é contínua, bem como penetrante... A autorealização pe entendida em termos de um equilíbrio entre oportunidade e risco. Largar o passado, através
de várias técnicas de se libertar de hábitos emocionais opressivos, geral uma multiplicidade de oportunidades para o auto-desenvolvimento... O fio condutor moral da auto-realização é a autenticidade, baseada
no ‘ser honesto consigo mesmo’... A linha de desenvolvimento do eu é internamente referencial: o único
elo de ligação significativo é a trajetória de vida enquanto tal”352.
Um componente fundamental do cotidiano contemporâneo passa a ser a escolha. Em todas as sociedades anteriores, a tradição ou o hábito estabelecido ordenavam a vida em canais definidos. Já a modernidade tardia confronta com uma complexa diversidade de escolhas e oferece pouca ajuda na opção de
quais devem ser selecionadas. As condições de classe, gênero, raça, geração ou opção sexual não deixam
de atuar, mas o lugar estruturado estável que as relações sociais estabelecidas nesses terrenos passam a
ocupar na vida dos indivíduos se transforma. O estilo de vida é “um conjunto mais ou menos integrado de
práticas que o indivíduo adota, não só porque essas práticas satisfazem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma narrativa particular de auto-identidade”353.
Na medida em que “grandes áreas da vida de uma pessoa não são mais compostas por padrões e
hábitos pré-existentes, o indivíduo é continuamente obrigado a negociar opções de estilos de vida... [elas]
definem que o indivíduo ‘é’. Em outras palavras, as escolhas de estilo de vida constituem a narrativa re-
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flexiva do eu”354. Isso significa que se o indivíduo quiser combinar autonomia pessoal com segurança ontológica, a narrativa do eu tem de ser sempre reelaborada e a ela alinhadas as práticas do estilo de vida.
A pluralidade de escolhas decorre, também, das transformações na esfera privada, das mudanças
na intimidade, que ganham peso crescente. Os laços de intimidade sexual duradoura, os casamentos, as relações de amizade são estabelecidos a partir da escolha voluntária dos parceiros. No que Giddens chama
de modelo da relação pura, os laços não se alicerçam em condições externas, da vida econômica e social; a
relação pura é procurada apenas por aquilo que a relação possa trazer para os parceiros; ela é organizada
reflexivamente, de forma aberta e numa base contínua; aí, o compromisso e a reciprocidade entre os parceiros joga um papel central; na relação pura, auto-identidade é negociada através de processos interligados de auto-exploração e de desenvolvimento da a com o outro. E o próprio corpo também passa a ter um
lugar destacado na constituição da auto-identidade.

A democratização da esfera privada é uma qualidade da vida pessoal que está sob a égide do
relacionamento puro. Democracia implica autonomia e esta "significa capacidade de auto-reflexão e
autodeterminação dos indivíduos: 'deliberar, julgar, escolher e agir diante de diferentes cursos de ação
possíveis'. Neste sentido, a autonomia não poderia ser desenvolvida enquanto os direitos e as obrigações estivessem intimamente vinculados à tradição e as prerrogativas estabelecidas da propriedade.
Entretanto, uma vez que essas fossem dissolvidas, um movimento em direção à autonomia tornava-se
ao mesmo tempo possível e visto como necessário"355. Na vida pessoal, “autonomia significa a realização bem-sucedida do projeto reflexivo do eu – a condição de se relacionar com outras pessoas de
um modo igualitário”.

Isso representa a realização da ambição iluminista, que pode agora ser viabilizada pela
completa destradicionalização da vida humana e pela reflexividade do conhecimento social. A esfera privada pode e deve fecundar a esfera pública. “A possibilidade da intimidade significa a
promessa da democracia”356. Mas aí incide a ameaça, reconhecida por ele, da falta de sentido da
vida pessoal nas condições da modernidade radicalizada. Para Giddens, a política de vida é uma
decisão de estilo de vida. "Ela não se destina a 'politizar', em um sentido estrito do termo, as decisões de estilo de vida, mas a remoralizá-las - colocando-as de maneira mais exata, trazer à tona
aquelas questões morais e existenciais afastadas da vida cotidiana pelo seqüestro da experiência"357.
Isso se relaciona com a concepção política que Giddens desenvolveu nos anos 1990. Ele critica o
estado do bem-estar social, montado para responder à riscos externos, como uma instituição incapaz de
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responder ao problema dos riscos advindos da reflexividade da própria modernidade. Como Habermas e
Taylor, Giddens lista a globalização, a crise ecológica e a diversidade cultural numa situação de convivência obrigatória (não se pode mais escapar do contato com outras culturas) como alguns dos grandes problemas contemporâneos. Mas se Habermas quer reconstituir o estado do bem-estar em bases supranacionais e Taylor barrar o avanço de tendências fundamentais da modernidade pela revalorização de um
sentido de comunidade, Giddens quer responder simultaneamente aos dois desafios. Seu engajamento em
uma Terceira Via, que quer se colocar entre a social-democracia e o neoliberalismo, pretende registrar a
obsolescência de todo o pensamento político da esquerda, que estaria se tornando conservadora, frente aos
conservadores, que estariam se tornando radicais.
Giddens assume as tendências impulsionadas pela modernização neoliberal. Para ele, uma política
emancipatória no mundo de hoje tem que superar a política de classe. Ela deve ter por centro o combate
aos riscos de alta conseqüência que pairam sobre a humanidade. Deve também superar a oposição entre o
mercado e o estado, aceitando a organização das atividades econômicas pelo mercado, mas este sendo
submetido a uma regulação política por parte do estado. O estado nacional hoje apenas pode cumprir com
parte das tarefas necessárias para enfrentar os riscos da modernidade; outra parte tem que ser enfrentada
por instituições diretamente globais ou pelo menos federais (como Habermas, Giddens aposta decididamente na unificação européia). Ao contrário de Habermas, Giddens é um duro crítico do estado do bemestar, onde estaria incrustada uma burocracia estatal que escapa a qualquer controle público. No que Giddens chama de novo estado democrático, uma sociedade civil mais dinâmica deveria participar de forma
mais ativa da vida pública. E as funções de proteção social defendidas pela social-democracia, que em certas situações davam origem a direitos exorbitantes (outro ponto de acordo entre Giddens e os neoliberais),
podem ser melhor cumpridas com o estado promovendo “preventivamente” as condições para que os cidadãos não tenham que recorrer ao apoio do estado.
A concepção política de Giddens pretende remoralizar a vida social, dotando-a de sentido. Como
Taylor, ele quer reconstituir laços comunitários e relações de solidariedade danificadas em formas nãoestatais, apoiando-se principalmente em uma estrutura familiar revitalizada (ainda que não dos termos do
conservadorismo). Ele também considera que o conservadorismo é uma fonte de valores morais que deve
ser apropriado por uma perspectiva emancipadora. Mas deseja que isso ocorra sem que se rompa com o
dinamismo fundamental que caracteriza a modernidade, em particular com o que ele considera as crescentes possibilidades de autonomia e auto-determinação dos indivíduos.

Este conjunto de intervenções dialoga com as transformações por que passa a sociedade contemporânea. Todas terminam por captar, à sua maneira, aspectos da atualidade. Da ênfase na mudança, efemeridade e na vertigem ao fortalecimento de identidades, da importância da comunicação à valorização da
autonomia individual, dos riscos de altas conseqüências à destradicionalização, todo o pensamento sociológico e filosófico tem que lidar com novos desafios ausentes ou não centrais para as gerações passadas.
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A condição do homem atual traz novos problemas, como em geral se deu durante toda a modernidade, mas isso agora parece ocorrer em um volume tal que o processo de mudança torna-se avassalador.
Günter Anders caracterizou alguns destes processos de “supraliminares”, “acontecimentos e ações que são
muito grandes para serem ainda concebidos pelos homens”358, resultado da defasagem entre os enormes
poderes adquiridos pela humanidade e sua incapacidade de vislumbrar as conseqüências do seu emprego.
A constatação deste fosso impôs, desde os desastres da Segunda Guerra Mundial, um horizonte de insegurança, de indeterminação, mas nas duas últimas décadas isso se transformou em uma crise aberta. Assim,
para além de registrar transformações profundas em uma sociedade que já se caracterizava pela mudança,
o que pensamento social das últimas décadas fez foi se afastar de toda postura ingênua perante seu objeto
de estudo, foi registrar uma mudança epistemológica.
Harvey mapeou as condições sociais que propiciam esta mudança cognitiva e Beck descreveu os
mecanismos pelos quais o horizonte das catástrofes que não podem nunca serem elididas é internalizado359. Mas o conceito que melhor da conta da falência de todo horizonte de controle e previsibilidade,
com suas ilusões de engenharia social, é a idéia de reflexividade, compartilhada por Beck, Harvey e Lash.
Como afirmam estes autores:
Hoje em dia, os mundos social e natural estão totalmente influenciados pelo conhecimento humano
reflexivo; mas isso não conduz a uma situação que nos permita ser, coletivamente, os donos do nosso destino. Muito ao contrário: o futuro se parece cada vez menos com o passado e, em alguns aspectos básicos, tem se tornado muito ameaçador. Como espécie, não temos mais uma sobrevivência
garantida, mesmo a curto prazo p e isto é uma conseqüência de nosso próprios atos, como coletividade humana. Hoje em dia, a noção de ‘risco’ é fundamental para a cultura moderna justamente
porque grande parte do nosso pensamento tem que ser do tipo ‘como se’. Em muitos aspectos de
nossas vidas, tanto individual como coletiva, temos que construir regularmente futuros potenciais,
sabendo que essa mesma construção pode, na verdade, impedir que eles venha a acontecer. Novas
áreas de imprevisibilidade são muito freqüentemente criadas pelas próprias tentativas que buscam
controlá-las”360.
Bauman, por outro lado, vai caracterizar este mesmo fenômeno como a afinal assumida consciência da ambivalência inerente à modernidade. Para ele, a modernidade seria uma guerra da ordem contra o
caos, um esforço para superar a ambivalência – isto é, a “possibilidade de conferir a um objeto ou evento
mais de uma categoria”, normalmente tratada como uma patologia do discurso ou da linguagem, mas de
fato um aspecto normal da prática lingüística. A modernidade, como bem recorda Foucault, busca dar uma
ordem às coisas do mundo através da classificação361. “Através da sua função nomeadora/classificadora,
a linguagem se situa entre um mundo ordenado, de bases sólidas, próprio a ser habitado pelo homem, e um
358 Günter Anders, Et si je suis desespere que voulez-vous que j’y fasse?, p. 71.
359 David Harvey, Condição pós-moderna; Ulrich Beck, La sociedad del riesgo, La sociedad del riesgo global e
Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation. Deve-se ressaltar, todavia, que o potencial crítico do marco
conceitual de Beck é atenuado pelo seu otimismo histórico. A emergência da consciência do risco é a forma como a
racionalidade instrumental assimila a possibilidade das catástrofes, desenvolve o que poderia ser considerado uma
“reflexão” e pode atuar para afastá-las. Daí, Beck caminha para idéias como a de uma segunda modernidade, à qual
corresponderia uma segunda renascença.
360 Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash, Modernidade reflexiva, p. 8-9.
361 Michel Foucault, As palavras e as coisas.
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mundo contingente de acaso no qual as armas da sobrevivência humana – a memória, a capacidade de aprender – seriam inúteis, senão completamente suicidas”. Mas a própria idéia de ordem é moderna: “a
descoberta de que a ordem não é natural foi a descoberta da ordem como tal. O conceito de ordem apareceu na consciência apenas simultaneamente ao problema da ordem, da ordem como questão de projeto e
de ação, a ordem como obsessão. Para colocar de forma ainda mais clara, a ordem como problema surgiu
na esteira da lufada ordenadora, como reflexão sobre as práticas ordenadoras”. Assim, para Bauman, “podemos dizer que a existência é moderna na medida em que se bifurca entre ordem e caos. A existência é
moderna na medida em que contém a alternativa da ordem e do caos”362.
“A existência é moderna na medida em que é produzida e sustentada pelo projeto, manipulação,
administração, planejamento. A existência é moderna na medida em que é administrada por agentes
capazes (isto é, que possuem conhecimento, habilidade, tecnologia) e soberanos. Os agentes são soberanos na medida em que reivindicam e defendem com sucesso o direito de gerenciar e administrar
a existência: o direito de definir a ordem e, por conseguinte, pôr de lado o caos como refugo que escapa à definição. A prática tipicamente moderna, a substância da política moderna, do intelecto moderno, da vida moderna, é o esforço para exterminar a ambivalência: um esforço para definir com
precisão – e suprimir ou eliminar tudo que não poderia ser ou não fosse precisamente definido. A
prática moderna visa não à conquista de terras estrangeiras, mas ao preenchimento das manchas vazias no compleat mappa mundi. É a prática moderna, não a natureza, que realmente não tolera o vazio. A intolerância é, portanto, a inclinação natural da prática moderna”363.
Como sustentava Stephen Toulmin, a modernidade elegeu no século XVII uma agenda construída
por Descarte, Bacon e Galileu baseada na busca da certeza e exclusão do imponderável, no cálculo instrumental, no utilitarismo – e rejeitou outra, formulada pelo humanismo renascentista, até Montaigne e
Shakespeare364. A agenda alternativa foi reprimida, reemergindo ocasionalmente, até que a crise do projeto cientificista permitiu que se assumisse que, nas palavras de Bauman, a luta moderna contra a ambivalência “torna-se a principal fonte do fenômeno que pretende extinguir”365.
Reflexividade e ambigüidade são hoje duas maneiras de tratar do mesmo fenômeno, ainda que cada conceito carregue projetos distintos – neste sentido, Bauman, Toulmin ou Foucault não estão no campo
de algum tipo de reforma da modernidade, como Giddens e Beck. Mas parece muito mais frutifico contrapor duas racionalidades modernas, presentes na sociedade ocidental desde seu nascimento e afirmar, como
faz Toulmin, que as condições sociais do final do século XX permitiram recolocar no centro dos problemas cognitivos a “agenda oculta da modernidade”. Como já discutimos no capítulo I a relação entre concepções antropológica, instrumentos conceituais e horizonte político, não temos necessidade, aqui, de nos
prolongarmos na discussão de que a ruptura epistemológica em curso cobra um outro tipo de prática política.

362 Zygmunt Bauman, Modernidade e ambivalência, p. 9-14.
363 Zygmunt Bauman, op.cit. p. 15-16.
364 Stephen Toulmin, Cosmopolis: the hidden agenda of modernity. É significativo que o livro de Toulmin seja de
1990 e o de Bauman de 1991, que nenhum faça referência à obra do outro e que as idéias sejam tão próximas, como
que destilando o espírito da época.
365 Zygmunt Bauman, op. cit. p. 23-24.
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As tendências à supressão da política

A questão da supressão da política esteve, no século XX, associada à dois grandes tipos de experiências, que foram denominadas de totalitárias. Temos, de um lado, os regimes nazista e stalinista, com sua
mobilização ideológica das massas e o domínio baseado no terror. De outro, as sociedades capitalistas avançadas, que pelo consumo, pela industria cultural (ou espetáculo) e por diversas formas de tolerância
repressiva mostraram-se capazes de integrar diversas formas de contestação. Em ambos os casos, o mesmo
problema emerge: não se pode mais identificar razão e emancipação; a técnica e a ciência passam a ser
vistas como peças centrais para reforçar a dominação do homem pelo homem. Percorrer o debate que estas
experiências suscitaram é, pois, um passo incontornável em nossa reflexão.
Enzo Traverso inicia seu ensaio sobre o totalitarismo lembrando que este conceito originou-se durante a Primeira Guerra Mundial, quando passa a se conceber o conflito como uma “guerra total”, que absorve todos os recursos materiais e mobiliza todas as energias das nações. Esta guerra remodelou, da forma traumática, o mundo moderno, determinando sua feição social, suas mentalidades e culturas. Ela transformou as guerras de confrontos onde se reconhecia o inimigo como justus hostis em bellum internecinum,
guerras de extermínio. Produziu o revigoramento de tendências regressivas (nacionalismos agressivos, genocídios) e abriu um período de revoluções e contra-revoluções, desencadeando uma guerra civil mundial
que perduraria até 1991. Vale a pena reproduzir o diagnóstico penetrante deste autor.
“Vive-se, então, a guerra de massas moderna, capaz de transformar campos de batalha que se estendiam por dezenas de quilômetros em gigantescos cemitérios. Com suas trincheiras, seus canhões e
suas armas químicas, a ‘guerra total’ inaugurou a era de massacres tecnológicos e revelou o horror
da morte anônima de massa. Estetizada pelos futurista italianos, idealizada como catarse existencial
pelos ‘revolucionários conservadores’ alemães, depois celebrizada pelos fascistas como berço de
uma comunidade nacional regenerada, esta guerra acolheu o primeiro genocídio do século XX, o
dos armênios, e prefigurou os extermínios massivos da Segunda Guerra Mundial. Auschwitz é muito difícil de ser concebida sem este precedente histórico de morticínio desencadeado em escala continental. A matança de 1914-1918 será, portanto, uma experiência fundadora: lá se forjará um novo
etos guerreiro onde os antigos ideais de heroísmo e de cavalaria se combinarão com a tecnologia
moderna, o niilismo será racionalizado, o combate se transformará em destruição metódica do inimigo e a perda de enormes quantidades de vidas humanas poderá ser prevista e mesmo planificada
como um dado estratégico. Esta guerra marcará o início de um embrutecimento da vida política que
deverá moldar profundamente o imaginário de uma geração...
Este traumatismo deixará uma impressão duradoura na paisagem mental das sociedades européias e
a guerra será freqüentemente erigida em metáfora do século XX: o período entre 1914 e 1945 será
chamado, por vezes, como a idade de ouro da ‘guerra civil mundial’ (Weltbürgerkrieg)... uma espécie de moderna Guerra dos Trinta Anos destinada a enterrar a antiga ordem continental. Ela será o
teatro de um encadeamento de revoluções e contra-revoluções perpetuada e radicalizada pelo nascimento da URSS e depois dos regimes fascistas. A guerra mundial se transformará assim em guerra civil mundial. Um de seus traços marcantes será a confrontação ideológica e militar entre comunismo e fascismo, no centro da guerra civil espanhola e depois da Segunda Guerra Mundial. Seguirá
a época da guerra fria, onde o combate se desloca para o ‘comunismo’ e o ‘mundo livre’, finalmente
concluído pela implosão do sistema soviético.
A idéia de totalitarismo se forja e evolui neste contexto de guerras, por vezes abertas, por vezes surdas e dissimuladas, cujo espírito de cruzada não abandona jamais os adversários, mesmo quando as
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armas se calam. Ela surge durante um século no qual as hostilidades e os conflitos, para muito além
de interesses geopolíticos e de reivindicações territoriais subentendidas, parecem basear-se em uma
oposição irreconciliável de valores e de ideologias. Todo o século XX – para além mesmo de sua
primeira parte, propriamente catastrófica – tem os traços de uma Weltanschauungskrieg. Entre duas
Sarajevo – a de 1914 e a de 1991 – os conflitos nacionais são, senão colocados entre parênteses, ao
mesmo submetidos a esta lógica que leva os adversários a defender uma idéia de civilização contra
a outra. Em um tal contexto, as guerras regionais, coloniais ou de libertação nacional (da guerra da
China à da Coréia, até a do Vietnã) serão quase sempre reabsorvidas no interior desta confrontação
entre dois blocos ideologicamente definidos”366.
É, portanto, a Primeira Guerra Mundial que redefine o entendimento da sociedade por parte de todos os movimentos, correntes e atores. O etos de destruição permeia tudo e será apreendido, sob os mais
diversos prismas, por todos os atores do debate intelectual das décadas seguintes.

Para socialistas, como Rosa Luxemburg, através dos massacres dos campos de batalha, o
imperialismo está conduzindo o capitalismo a um curso regressivo cada vez mais intenso, em que
se compromete não só o passado das conquistas da cultura burguesa, mas também o futuro através da destruição em massa do proletariado europeu. Em seu texto de 1915, A crise da socialdemocracia (chamado O folheto Junius), ela sintetiza a perspectiva desta época histórica em um
lema – “socialismo ou barbárie”. Esta perspectiva seria assumida com uma força cada vez maior
pelo marxismo crítico, até encontrar seu ponto culminante nas Teses sobre o conceito de história,
escritas por Benjamin em 1940, em que a ruptura com a idéia de progresso é completa e radical.
Tomando como metáfora o desespero do anjo da história, que “onde nós vemos uma cadeia de
acontecimentos”, testemunha, impotente, “uma catásfrofe única, que acumula incansavelmente
ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés”. O anjo da história, que Benjamin vê retratado em
um quadro de Paul Klee, “gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas
uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais
fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso”367.
Mas esta desconstrução do horizonte iluminista estava se processando em todas as esferas da cultura. Na saída da guerra, em 1920, desiludido com a ciência, que só é pertinente para a “discussão dos
meios necessários para atingir fim previamente estabelecido”, Max Weber veria uma humanidade aprisionada na jaula de ferro da racionalidade técnica e instrumental. Libertos da unidade de valores que a ética
do cristianismo conseguiu mascarar por mil anos, “os deuses antigos abandonam suas tumbas e, sob a
forma de poderes impessoais, porque desencantados, esforçam-se por ganhar poder sobre nossas vidas, reiniciando suas lutas eternas”. Expressando os choques das paixões políticas que moldarão o século, Weber

366 Enzo Traverso (organização e apresentação), Le totalitarisme: le XX siècle em débat, p. 9-12.
367 Walter Benjamin, Obras escolhidas, vol.1, p.226.
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vê “as diversas ordens de valores se defronta[re]m no mundo, em luta incessante” e afirma que Mill “tem
razão, ao dizer que, quando se parte da experiência pura, chega-se ao politeísmo”, à uma “luta que opõe os
deuses das diferentes ordens e dos diferentes valores”368.
Em 1930, já prenunciando a ascensão do nazismo, Sigmund Freud sintetiza seu entendimento da
época histórica que vive em uma célebre passagem de O mal-estar na civilização, formulado na linguagem da metapsicanálise. Para ele, “as civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo propósito é
combina indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos e nações numa única
grande unidade, a unidade da humanidade... Mas o natural instinto agressivo do homem... se opõe a esse
programa da civilização... A evolução da civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida”. Este diagnóstico, desenvolvido ao longo do livro leva a uma conclusão trágica. “A
questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e
autodestruição. Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um interesse especial. Os
homens adquiriram sobre as forças da natureza um controle tal que... não teriam dificuldades de se exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que provem grande parte de sua atual
inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade”369.
É também sob o impacto da guerra, da revolução russa e da crise permanente da República de
Weimar que Carl Schmitt escreve, em 1921, Sobre a ditadura, em 1922, Teologia política e, em 1928, Teoria da constituição, propondo uma redefinição do conceito de política a partir da relação amigo-inimigo e
da soberania vinculada ao poder constituinte e/ou à capacidade de decidir sobre o estado de exceção. O edifício jurídico do liberalismo, com sua idéia de separação de poderes, começa a fazer água por vários lados370.
A idéia de estado de sítio, que havia emergido durante a revolução francesa, começa a ser integrada na ordem política por toda parte. Este, porém, é apenas mais um registro da “transformação progressiva
dos regimes democráticos em conseqüência da progressiva expansão dos poderes do executivo durante as
duas guerras mundiais e, de modo mais geral, do estado de exceção que as havia acompanhado e seguido”371. Os poderes legislativos dos parlamentos começam a ser corroídos pelos governos, em uma tendência que só cresceria ao longo de todo o século XX, até chegar a situação em que os parlamentos hoje
com freqüência, se limitam “a ratificar disposições promulgadas pelo executivo sob a forma de decretos

368 Max Weber, A ciência como vocação, p. 41-42.
369 Sigmund Freud, O mal-estar na civilização, p. 81, 82,111 e112.
370 Ver Bruno Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique? E Gerard Mairet, Le príncipe de souveraineté.
371 Giorgio Agamben, Estado de exceção, p. 18.
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com força de lei”372. Como argumenta de forma muito convincente Agamben, o estado de exceção (ou a
ditadura constituicional) se torna um paradigma duradouro de governo373.
Os anos entre a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial são freqüentemente chamados, nos
manuais de história, de período de crise das democracias liberais, mas quando se lê os textos da época, os
termos são mais duros, ocaso das democracias, pressionadas pelo comunismo soviético e pelo nazifascismo e pela arregimentação de massas que estes regimes promovem. Isto nos remete para a discussão
clássica sobre o totalitarismo, como conceito que procura dar conta da especificidade destes regimes. O
termo surgiu em 1923, na discussão dos círculos antifascistas italianos, indicando uma versão moderna do
absolutismo, um “Estado-Leviatã”. Depois, entre 1930 e 1932, os teóricos da revolução conservadora alemã (como Jünger) também vão falar das idéias de mobilização e dominação totais e Schmitt de um “estado total”.
É tendo esta referência que um pensamento anti-totalitário vai ganhar forma, a começar por um
ensaio de Herbert Marcuse de 1934, “O combate ao liberalismo na concepção totalitária de estado”374,
em que mostra como o próprio liberalismo vai engendrar o “estado autoritário total”, expressão de um capitalismo monopolista de estado. O teólogo Paul Tillich e o padre Luigi Sturzo também empregam o conceito, o último já comparando o fascismo e o nazismo com o stalinismo. Victor Serge irá, na mesma época, na União Soviética, caracterizar da mesma forma o regime de Moscou. Esta convergência entre as críticas cristãs, liberais e radicais a estes regimes prosseguirá por toda a década – Jacques Mauritain, Ortega
y Gasset, Daniel Guérin – e será reforçada pelo pacto germano-soviético de 1939.
A obra mais importante sobre o tema do período da Segunda Guerra Mundial é Béhémoth, publicada por Franz Neumann em 1942. Trata-se de um estudo marxista do III Reich, escrito por um jurista social-democrata exilado nos Estados Unidos. Béhémoth procura responder ao estudo de Schmitt sobre a obra de Hobbes, publicado em 1938, que assimila o regime nazista ao Leviatã, o reino da ordem, do poder
absoluto e da ditadura do Estado, em contraposição à desordem e guerra civil, que prevaleceriam na democracia (apresentada como a moderna guerra de todos contra todos). Neumann inverte os termos do debate, apontando o nazismo como o monstro bíblico que Hobbes apresentava como símbolo da guerra civil
inglesa do século XVII: o nacional-socialismo teria conduzido a “um não-estado, um caos, um reino do
não-direito e da anarquia”. Sua análise veria o nazismo como a combinação de um sistema capitalista
permeado pelas contradições de classe, um expansionismo imperialista com traços social-darwinistas, um
nacionalismo racista e uma burocracia estatal subsumida à dominação de uma liderança carismática375.
372 Giorgio Agamben, Estado de exceção, p. 19.
373 É contra este paradigma que se bate Benjamin na oitava de suas Teses sobre o conceito de história. “A tradição
dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir
um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é originar
um verdade estado de exceção; com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo”. Walter Benjamin, Obras escolhidas, p. 226.
374 Herbert Marcuse, O combate ao liberalismo na concepção totalitária de Estado, in Cultura e sociedade, p. 47-88.
375 Franz Neumann, Béhémoth.
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Durante a guerra tivemos outras obras importantes, escritas em geral de um ponto de vista de esquerda, que associavam um caráter anti-fascista e anti-stalinistas – textos de George Orwell (Homenagem
a Catalunha), Victor Serge (A meia noite do século) e Arthur Koestler (Zero e o infinito) –, embora o movimento anti-fascista tivesse uma profunda identidade com o comunismo soviético. Mas o livro de maior
impacto desta corrente foi, todavia, publicado depois da guerra, em 1948. E foi um romance anti-stalinista,
1984, de George Orwell, onde estão claramente delineados, de forma emblemática, os traços fundamentais
da experiência totalitária – política e existencial. Um alerta e uma sátira (e não uma predição), ele denuncia os elementos da modernidade que podem conduzir à privação, ao embrutecimento e ao sofrimento evitável.

Nas palavras de François Brune, nesta sociedade “os ‘cidadãos’ sofrem uma disciplina física e mental conscientemente despersonalizante. Sua consciência reduz-se a uma ortodoxia
pérfida, e sua existência, às delícias sado-masoquistas de uma infelicidade conformada...
1984 encarna um totalitarismo do puro poder. A ordem social regida aparentemente por um
governante protetor (o Grande Irmão), na realidade obedece à lei do Pai sádico. Todos devem, literalmente, rebaixar-se a seus pés, sob seu olhar, e depois, da mesma forma, rebaixar seus ‘concidadãos’, num complexo totalmente infantil de medo e ódio... A teia social é
o ódio. O ódio por tudo e todos que pudessem minimamente sair da linha, um ódio fortalecido a cada dia, diante da Tela, no momento do esporte ritual intitulado ‘Os Dois Minutos
de Ódio’. Esse ódio é à base de histeria sexual: a sexualidade é reprimida para ser ‘convertida’ em pulsão de poder... A classe dirigente institui, publicamente, a fraseologia revolucionária para desencorajar antecipadamente qualquer idéia de revolução futura. Nega-se o
passado, como o futuro. Jornais e livros – reescritos, se necessário for – comemoram um
presente eterno; é a ‘realidade’ inventada pela classe dirigente, na qual todos são obrigados
a acreditar – a consciência coletiva fica sem memória: constitui-se a partir do consumo da
atualidade oficial”376.
Mesmo remetendo a uma sociedade que parece ter desaparecido com a queda do Muro de Berlim
e o fim da União Soviética, 1984 capta aspectos muito mais amplos da modernidade, que ampliaram sua
vigência nas décadas neoliberais: a onipresença do Big Brother tanto na sua dimensão simbólica como na
forma das “teletelas”, a regressão do pensamento pelo emprego da novlingua e do duplo pensar, o aniquilamento da reflexão pela manipulação das pulsões...
Mas a obra que, retrospectivamente, se imporia como a referência central no debate teórico sobre
o totalitarismo seria a de Hannah Arendt. Origens do totalitarismo teve sua redação terminada em 1949,
com uma conclusão teórica re-elaborada para a publicação de sua segunda edição, em 1958377. Arendt
vai destacar como “o totalitarismo difere essencialmente de outras formas de opressão que conhecemos,
como o despotismo, a tirania e a ditadura”. Referenciado-se na Alemanha nazista e na URSS stalinista, ela
mostra que o totalitarismo cristalizou diversos elementos históricos novos, surgidos no século XIX: o antisemitismo e o racismo modernos, o imperialismo e o colonialismo, a aliança entre o capital e as massas
para formar um nacionalismo regressivo.
376 François Brune, Pequeno paralelo entre duas utopias complementares. Le Monde Diplomatique, edição brasileira, nº 8, setembro de 2000.
377 Hannah Arendt. Origens do totalitarismo. As citações a seguir referem-se às páginas da edição brasileira.
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“Sempre que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas inteiramente novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do país..., transformou as classes em massas, substituiu o
sistema partidário não por ditaduras unipartidárias, mas por um movimento de massa, transferiu o centro
do poder do Exército para a polícia e estabeleceu uma política exterior que visava abertamente o domínio
mundial”. [512] Em uma caracterização mais detida, Arendt vê no totalitarismo “uma forma de governo
cuja essência é o terror e cujo princípio de ação é a lógica do pensamento ideológico” [526] – executando
o que supõe serem as leis da Natureza ou da História. “O terror, como execução da lei de um movimento
cujo fim ulterior não é o bem-estar dos homens nem o interesse de um homem, mas a fabricação da humanidade, elimina os indivíduos pelo bem da espécie, sacrifica as ‘partes’ em benefício do ‘todo’”. [517]
Arendt remete, como fundamento da forma totalitária de governo, a uma experiência “que nunca
antes havia servido de base para uma estrutura política” [513]: a do isolamento, solidão e impotência modernas. Esta experiência tem “intima ligação com o desarraigamento e a superfluidade que atormentaram
as massas modernas desde o começo da Revolução Industrial e se tornaram cruciais com o surgimento do
imperialismo no fim do século passado [XIX] e o colapso das instituições políticas e tradições sociais do
nosso tempo. Não ter raízes significa não ter no mundo um lugar reconhecido e garantido pelos outros; ser
supérfluo significa não pertencer ao mundo de forma alguma”. [528] “O que prepara o homem para o domínio totalitário no mundo não-totalitário é o fato de que a solidão, que já foi uma experiência fronteiriça... passou a ser, em nosso século, a experiência diária de massas cada vez maiores”. [530] É nestas condições que o homem perde seu próprio eu. Ecoando Orwell, ela afirma que “o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção (isto é, a realidade da experiência) e a diferença entre o verdadeiro e o falso (isto
é, os critérios do pensamento)”. [526]
“O regime totalitário constitui uma manifestação extrema da natureza do Estado moderno. Forma
monstruosa de opressão burocrática, ele esmaga a vida pública e a vida privada, e organiza da forma mais
brutal a dominação e a exploração da sociedade. Para impor seu poder, ele liquida completamente a liberdade dos indivíduos... Para reduzir a diversidade humana à unidade de seus projetos econômicos e políticos, o totalitarismo está pronto a tudo. Os campos de concentração e de extermínio, que servem para degradar e eliminar os que não se conformam, são as conseqüências finais de sua ideologia colocada em prática”378.
O genocídio, que o progresso das luzes parecia ter retirado da cena, reapareceu no século XX já na
Primeira Guerra Mundial (extermínio dos armênios pelos turcos). E os ingleses tinham, pouco antes, na
Guerra dos Boers, introduzido os campos de concentração. Mas foi a industrialização e rigorosa execução
burocrática do genocídio daqueles considerados inferiores pelos nazistas que evidenciou de forma mais
trágica, a completa perda da humanidade no mundo moderno379. O totalitarismo e os campos de extermí-

378 Atila Özer, L’État, p.246-247.
379 Alain Finkielkraut, A humanidade perdida.
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nio mostraram a existência de uma humanidade supérflua, de seres humanos transformados em pedaços de
carne descartáveis, sem espírito ou alma, evidenciando um lado monstruoso do mundo moderno.
A reflexão sobre o totalitarismo determinou a obra posterior de Arendt, que se impôs como uma
das maiores pensadoras da política de nossa época. O tema subjacente a sua reflexão é “que chegamos a
uma situação na qual não sabemos – pelo menos ainda – nos mover politicamente. O perigo é a coisa política desaparecer do mundo”380. Arendt descreve uma época onde o ser humano se torna uma simples engrenagem impotente de uma máquina de complexidade infinita, o pensamento é abandonado e o mal se
torna banal381. O mal se transforma, no mundo moderno, nesta capacidade das grandes engrenagens burocráticas do poder total tolherem a capacidade dos seres humanos exercerem uma avaliação autônoma
sobre sua própria atividade – questão que levaria Arendt, no final de sua vida, a retomar a temática kantiana do julgar382.
Para Arendt, a ação política é a mais importante forma de atividade humana, porque envolve a interação entre cidadãos livres e iguais, conformando a esfera pública onde o poder político é gerado e os
conflitos podem ser democraticamente solucionados383. A liberdade para ela é, como para Sartre, inerente
à condição humana e identificada com o engajamento individual na ação política. Os seres humanos, entrando permanentemente no mundo, têm sempre novas possibilidades de refundar a ordem política, de instaurar o novo (como já estabelecera Maquiavel). O ato de fundação, que caracteriza os processos revolucionários, ocupa o lugar deixado vago pela crise da tradição, que na modernidade já não pode mais vincular o passado ao futuro384. Para ela, o progresso “é um dos artigos mais sérios e complexos encontrados
no mercado de superstições de nosso tempo”385. A história não existe como processo unitário, mas como
eventos singulares, com possibilidades permanentes de rupturas e recuperações. A política é, assim, o espaço da liberdade (“o sentido da política é a liberdade”) e seu exercício é o livre debate entre cidadãos para conformar uma comunidade política e determinar o destino das coisas públicas386.
Arendt reconstrói um ideal de liberdade política que ela ver ter existido na polis grega, onde “política e liberdade eram vistas como idênticas”387. Por isso, “a polis grega continuará a existir na base de
nossa existência política enquanto usarmos a palavra ‘política’”388. Em oposição à toda tradição de Hobbes a Schumpeter, passando por Weber, que identifica o poder com um potencial de ação estratégica bem
sucedida, Arendt distingue rigorosamente violência, domínio, coerção, mando, obediência e mesmo go380 Hannah Arendt, O que é política, p. 25.
381 Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, e Nadia Souki, Hannah Arendt e a banalidade do mal.
382 Hannah Arendt, A vida do espírito, dois volumes.
383 Hannah Arendt, A condição humana.
384 Hannah Arendt, Entre o passado e o futuro.
385 Hannah Arendt, Sobre a violência, p.29.
386 Hannah Arendt, A dignidade da política e O que é política.
387 Hannah Arendt, A dignidade da política, p. 118.
388 Hannah Arendt, Homens em tempos sombrios, p. 174.
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verno de poder. Habermas tem razão em destacar que ela tem um conceito comunicativo de poder como
ação resultante da união e da concordância entre os seres humanos do que fazer389. Talvez seja isso que
faça com que a política tenha, no seu pensamento, uma dimensão ao mesmo tempo trans-histórica, como
um traço perene da condição humana, e trágica, pela fragilidade da tentativa de estabilizar a vida em comum dos seres humanos, como obra que se pretende duradoura de seres mortais que pensam a eternidade390.
A revolução americana forneceu a referência para Arendt pensar um sistema político que preservasse a liberdade, ameaçada no mundo moderno pela preocupação com o social, a busca do enriquecimento privado, a perda do espírito público. Mas mesmo nos Estados Unidos, o país mais bem sucedido em estabelecer uma esfera pública que permitisse a manutenção da livre atividade dos cidadãos, o tesouro da
experiência revolucionária tinha sido perdido391. Influenciada por Rosa Luxemburg, ela vai ver nos conselhos a forma política que pode permitir a perpetuação de uma comunidade política de cidadãos livres,
permanentemente engajados na condução dos negócios da república. Arendt não via, porém, se colocar na
tradição socialista. Para ela, a comunidade é o fruto da atividade dos indivíduos autônomos que estabelecem a autoridade política; está advém da ação conjunta dos cidadãos. A emancipação não exclui, pois, o
poder e o estado; ela tampouco tematizará muito o problema do mercado. Seu republicanismo radical corresponde a um alerta para o declínio da esfera pública sob o capitalismo moderno.
O nazismo (e Auschwitz) permaneceram como um problema para grande parte das reflexões da
segunda metade do século XX. Mas depois dos anos 1980, um novo debate historiográfico, sociológico e
filosófico permitiria uma compreensão muito mais aguçada do que se passou com o totalitarismo e o holocausto, destacando suas raízes profundas no terreno de desolação criado pela modernidade, apontando estas experiências limites como as indicações mais contundentes dos impasses da nossa época histórica. Afinal, como afirma Giorgio Agamben, “quase nenhum dos princípios éticos que nosso tempo acreditou
validar resiste à prova suprema, aquela de uma Ethica more Auschwitz demonstrata”392. Neste início do
século XXI, o entendimento do século XX e das nossas possibilidades futuras passa pelo entendimento
das relações entre o totalitarismo, o holocausto e a modernidade.
Para Mairet, Auschwitz realizaria e marcaria o fim da vigência do princípio da soberania, estabelecido a partir do século XVI. “Se o Estado nazista é um Estado, é porque o Estado moderno, isto é, seu
princípio, culmina nos campos de extermínio. O genocídio como substância de um Estado racional histórico, não portanto como projeto, mas como realidade, é o acontecimento que finaliza a existência moral do
Estado moderno entendido como organização de uma comunidade humana particular”393. Para ele, como

389 Hannah Arendt, Sobre a violência, e Jurgen Habermas, O conceito de poder em Hannah Arendt.
390 Paul Ricoeur, Da filosofia ao político.
391 Hannah Arendt, Sobre a revolução e Entre o passado e o futuro.
392 Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin: Homo Sacer III, p. 11.
393 Gerard Mairet, Le príncipe de souveraineté, p. 171.
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para Hannah Arendt, somos herdeiros da condição de desolação da sociedade moderna, da falência do estado moderno de estabelecer qualquer forma viável de comunidade. O totalitarismo destrói os laços humanos unindo o eu a outro eu e o eu reflexivamente a ele mesmo. “É a comunidade humana que é rompida
em seu próprio princípio, a saber a idéia de que há algo semelhante, algo comum, entre um eu e um outro
eu; esta idéia, que funda a possibilidade da res publica, a comunidade política humana em geral, é destruída pelo totalitarismo... o sistema penetra a interioridade dos seres, não há mais comunidade política possível”394.
A comunidade rompida no curso da primeira metade do século XX não foi restabelecida. Mais de
meio século depois do fim do nazismo, existe ainda, se pergunta Mairet, “um sentido que os homens tenham em comum, capaz de fundar a república entre eles?” E responderá que não, que ainda estamos perante “o homem desolado, que perdeu seu solo, de que é privado pela violência do estado... o reconhecimento mútuo de sua individualidade pelos seres vivendo juntos, tendo em comum que todos sejam eus reconhecidos como tais”. Para ele, o individualismo, essencial à idéia moderna de cidadania, “foi totalmente
subvertido pela desolação do indivíduo, sua separação da cidade”.
Agamben vai dar uma resposta oposta. Ele vai universalizar a soberania, que deixa de ser uma
forma de autoridade que emerge historicamente com o estado nacional moderno, para se tornar essência
da política. A relação política não é o pertencimento a uma comunidade que compartilha uma identidade
(nacional, religiosa, de direitos etc.), mas a possibilidade de exclusão ou marginalização de um dado modo
de vida; o poder soberano decide o que é incluído e o que é excluído da polis. A biopolítica, tal como formulada por Foucault, constitui o fundamento de toda a política e não só da política moderna. “A atividade
fundamental do poder soberano é a produção da vida nua como elemento político original e como base da
articulação entre natureza e cultura, zoe e bios”, firma Agamben. A decisão política soberana separa a vida
política humana da vida não-humana, da vida nua. Neste sentido, o campo de extermínio nazista e não a
polis pode ser considerado o paradigma da política como expressão do poder soberano sobre a vida, o lugar onde sua essência como modelo biopolítico fundamental do ocidente é mais claramente revelado. Aí,
os seres humanos são reduzidos à vida nua que resulta de seu abandono pelo estado, de sua entrega à um
modo de vida “fora da vida e da morte”. Agamben fundindo a teoria política decisionista de Schmitt e universalizando a biopolítica de Foucault, pode concluir que há política por os seres humanos, como seres
vivos, se separam de sua própria vida nua e se opõem a ela, mantendo ao mesmo tempo com ela uma exclusão inclusiva395.
Norman Geras vai localizar na idéia de liberdade negativa do liberalismo e no contrato de indiferença mútua ou recíproca que está implícito nela as raízes do holocausto e das catástrofes de nosso tempo396. Para ele, o liberalismo desde Benjamin Constant valorizou as liberdades ‘negativas’ como um do-

394 Gerard Mairet, Le príncipe de souveraineté, p. 167.
395 Giorgio Agamben, Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I e Estado de exceção: homo sacer II, I.
396 Norman Geras, The contract of mutual indifference: political philosophy after the Holocaust.
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mínio privado livre das interferências exteriores, considerando as liberdades ‘positivas’ como superadas
em sua ênfase na participação, solidariedade e espírito cívico.
Como afirma Enzo Traverso, comentando o livro de Geras, “o liberalismo definia juridicamente um
conjunto de direitos individuais que, universalmente respeitados, garantiriam a liberdade de cada
um. Ele implicava no reconhecimento dos direitos dos outros e a não-interferência na sua vida privada; ele não prescrevia a ação solidária. Nesta perspectiva, a injustiça e a opressão são percebidas
exclusivamente como atentados ao direito, um direito constitutivo do estado, que este deve defender
e fazer respeitar. Em um sistema representativo que despolitiza a sociedade e autoriza os cidadãos a
se desinteressarem da vida pública, podendo tranqüilamente permanecerem indiferentes face às desigualdades, à injustiça e à opressão. Não é surpreendente que tal filosofia política – já batizada de
‘individualismo possessivo’ – seja a mais apta a se transformar em ideologia de uma ordem econômica regida pelo mercado, postulando apenas uma sociedade atomizada, de indivíduos egoístas. A
contradição mais gritante desta visão é que ela delega completamente ao estado, o aparelho que
monopoliza a violência e o instrumento último das catástrofes mais horríveis de nossa época, a tarefa de prevenir, de impedir e de reparar os crimes de que ele foi a causa”397.
Bauman verá no holocausto não só uma tragédia judaica, mas também um problema da modernidade, na medida em que nasceu e foi executado no seio desta sociedade moderna e racional. Para ele, “o
Holocausto foi produto de um choque único de fatores em si mesmo bastante comuns e ordinários; e que
em grande parte se poderia culpar, pela possibilidade de tal choque, a emancipação do Estado político,
com seu monopólio dos meios de violência e suas audaciosas ambições manipuladoras, face ao controle
social – como resultado do desmantelamento passo a passo de todas as fontes não-políticas de poder e todas as instituições de autogestão social”398.
Mas Bauman também mostra que a sociedade é a fábrica da moralidade. Apoiando-se nos experimentos de psicologia social de Milgram e Zimbardo, ele evidencia como a burocracia moderna desenvolveu técnicas de relações humanas e um modelo de autoridade capaz de suscitar a obediência mesmo para
se cometer as maiores atrocidades399. Estes experimentos, que demonstram a correção do juízo filosófico
de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, mostram que “a crueldade relaciona-se apenas secundariamente às características individuais dos que a cometem, mas de maneira muito forte mesmo à relação de
autoridade e subordinação, com nossa estrutura normal e cotidiana de poder e obediência” – o Eichmann
latente no homem comum, nas palavras de Etzioni. Para Bauman, “Milgram sugeriu e provou que a desumanidade é uma questão de relacionamentos sociais. Na mesma proporção em que estes são racionalizados e tecnicamente aperfeiçoados, também o são a capacidade e a eficiência de produção social da desumanidade”400. A capacidade de cometer atrocidades é inversamente proporcional à proximidade da vítima, à distancia física e psíquica dela, mas se esta é desumanizada e inserida em um sistema racional e organizado de ação, isso facilita a produção do sofrimento. Na cadeia burocrática, o recurso mental à transferência da responsabilidade é sempre possível, estabelecendo um mecanismo de responsabilidade flutuan397 Enzo Traverso, Pour une refondation éthique du socialisme: Noman Geras et la philosophie politique après
Auschwitz, p.75.
398 Zygmunt Bauman, Modernidade e holocausto, p.16.
399 Ver Stanley Milgram, Obediência à autoridade.
400 Zygmunt Bauman, op. cit., p.181.
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te: “a organização como um todo é um instrumento par eliminar responsabilidade”401. Mas a autoridade
inequívoca e monolítica também é central – “a voz da consciência moral individual é melhor ouvida no
tumulto da discórdia política e social”402. A supressão social da responsabilidade social está, para Bauman, ligada à produção de uma distancia social tal que seja capaz de desumanizar as vítimas. E lembra
uma frase de Philip Caputo, que o caráter da guerra “parece ser uma questão de distância e tecnologia. Jamais haveria erro em matar pessoas a longa distancia com armas sofisticadas”403 – como mostra todo o
recente esforço norte-americano de desenvolver armas controle remoto, de um lado, e a adoção da terminologia do dano colateral, de outro.
Enzo Traverso culmina suas pesquisas sobre a violência nazista com um livro em que mostra as
suas raízes na sociedade européia liberal do século XIX. Como afirma sua conclusão:
“A singularidade do nazismo não reside... na sua oposição ao Ocidente, mas na sua capacidade de
encontrar uma síntese entre suas diferentes formas de violência. A Segunda Guerra Mundial foi o
momento de coagulação de todos os elementos assinalados nesta pesquisa genealógica. Ela foi concebida como um enfrentamento entre ideologias, civilizações, ‘raças’, em suma como uma Weltanschauungskrieg. Obsessões eugenistas, pulsões racistas, visões geopolíticas e cruzada ideológica
convergiram em uma só vaga destruidora. Os judeus, considerados como encarnação da Zivilisation,
grupo dirigente da URSS, inspiradores do comunismo, antítese viva do Lebensraum, bacilo destruidor da raça arian, cérebro do movimento comunista internacional, se encontraram no coração de
uma guerra titânica de conquista e aniquilação, tornando-se assim o catalisador da violência nazista.
A guilhotina, o matadouro, a fábrica fordista, a administração racional, da mesma forma que o racismo, a eugenia, os massacres coloniais e os que da Primeira Guerra Mundial tinham antes modelado o universo social e a paisagem mental na qual foi concebida e desenvolvida a ‘solução final’.
Elas criaram as premissas técnicas, ideológicas e culturais, construindo o contexto antropológico no
qual Auschwitz se tornou possível. Todos estes elementos estavam no coração da civilização ocidental e estavam ativos na Europa do capitalismo industrial na era do liberalismo clássico... O judeocídio aparece menos como um acontecimento ‘sem precedente’... e mais como uma síntese única
de um vasto conjunto de modos de dominação e extermínio já experimentados separadamente no
curso da história ocidental moderna”404.
É por isso que o problema continua atual. “Nada exclui que, de fato, outras sínteses, tanto ou mais
destruidoras possam ainda se cristalizar no futuro. As bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki indicam que as anti-Luzes não constituem uma premissa indispensável para os massacres tecnológicos. Tanto
a bomba atômica como os campos nazistas se inscrevem no ‘processo civilizador’ no seio do qual eles não
constituem uma contra-tendência ou uma aberração... mas a expressão de uma de suas potencialidades, de
uma de suas faces, de um de seus caminhos possíveis”405.
A conjuntura recente permite uma leitura que atualiza estes temores. Em muitos aspectos, a atual
política externa norte-americana sob Bush aponta para uma nova forma de dominação imperialista em que

401 Zygmunt Bauman, op. cit., p.190.
402 Zygmunt Bauman, op. cit., p.194.
403 Zygmunt Bauman, op. cit., p.223.
404 Enzo Traverso, La violence nazie: une généalogie européenne, p.163-164.
405 Enzo Traverso, op. cit., p.166.
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as analogias com final da Belle Époque – que resultaram nos totalitarismos do século XX – podem ser traçadas até um nível muito profundo. Como afirma Slavoj Zizek:

“O 11 de Setembro é o principal símbolo do fim dos felizes anos 90 da era Clinton, da próxima era em que novos muros estão surgindo por toda parte, entre Israel e a faixa de Gaza,
ao redor da União Européia, na fronteira Estados Unidos-México... Uma nova visão da nova ordem mundial está portanto surgindo como a diretriz efetiva da recente política americana: depois do 11 de Setembro, os Estados Unidos basicamente descartaram o resto do
mundo como parceiro confiável; o objetivo final, portanto, não é mais a utopia de Fukuyama de expandir a democracia liberal universal, mas a transformação dos Estados Unidos em
uma ‘Fortaleza América’, uma superpotência solitária e isolada do resto do mundo, protegendo seus interesses econômicos vitais e garantindo sua segurança por meio de seu novo
poderio militar, que inclui não apenas forças para rápida mobilização em qualquer parte do
planeta mas também o desenvolvimento de armas espaciais por meio das quais os Estados
Unidos controlam do espaço à superfície global”406.
Neste cenário, as análises de Giorgio Agamben sobre o estado de exceção elucidam o comportamento político schmidtiano do dirigente da maior potência do mundo e mostram que um imperialismo
messiânico amparado em armas nucleares pode cristalizar novas formas de barbárie moderna ainda mais
destruidoras407.
Não é o caso de continuarmos a explorar as problemáticas que podem emergir da reflexão sobre o
totalitarismo clássico, tal como exposto por Hannah Arendt. Já mostramos como elas apreendem aspectos
centrais da vida contemporânea e como reorganizaram nosso pensamento político.

O século XX apontou também para outra forma de supressão da política, neste caso não pelo terror e a ideologia (como no nazismo e no stalinismo), mas pela integração e cooptação de todas as aspirações e protestos pelo mercado capitalista.
Depois da Primeira Guerra Mundial emergiram, nos Estados Unidos, as primeiras expressões do
que viria, depois, a ser chamado de sociedade de consumo de massa. O fordismo (e, depois, o keynesianismo) passaram a oferecer a parcelas significativas da população bens cobiçados, que se tornaram estruturantes da vida moderna: o rádio, a geladeira e outros eletrodomésticos, o automóvel e, depois da Segunda Guerra Mundial, a televisão. A publicidade, a mídia de massa e a indústria cultural se tornaram parte
integrante deste novo modo de vida afluente, depois estendido para outras partes do planeta pelo welfare
state.
A primeira percepção crítica desta nova forma de existência social não veio de nenhum teórico,
mas de um romance antecipatório, cuja atualidade não para de crescer. Admirável Mundo Novo – Brave
New World, um título tomado de A tempestade, de Shakespeare, quanto Miranda vê os príncipes de Nápoles desembarcarem de um navio naufragado e exclama: ‘Esplêndida humanidade, maravilhoso mundo novo, quem pode nutrir seres tão perfeitos!’ – projeta em um futuro distante, no ano 2500, seiscentos anos na

406 Slavoj Zizek, A fortaleza América, Folha de S.Paulo, Mais, 7 de novembro de 2004, p. 6
407 Giorgio Agamben, Estado de exceção. Ver também Johan Galtung, Fundamentalismo USA.
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era fordista, uma sociedade que, graças ao progresso científico, acreditava poder oferecer uma felicidade
obrigatória para seus membros, em uma sátira da sociedade técnica e padronizada que, então, estava se estabelecendo nos Estados Unidos.
Não há como a sociedade descrita por Aldous Huxley não ser considerada por nós como totalitária. Ela não se baseava, porém, nem no terror nem na ideologia, mas na felicidade que oferecia a seus
membros, envolvidos por um modo de vida hedonista, baseado na prosperidade, no consumo sem limites,
na liberdade sexual e na felicidade através de drogas (o soma). Criados em castas geneticamente selecionadas e clonados (o que na época era visto com delirante, mas hoje não nos parece nada estranho) e condicionados de forma behaviorista (segundo as idéias de Watson e Pavlov), os membros desta sociedade a
consideravam perfeita. A sexualidade era dissociada da procriação, em uma forma de eugenia muito distinta dos nazistas, porém mais eficiente, que passaríamos a considerar com seriedade após o surgimento da
engenharia genética. Castas genéticas, com distintas capacidades intelectuais e físicas – Alfa, Beta, Delta,
Gama, Ipsilon – agrupariam as pessoas, dependendo da atividade que elas deveriam desenvolver.
Para Ignacio Ramonet, “em Admirável Mundo Novo, a norte-americanização do planeta está completa: tudo padronizado e fordizado, tanto a produção de seres humanos, resultantes de manipulações genético-químicas, quanto a identidade das pessoas, produzida por hipnose auditiva, durante o
sono – a hipnopedia, qualificada por um personagem do livro como a ‘maior força socializadora e
moralizadora de todos os tempos’. Os seres humanos são, portanto, ‘produzidos’, no sentido industrial do termo, em indústrias especializadas – os ‘centros de incubação e condicionamento’ – segundo modelos variados, de acordo com tarefas bem especializadas atribuídas a cada indivíduo e indispensáveis numa sociedade obcecada pela estabilidade... Huxley, excessivamente inteligente e admirador da ciência, exprime, nesse romance, no entanto, um profundo ceticismo em relação à idéia do
progresso, uma desconfiança em relação à razão... Avalia com um desespero lúcido a técnica que
assegurará aos seres humanos um conforto exterior total, um aperfeiçoamento notável. Qualquer desejo, na medida em que puder ser manifestado e sentido, será satisfeito. Porém os homens terão perdido sua razão de ser. Irão tornar-se, eles mesmos, máquinas. Não será mais possível falar em condição humana, no sentido próprio”408.
As questões levantadas por Huxley em Admirável mundo novo já eram intuídas pela reflexão filosófica em 1936, quando o estudo da Escola de Frankfurt sobre “autoridade e família” destacava, em particular na contribuição de Marcuse, que “a esfera da liberdade e a esfera da ausência de liberdade não são

408 Ignácio Ramonet, Inevitável mundo novo? Le Monde Diplomatique, ed. brasileira, nº 8, setembro de 2000. Como afirma Brune em outro artigo do mesmo dossiê, “Admirável mundo novo é, antes de tudo, o quadro de uma sociedade capitalista triunfante. A máquina de produção-consumo, globalizada, exige uma perfeita normalização do ‘cidadão’, mesmo antes de seu nascimento, através de manipulação genética, e pelo acondicionamento durante o resto
da sua vida. Não há mais sujeitos, há massas anônimas, escravas de uma felicidade conformista que não escolheram... Mais profundamente, Admirável mundo novo ilustra um totalitarismo da felicidade perfeita. A Cidade é uma
Mãe, porém uma Mãe terrorista, que infantiliza e animaliza os cidadãos-bebês em nome de um ‘bem’ comunitário do
qual ninguém tem o direito de escapar... [Nela], o amor [é] alimentado ritualmente pelos ‘Cultos de Solidariedade’.
Porém trata-se de uma solidariedade impessoal, uma relação melosa com base numa sexualidade difusa, onde todo
mundo ‘comunga’ anonimamente... Admirável mundo novo descreve uma civilização na qual a história não existe
mais. A casta dirigente, para conservar eternamente sua dominação – sob o pretexto de fazer o bem dos homens –,
tem por objetivo essencial a ‘estabilidade social’ obtida pelo amor à servidão. A finalidade proclamada é ‘fazer com
que as pessoas gostem do destino de que não podem escapar’. O meio: as diversões audiovisuais que neutralizam a
consciência crítica, e o ‘soma’, uma droga que leva à euforia sem o tédio do hábito... O mínimo ato de existência, a
mínima pulsão aparentemente espontânea, são, na verdade, o reflexo ou o produto de modelos ideológicos interiorizados desde a infância”.
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simplesmente justapostas, mas se encontram em uma relação que as funda mutuamente”. Como afirma
Raulet, citando esta passagem, “a vontade de emancipação pode se perverter em ‘servo-arbítrio’”409.
Mas é somente em 1941 que a nova realidade do capitalismo moderno, que fornece o pano de fundo da obra de Huxley, vai ser apreendida teoricamente. A teoria do capitalismo de Estado, formulada por
Friedrich Pollock, seria então assumida pelos membros centrais da Escola de Frankfurt, então exilados nos
Estados Unidos. Partindo das discussões sobre a evolução do capitalismo (que hoje chamaríamos de keynesiano) e da economia planificada da URSS, ele afirmaria que o primado da economia sobre a política se
inverteu. Mas ambas passariam a expressar, para os frankfurtianos, o processo de racionalização técnica
na civilização ocidental, de forma que “a questão colocada – primado do político ou primado do econômico – era amplamente predeterminada pela resposta: primado da técnica”410. Marcuse foi o primeiro a assumir plenamente as implicações desta tese, que depois ecoariam em Dialética do esclarecimento (de Adorno e Horkheimer) e Eclipse da razão (de Horkheimer), com sua idéia de sociedade administrada, ou na
sua reelaboração deste conceito na forma de sociedade unidimensional411. Longe de criar as condições
para a libertação, a tecnologia se torna um obstáculo à libertação, reforçando a dominação, instrumentalizando não apenas as coisas, mas também os homens.
Desta forma, mesmo com a derrota do fascismo, as tendências fascistizantes permaneciam em ação. Para Adorno, por exemplo, a possibilidade de campos de extermínio voltarem a ser estabelecidos era
muito real – “a estrutura básica da sociedade e as características inerentes que a isso a induziram são hoje
as mesmas de vinte e cinco anos atrás”, escrevia em A educação após Auschwitz. “Subsiste a possibilidade
de reincidência, no que diz respeito ao estado de consciência e inconsciência dos homens... a barbárie subsistirá enquanto as condições que produziram aquela recaída substancialmente perdurarem. Esse é que é o
receio todo. A pressão da sociedade perdurará, não obstante toda a invisibilidade do perigo hoje. Ela impele os homens até o indescritível, que em Auschwitz culminou em escala histórica”412. E em sua descrição
das características psicológicas que permitiram que Auschwitz ocorresse, estavam além da tendência à identificação cega com o coletivo, o caráter manipulativo, a fetichização da tecnologia, a frieza.
Em 1947, nas suas 33 teses, Marcuse explicaria “o aburguesamento ou a reconciliação de grande
parte da classe operária com o capitalismo” por uma “mudança na estrutura da exploração”. Era um fenômeno objetivo que resultava não da “vontade insuficiente da social-democracia de fazer a revolução ou de
sua consciência burguesa”, mas da “integração econômica e política de grande parte da classe operária ao
sistema do capital”.
“O desenvolvimento resulta – diria ele –, por um lado, na fusão direta do Estado com o capital e,
por outro, na regulamentação estatal-administrativa da exploração, que leva à substituição do livre
409 Gerard Raulet, Herbert Marcuse: philosophie de l’emancipation, p. 7.
410 Mandred Gangl, La théorie critique: son évolution et sa réception. Citado por Gérard Raulet, Herbert Marcuse,
philosophie de l’emancipation, p. 121.
411Algumas implicações sociais da tecnologia moderna. In Tecnologia, guerra e fascismo..
412 Theodor Adorno, Educação após Auschwitz, p.33-34.
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contrato de trabalho por contratos coletivos públicos obrigatórios. Estes fatores definem os limites
dentro dos quais a integração econômica da classe operária está se efetuando. Com ela, a porção
(quantitativa e qualitativa) do produto social que cabe à classe operária está crescendo de tal maneira que a oposição ao capital está se transformando em ampla cooperação...
O peso total da exploração recai sobre os grupos que ocupam uma posição marginal ou alheia dentro da sociedade, os ‘de fora’, excluídos da parte integrada da classe operária e de sua solidariedade
e, em caso extremo, os ‘inimigos’. São os ‘desorganizados’, ‘os operários sem qualificação’, trabalhadores rurais ou migrantes, minorias, colonizados e semicolonizados, prisioneiros etc. Aqui a
guerra deve ser vista como um elemento essencial do processo capitalista como um todo: a reprodução voraz do capital monopolista através do saque dos países conquistados e do seu proletariado;
criação de concentrações externas de exploração excedente e empobrecimento absoluto. O fato de a
pilhagem voraz fazer uso da mais avançada tecnologia moderna e atingir países capitalistas altamente desenvolvidos reforça o poder do capital monopolista e seu Estado vitorioso a um grau jamais visto.
A identificação econômica e política da parte integrada dos trabalhadores com o Estado capitalista
vem acompanhada de uma integração e identificação ‘cultural’ não menos decisiva... O fato de a
primeira revolução socialista bem-sucedida ainda não ter levado a uma sociedade mais livre e feliz
contribuiu imensamente para a reconciliação com o capitalismo e objetivamente desacreditou a revolução. Estes acontecimentos permitiram que a sociedade existente surgisse sob uma nova luz...
O fenômeno da identificação cultural exige que o problema do ‘cimento cultural’ (Kitt) seja discutido sobre uma base mais ampla. Um dos mais importantes fatores aqui envolvidos é o nivelamento
das forças anteriormente vanguardistas-oposicionistas com o aparato cultural do capitalismo monopolista (a transformação e a aplicação da psicanálise, arte moderna, sexualidade etc. no processo de
trabalho e lazer). Antes e acima de tudo, os efeitos do ‘Kitt’ dentro da classe operária deveriam ser
investigados: ‘gerenciamento científico’, racionalização, o interesse do operário no aumento da produção”413.
É significativo que nesta mesma época tenha sido publicada a Dialética do esclarecimento, cujo
capítulo A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas, desenvolvia justamente a
questão da identificação cultural produzida pelos bens culturais transformados em mercadorias produzidas
de forma padronizada para entretenimento alienador414. O conceito de indústria cultural diz respeito aos
efeitos sobre a subjetividade contemporânea de expansão industrial dos objetos da cultura, da forma como
criam um novo tipo de vínculo social entre os indivíduos isolados e fragmentados, transformados em consumidores disputados pela publicidade. “Cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais
como as modelou a indústria em seu todo”415. A autonomia individual sempre foi contraditória – Adorno
chega a falar que a individualização jamais chegou a se realizar de fato – mas agora temos individualidades produzidas em série; o indivíduo se transforma em objeto da indústria cultural. “O mundo inteiro é
forçado a passar pelo filtro da indústria cultural... Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme”416.
Como afirma Maria Rita Kehl, comentando o conceito de indústria cultural, “esses ‘desenraizados’, privatizados, isolados, são presas fáceis de propostas de engajamento autoritárias, em função de seu
413 Herbert Marcuse, Herbert Marcuse, 33 Teses. In Tecnologia, guerra e fascismo, p.295-298.
414 Adorno e Horkheimer, Dialética do esclarecimento, p. 113-156.
415 Adorno e Horkheimer, op. cit., p. 119.
416 Adorno e Horkheimer, op. cit., p. 118
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desamparo subjetivo. Aqui podemos situar as ‘paixões de segurança’ mencionadas por Lacan: o ‘indivíduo’, como ideal que promove identificações, só se sustenta pelo recalque da dívida simbólica, que produz
um ‘a mais’ de alienação. Perdido de suas referências simbólicas, desgarrado da comunidade de seus semelhantes – que se reduziu a uma massa indiferenciada de pessoas perseguindo, uma a uma, seus ‘fins
privados’ – o indivíduo, sob o capitalismo tardio, ficou à mercê das imagens que o representam para si
mesmo”417.
Estes diagnósticos ganhariam reconhecimento amplo depois, quando Marcuse publicou em 1964
O homem unidimensional. Tomando como referência os Estados Unidos da época de ouro do boom do
pós-guerra, é diagnostica que as transformações do capitalismo teriam produzido uma sociedade onde “a
dominação funciona como administração. E nas áreas superdesenvolvidas de consumo em massa, a vida
administrada se torna a boa vida de todos, em defesa do que os opostos estão unidos. Esta é a forma pura
de dominação” (p. 234)418.
“Essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; sua paz, mantida pela constante ameaça de guerra;
seu crescimento, dependente da repressão das possibilidades reais de amenizar a luta pela existência
– individual, nacional e internacional. Essa repressão, tão diferente daquela que caracterizou as etapas anteriores, menos desenvolvidas, de nossa sociedade, não opera, hoje, de uma posição de imaturidade natural e técnica, mas de força. As aptidões (intelectuais e materiais) da sociedade contemporânea são... maiores do que nunca dantes – o que significa que o alcance da dominação da sociedade
sobre o indivíduo é... maior do que nunca dantes. A nossa sociedade se distingue por conquistar as
forças sociais centrífugas mais pela Tecnologia do que pelo Terror, com dúplice base numa eficiência esmagadora e num padrão de vida crescente” (p.14).
Nesta sociedade, toda oposição é integrada ou integrável. “O progresso técnico, levado a todo um
sistema de dominação e coordenação, cria formas de vida (e de poder) que parece reconciliar as forças que
se opõem ao sistema e rejeitar ou refutar todo protesto em nome das perspectivas históricas de liberdade
de labuta e de dominação” (p.15-16). A sociedade industrial desenvolvida é, assim, uma sociedade capitalista moldada pelo desenvolvimento tecnológico, que molda a subjetividade de seus membros. Ela funciona como “um sistema que determina, a priori, tanto o produto do aparato como as operações de sua manutenção e ampliação. Nessa sociedade, o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário no quanto determina
não apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, mas também as necessidades e
aspirações individuais. Oblitera, assim, a oposição entre existência privada e pública, entre necessidades
individuais e sociais”. (p.18)
Uma nova forma de totalitarismo, de dominação política ancorada na mais alta tecnologia, emerge
no capitalismo contemporâneo. “Em face das particularidades totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional de ‘neutralidade’ da tecnologia não pode mais ser sustentada. A tecnologia não pode, como tal, ser
isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera no concei417 Maria Rita Kehl, O espetáculo como meio de subjetivação, in Eugêncio Bucci e Maria Rita Kehl, Videologias, p.
48-49.
418 Herbert Marcuse, A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Os números de páginas correspondem à citações desta edição.
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to e na elaboração das técnicas... Como um universo tecnológico, a sociedade industrial desenvolvida é
um universo político, a fase mais atual da realização de um projeto histórico específico – a saber, a experiência, a transformação e a organização da natureza como mero material de dominação” (p.19). Esta sociedade dissolve as tradicionais esferas em que a sociedade moderna se organizava, subsumindo todas à uma
mesma racionalidade. “No ambiente tecnológico, a cultura, a política e a economia se fundem num sistema onipresente que engolfa ou rejeita todas as alternativas. O potencial de produtividade e crescimento
desse sistema estabiliza a sociedade e contem o progresso técnico dentro da estrutura de dominação. A racionalidade tecnológica ter-se-á tornado racionalidade política” (p.19)
Nesta mesma época, em 1964, em uma intervenção em um seminário realizado na Iugoslávia sobre as “perspectivas do socialismo na sociedade industrial avançada”, Marcuse volta a abordar o tema da
integração social crescente no interior da sociedade capitalista em um quadro de pluralismo democrático.
Reafirma que “o progresso técnico, a própria tecnologia transformou-se num novo sistema de dominação e
de exploração – um novo sistema, pois modifica decididamente as relações entre as classes”. É “uma sociedade de mobilização permanente de todas as forças políticas, econômicas, técnicas e culturais: primeiro,
mobilização contra o inimigo externo, o comunismo, segundo, contra as próprias possibilidades do sistema”419. E destaca como expressão mais obvia desta oposição entre possibilidade e realidade, a automação, que poderia suprimir o trabalho alienado e criar uma sociedade do tempo livre, mas que é irrealizável
nos quadros do sistema.
Marcuse se pergunta: “ainda faz sentido falar de alienação quando os indivíduos nesta sociedade
realmente se encontram a si mesmos nos seus automóveis, aparelhos de televisão, gadgets, jornais e políticos?” Para ele, “este é um mundo de identificação – não são mais objetos mortos que se opõem ao indivíduo como se fossem estranhos”. E conclui: “minha hipótese é que as tendências de estabilização e integração parte da base do sistema, não sendo apenas fenômenos ideológicos ou marginais”420. Estas tendências à integração pelo aparato técnico podem ser comprovadas também por ocorrem não apenas nas sociedades capitalistas mas também no socialismo. Em conseqüência, o sujeito da revolução foi integrado.
“Não seria a primeira vez na história em que não estamos em condições de poder identificar o sujeito concreto da revolução. Já houve situações antes em que este sujeito estava latente. Isso não refuta o marxismo”421.
Relatando, alguns anos depois, a experiência francesa de maio de 1968 para estudantes dos Estados Unidos, Marcuse afirma que a concepção tradicional de revolução foi ultrapassada pelo desenvolvimento da sociedade: “A idéia de que um dia ou uma noite uma organização de massa ou um partido de
massas de qualquer espécie marchem sobre Washington e ocupem o Pentágono e a Casa Branca e organizem um governo, considero-a completamente fantástica e sem qualquer correspondência com a realidade.
419Herbert Marcuse, Perspectivas do socialismo na sociedade industrial avançada, In Isabel Loureiro (org.), A grande recusa hoje, p. 48
420 Herbert Marcuse, op. cit., p. 49-50.
421 Herbert Marcuse, op. cit., p. 55.

311

Caso existissem tais massas e isso acontecesse, dentro de 24 horas uma outra Casa Branca seria organizada no Texas ou na Dakota do Norte e a coisa toda chegaria rapidamente a um fim. Temos que nos desacostumar desta idéia de revolução”.422
Marcuse ofereceu, sem ilusões de uma vitória, um marco teórico para a ação política dos diferentes movimentos que, mobilizados nos anos 1960 e 1970, procuravam alterar a sociedade capitalista nos países centrais onde “o aparato produtivo tendem a tornar-se totalitário”. Suas concepções o colocavam muito distante dos partidos socialistas e comunistas então existentes que atuavam dentro das instituições da
democracia parlamentar. Sua influência cresceu e desapareceu com os movimentos da geração 1968.
Em 1967, três anos depois que Marcuse publicava, nos Estados Unidos, O homem unidimensional,
Guy Debord divulgava, na França, A sociedade do espetáculo, uma obra escrita na forma de um texto literário sedutor, que teve um enorme impacto nos movimentos contestadores de 1968. Expoente de um pequeno movimento internacional que procurava integrar política revolucionária e arte, a Internacional Situacionista, Debord introduzia o marxismo no mundo capitalista criado pela imagem, pela publicidade e pela
televisão.
Com suas 221 teses, A sociedade do espetáculo desenvolve uma extensa análise da evolução da alienação, para diagnosticar que o capitalismo contemporâneo entrou em uma nova fase, a do espetáculo,
“ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente” (tese 6), onde as relações sociais entre as pessoas são “mediadas por imagens” (tese 4), “capital em tal grau de acumulação que se torna
imagem” (tese 34). Se com o capitalismo, temos “uma evidente degradação do ser para o ter”, na “fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia”, há “um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ‘ter’ efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função
última” (tese 17). O espetáculo é, para Debord, “o auto-retrato do poder na época de sua gestão totalitária
das condições de existência” (tese 24).
Best e Kellner lembram que “‘espetáculo’ é um termo complexo que ‘unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes’ (tese 10). De um lado, ele remete para uma sociedade de consumo
e mídia, organizada em torno do consumo de imagens, mercadorias e espetáculos. Mas o conceito também
remete para o vasto aparato técnico e institucional do capitalismo contemporâneo, para todos os meios e
métodos que o poder emprega, aparte a força direta, que sujeitam os indivíduos à manipulação societária,
ao mesmo tempo que obscurecem a natureza e os efeitos do poder e das privações do capitalismo”423.
Retomando em outro registro várias análises de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural e
de Marcuse sobre a sociedade unidimensional, Debord mostra como “tudo o que era vivido diretamente
tornou-se uma representação” (tese 1). “As imagens que se destacaram de cada aspecto da vida fundem-se
num fluxo comum, no qual a unidade dessa mesma vida já não pode ser restabelecida... [tornam-se] um
pseudomundo à parte, objeto de mera contemplação” (tese 2). “Uma visão de mundo que se objetivou”

422 Herbert Marcuse, Herbert Marcuse fala aos estudantes, In Isabel Loureiro (org.), A grande recusa hoje, p. 67.
423 Steven Best and Douglas Kellner, The postmodern turn, p. 84.
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(tese 5), “principal produção da sociedade atual” (tese 15), “o espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo
como o a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação” (tese 3). “O
espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de forma positiva... A realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência
e a base da sociedade existente” (tese 8). “O espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda
vida humana – isto é, social – como simples aparência” (tese 10). “Quando o mundo real se transforma em
simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento
hipnótico” (tese 18).
O aprofundamento da divisão social do trabalho sob o impulso do capitalismo afeta a organização
social e sua relação com o poder, aprofundando a alienação e a fragmentação da vida, a desolação de que
falava Hannah Arendt. “A origem do espetáculo é a perda de unidade do mundo” (tese 29). “Se a administração dessa sociedade e qualquer contato entre os homens só se podem exercer por intermédio dessa força
de comunicação instantânea, é porque essa ‘comunicação’ é essencialmente unilateral; sua concentração
equivale a acumular nas mãos da administração do sistema os meios que lhe permitem prosseguir nessa
precisa administração. A cisão generalizada do espetáculo é inseparável do Estado moderno” (tese 24). “A
separação é o alfa e o ômega do espetáculo... O espetáculo... mostra o que ele é: o poder separado desenvolvendo-se em si mesmo, no crescimento da produtividade por meio do refinamento incessante da divisão do trabalho em gestos parcelares, dominados pelo movimento independente das maquinas; e trabalhando para um mercado cada vez mais ampliado (tese 25). “A vitória do sistema econômico da separação
é a proletarização do mundo” (tese 26). “Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das ‘multidões solitárias’” (tese 28). “O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado” (tese 29). “A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo” (tese
30). “O espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação” (tese 32), “quanto
mais sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida” (tese 33).
A categoria central da análise de Debord do espetáculo é o fetichismo da mercadoria, que ele utiliza para analisar a sociedade midiática de consumo de massa. “Por esse movimento essencial do espetáculo... é que reconhecemos nossa velha inimiga... a mercadoria” (tese 35). “O princípio do fetichismo da
mercadoria, a dominação da sociedade por ‘coisas supra-sensíveis embora sensíveis’, se realiza completamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existe acima dele, e que ao mesmo tempo se faz reconhecer como o sensível por excelência” (tese 36). “O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo. A produção
econômica moderna espalha, extensa e intensivamente, sua ditadura...O consumo alienado torna-se para as
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massas um dever suplementar à produção alienada. Todo o trabalho vendido de uma sociedade se torna
globalmente a mercadoria total, cujo ciclo deve prosseguir” (tese 42).
O alcance deste consumo alienado tornado uma obrigação e uma forma de dotar a existência de
sentido é elucidado por Eugênio Bucci:
“A fruição estética e o gozo imaginário por certo não são criações do capitalismo. A fabricação em
escala superindustrial de pequenos objetos que capturam o desejo e, num olhar em revés, o reavivar
constante do desejo que busca incessantemente esse novo e sempre renovado pequeno objeto fabricado, estes são, sim, invenções da nossa era. Toda obra de arte virou mercadoria e toda mercadoria
se oferece à fruição como se fosse arte. A frase de Adorno – ‘As obras de arte destacam-se do mundo empírico e suscitam um outro com uma essência própria, oposto ao primeiro como se ele fosse
igualmente realidade.’ – aplica-se agora tanto a um CD quanto a uma jaqueta jeans ou a um refrigerante. O gozo proporcionado pela mercadoria, como aquele que teria sido proporcionado pela obra
de arte, realiza-se na identificação imaginária entre o consumidor e o bem que ele deseja e imagina
possuir. A mercadoria se oferece como se fosse arte, graças ao valor de gozo. O valor de gozo é
produzido dentro, e não ‘por meio’, do complexo das comunicações da nossa era: ele está fora da
coisa-mercadoria mas perfeitamente integrado, de modo indissociável, à significação dela”424.
O espetáculo oferece os modelos identificatórios que orientam o processo de subjetivação – mas
modelos identificatórios inatingíveis425. Assim, o que falta na vida é encontrado no espetáculo, onde celebridades, atores ou políticos representam o conjunto das qualidades humanas e alegria de viver. “A vedete do espetáculo, a representação espetacular do homem vivo, ao concentrar em si a imagem de um papel possível, concentra pois essa banalidade. A condição de vedete é a especialização do vivido aparente,
o objeto de identificação com a vida aparente sem profundidade, que deve compensar o estilhaçamento
das especializações produtivas do fato vivido. As vedetes existem para representar tipos variados de estilos de vida e de estilos de compreensão da sociedade” (tese 60). “Como vedete, o agente do espetáculo levado à cena é o oposto do indivíduo... Aparecendo como modelo de identificação, ele renunciou a toda
qualidade autônoma para identificar-se com a lei geral de obediência ao desenrolar das coisas” (tese 61).
Neste mundo de imagens, a juventude corporifica as qualidades supremas da vida fugaz, que se
desenrola em um ritmo desenfreado, moldado por ciclos cada vez mais velozes de reprodução do capital.
“Onde se instalou o consumo abundante, aparece entre os papéis ilusórios, em primeiro plano, uma oposição espetacular entre a juventude e os adultos: porque não existe nenhum adulto, dono da própria vida, e a
juventude, a mudança daquilo que existe, não é de modo algum propriedade desses homens que agora são
424 Eugênio Bucci, A fabricação de valor na superindústria do imaginário. Paper baseado em parte de um capítulo
de tese de Doutorado Televisão Objeto: a crítica e suas questões de método. Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2002.
425 Falando da depressão, Renato Mezan afirma que “a natureza da experiência contemporânea ajuda a entender por
que elas [as depressões] são tão freqüentes: o indivíduo tende a sentir-se confuso diante da velocidade com que seu
mundo se modifica, que torna nebulosa sua própria inserção nele e faz evaporar todas as certezas. A vivência da perda associa-se assim à proliferação de apelos ao consumo e ao sucesso, às imagens inatingíveis de corpos belos, jovens e magros, de indivíduos felizes porque usufruem em abundância e sem demora aquilo que almejam – do carro
do ano ao brinquedo da moda, do molho de tomate à roupa de grife. Pressionado pelas exigências de desempenho em
todas as áreas da vida, o sujeito se vê às voltas com suas limitações e com a impossibilidade de corresponder aos
modelos identificatórios com que lhe acena a mídia, de onde a difusa sensação de impotência e o recurso a tentativas
muitas vezes desesperadas para ‘ser como se deve’”. Renato Mezan, O mal-estar, Freud e a modernidade, p. 210.
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jovens, mas sim do sistema econômico, o dinamismo do capitalismo. São as coisas que reinam e que são
jovens; que se excluem e se substituem sozinhas” (tese 62). “Ao olhar da produção moderna, a parte irredutivelmente biológica que continua presente no trabalho... tornou-se... acessória... Imobilizada no centro
falsificado do movimento de seu mundo, a consciência espectadora já não reconhece em sua própria vida
uma passagem para sua realização e para sua morte... Nos bombardeios publicitários restantes, é nitidamente proibido envelhecer. É como se houvesse uma tentativa de manter, em todo indivíduo, um ‘capitaljuventude’ que, por ter sido usado de um modo medíocre, não pode pretender adquirir a realidade durável
e cumulativa do capital financeiro. Essa ausência social da morte é idêntica à ausência social da vida” (tese 160).
O espetáculo introduz uma nova narrativa do mundo, desprovida de sentido imanente, mas com
seu valor estético próprio – que depois Baudrillard vai chamar de simulacro ou morte do real426. Ela reconfigura o tempo, o espaço e a cidade.
O tempo histórico foi substituído pelo “presente perpétuo” (como dirá Debord em Comentários
sobre a sociedade do espetáculo) ou o tempo irreversível. “A história que está presente em toda a profundeza da sociedade tende a perder-se na superfície. O triunfo do tempo irreversível é também sua metamorfose em tempo das coisas, porque a arma de sua vitória foi precisamente a produção em série de objetos,
segundo as leis da mercadoria. O principal produto que o desenvolvimento econômico fez passar da raridade luxuosa para o consumo corrente é portanto a história, mas apenas como história do movimento abstrato das coisas, que domina todo uso qualitativo da vida. O tempo cíclico anterior havia sustentado uma
parte crescente de tempo histórico vivido por indivíduos e grupos; agora, a dominação do tempo irreversível da produção vai tender a eliminar socialmente esse tempo vivido” (tese 142)427. “Como o desenvolvimento do capitalismo, o tempo irreversível unificou-se mundialmente. A história universal torna-se uma
realidade, porque o mundo inteiro está reunido sob o desenvolvimento desse tempo. Mas essa história, que
em todo lugar é a mesma, ainda é apenas a recusa intra-histórica da história. O tempo da produção econômica, recortado em fragmentos abstratos iguais, se manifesta por todo o planeta como o mesmo dia. O
tempo irreversível unificado é o do mercado mundial e, corolariamente, do espetáculo mundial”. (tese
145).
O espetáculo molda não apenas o tempo mas o espaço, padronizando-o, unificando o mundo. “A
produção capitalista unificou o espaço, que já não é limitado por sociedades externas. Essa unificação é ao
mesmo tempo um processo extensivo e intensivo de banalização. A acumulação de mercadorias produzidas em série para o espaço abstrato do mercado... devia... dissolver a autonomia e a qualidade dos lugares.
426 “Cada mercadoria específica luta por si mesma, não pode reconhecer as outras, pretende impor-se em toda parte
como se fosse a única. O espetáculo é então o canto épico desse confronto, que nenhuma queda de Ilion pode concluir. O espetáculo não exalta os homens e suas armas, mas as mercadorias e suas paixões. É nessa luta cega que cada
mercadoria, ao seguir sua paixão, realiza de fato na inconsciência algo de mais elevado: o devir-mundo da mercadoria, que também é o devir-mercadoria do mundo. Assim, por uma astúcia da razão mercantil, o que é particular da
mercadoria gasta-se no combate, ao passo que a forma-mercadoria caminha para sua realização absoluta” (tese 66).
427 “O espetáculo, como organização social da paralisia da história e da memória, do abandono da história que se
erige sobre a base do tempo histórico, é a falsa consciência do tempo” (tese 158).
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Essa força de homogeneização é a artilharia pesada que fez cair todas as muralhas da China” (tese 165).
“Para tornar-se sempre mais idêntico a si mesmo, para se aproximar ao máximo da monotonia imóvel, o
espaço livre da mercadoria é doravante modificado e reconstruído a todo instante” (tese 166). “Essa sociedade que suprime a distância geográfica recolhe interiormente a distância, como separação espetacular”
(tese 167)428.
Mas o local por excelência do espetáculo é a cidade, uma cidade que perdeu seu dinamismo e foi
remodelada em função das necessidades de realização da produção e de reprodução do capital. “O urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver sua lógica
de dominação absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário” (tese
169)429. “O urbanismo é a realização moderna da tarefa permanente que salvaguarda o poder de classe: a
manutenção da atomização dos trabalhadores que as condições urbanas de produção tinham perigosamente
reunido... ‘Com os meios de comunicação de massa a longa distância, o isolamento da população revelouse um meio de controle bem mais eficaz” (tese 172). “A ditadura do automóvel, produto-piloto da primeira
faze da abundância mercantil, se enraizou no terreno como a dominação da auto-estrada, que desloca os
centros antigos e comanda uma dispersão sempre mais pronunciada...Mas a organização técnica do consumo está no primeiro plano da dissolução geral que levou a cidade a se consumir a si mesma” (tese 174).
“A cidade é o espaço da história porque é ao mesmo tempo concentração do poder social, que torna possível a empreitada histórica, e consciência do passado. Portanto, a atual tendência de liquidação da cidade
é outra forma de expressar o atraso de uma subordinação da economia à consciência história, de uma unificação em que a sociedade recupere os poderes que se destacaram dela” (tese 176).
A idéia de indústria cultural, tal como concebida por Adorno e Horkheimer foi totalmente incorporado no conceito de espetáculo de Debord. “O consumo espetacular que conserva a antiga cultura congelada, inclusive com o reiterado remanejamento de suas manifestações negativas, torna-se abertamente
em seu setor cultural o que ele é implicitamente em sua totalidade: a comunicação do incomunicável” (tese 192). “A cultura tornada integralmente mercadoria deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade espetacular” (tese 193). A proliferação de ‘pseudo-acontecimentos’ pré-fabricados “decorre do simples fato dos homens, na realidade maciça da vida social atual, não viverem acontecimentos. Porque a
própria história assombra a sociedade moderna como um espectro, surge uma pseudo-história construída
em todos os níveis do consumo da vida, para preservar o equilíbrio ameaçado do atual tempo congelado”
(tese 200).

428 Um novo campo de valorização do capital e de pseudo-experiência subjetiva, o antigo tempo livro, agora programado, emerge: “Subproduto da circulação de mercadorias, o turismo, circulação humana considerada como consumo, resume-se fundamentalmente no lazer de ir ver o que se tornou banal. O planejamento econômico da freqüência de lugares diferentes já é em si a garantia de sua equivalência. A mesma modernização que retirou da viagem o
tempo, lhe retirou também a realidade do espaço” (tese 168).
429 “A história econômica, que se desenvolveu em torno da oposição cidade-campo, chegou a um estágio de sucesso que anula ambos os termos” (tese 175).
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O complemento indispensável de A sociedade do espetáculo é o desiludido texto Comentários sobre a sociedade do espetáculo, escrito por Debord em 1988, já em plena vigência da globalização neoliberal e pouco antes do colapso dos regimes da Europa Oriental. Debord afirmava então que, duas décadas
depois de ter feito sua primeira análise, o espetáculo, que parece brotar espontaneamente da ordem social
existente, “continuou a se afirmar por toda parte. Alastrou-se até os confins e aprofundou sua densidade no
centro”. [p. 168] Ele constatava que “em 1967, distinguia duas formas, sucessivas e rivais, do poder espetacular, a concentrada e a difusa... a primeira [que] havia acompanhado a contra-revolução totalitária, fosse nazista ou stalinista. A segunda... representara a americanização do mundo, assustadora sob certos aspectos, mas também sedutora nos países onde as condições das democracias burguesas de tipo tradicional
conseguiram se manter”. Mas “uma terceira forma constituiu-se a partir de então, pela combinação das
duas anteriores, e na base geral de uma vitória da que se mostrou mais forte, mais difusa. Trata-se do espetacular integrado, que doravante tende a se impor mundialmente”. [p. 172]
“A sociedade modernizada até o estágio do espetacular integrado se caracteriza pela combinação
de cinco aspectos principais: a incessante renovação tecnológica, a fusão econômico-estatal, o segredo generalizado, a mentira sem contestação e o presente perpétuo”. [p. 175] Graças a estes recursos, o espetacular integrado torna-se o mundo transformado em um grande mercado integrado, sob o domínio de uma
única superpotência. Aí, a ideologia se torna realidade, como na sociedade unidimensional de Marcuse. “O
sentido final do espetacular integrado é o fato de ele se ter integrado na própria realidade à medida que falava dela e de tê-la reconstruído ao falar sobre ela. Quando o espetacular era concentrado, a maior parte da
sociedade periférica lhe escapava; quando era difuso, uma pequena parte; hoje, nada lhe escapa... Já não
existe nada, na cultura e na natureza, que não tenha sido transformado e poluído segundo os meios e os interesses da indústria moderna. A própria genética tornou-se plenamente acessível às forças dominantes da
sociedade”. E, como os zelosos funcionários do regime de 1984, que reescrevendo o passado, moldam o
futuro, “o governo do espetáculo, que no presente momento detém todos os meios para falsificar o conjunto da produção tanto quanto da percepção, é senhor absoluto das lembranças, assim como é senhor incontrolado dos projetos que modelam o mais longínquo futuro”. [p. 173-4]
Debord retoma, neste mundo neoliberal, o tema da supressão do tempo histórico pelo eterno presente, vital para integrar os homens no espetáculo. “O primeiro intuito da dominação espetacular era fazer
sumir o conhecimento histórico geral; e, em primeiro lugar, quase todas as informações e todos os comentários razoáveis sobre o passado recente... O espetáculo organiza com habilidade a ignorância do que acontece e, logo a seguir, o esquecimento do que, apesar de tudo, conseguiu ser conhecido. O mais importante é o mais oculto... O fim da história é um agradável repouso para todo poder presente. É a garantia do
sucesso absoluto de todos os seus empreendimentos, ou, ao menos, do rumor do sucesso. O poder absoluto
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suprime a história de modo tanto mais radical quanto mais ele for levado a isso por interesses ou obrigações impreteríveis, e sobretudo se encontrou facilidades práticas de execução”430. [p. 176-178]
Os Comentários sobre a sociedade do espetáculo já registravam, em 1988, figuras do discurso político e problemáticas totalmente contemporâneas: “Esta democracia tão perfeita fabrica seu inconcebível
inimigo, o terrorismo. De fato, ela prefere ser julgada a partir de seus inimigos e não a partir de seus resultados. A história do terrorismo foi escrita pelo Estado; logo, é educativa. As populações espectadoras não
podem saber tudo a respeito do terrorismo, mas podem saber o suficiente para ficar convencidas de que,
em relação a esse terrorismo, tudo mais deve lhes parecer aceitável, ou, no mínimo, mais racional e mais
democrático”. [p. 185]. “O espetáculo não esconde que alguns perigos cercam a ordem maravilhosa que
ele estabeleceu. A poluição dos oceanos e a destruição das florestas equatoriais ameaçam a renovação de
oxigênio na Terra; a camada de ozônio não suporta o progresso industrial; as radiações de origem nuclear
se acumulam de modo irreversível. O espetáculo conclui que isso não tem importância. Só está preocupado em discutir datas e doses. Com isso, consegue tranqüilizar; coisa que um espírito pré-espetacular teria
considerado impossível”. [p. 193]
Mas Debord está muito mais cético sobre qualquer possibilidade de alternativas. O espetáculo tornou-se muito mais totalitário e conscientemente manipulador. “No plano das técnicas, a imagem construída e escolhida por outra pessoa se tornou a principal ligação do indivíduo com o mundo que, antes, ele olhava por si mesmo, de cada lugar aonde pudesse ir. A partir de então, é evidente que a imagem será a sustentação de tudo, pois dentro de uma imagem é possível justapor sem contradição qualquer coisa. O fluxo
de imagens carrega tudo; outra pessoa comanda a seu bel-prazer esse resumo simplificado do mundo sensível... O discurso espetacular faz calar, além do que é propriamente secreto, tudo o que não lhe convém.
O que ele mostra vem sempre isolado do ambiente, do passado, das intenções, das conseqüências. É, portanto, totalmente ilógico. Como já ninguém pode contradizê-lo, o espetáculo tem o direito de contradizer a
si mesmo, de retificar seu passado”431. [p. 188]
Maria Rita Kehl comparando os diagnósticos de Adorno e de Debord, afirma não estar certa de
que a passagem do conceito de indústria cultural na Escola de Frankfurt para o de sociedade do espetáculo
represente uma mudança de paradigma. “Talvez seja uma conseqüência da própria expansão daquela in430 “O domínio da história era o memorável, a totalidade dos acontecimentos cujas conseqüências se manifestariam
por muito tempo. Ela era o conhecimento que deveria durar e, ao mesmo tempo, que ajudaria a compreender, ao menos em parte, o que fosse acontecer de novo: ‘uma aquisição para sempre’, disse Tucídides. Por isso, a história era a
medida da verdadeira novidade... A precisa vantagem que o espetáculo tirou dessa marginalização da história... foi,
antes de tudo, abarcara sua própria história, o movimento de sua recente conquista do mundo. Seu poder já soa familiar, como se sempre tivesse estado presente. Qualquer usurpador tenta fazer esquecer que acabou de chegar”.
431 Mesmo a ciência deixa de servir de referência para a emancipação. “Ouve-se dizer que agora a ciência está sujeita a imperativos de rentabilidade econômica; isso sempre foi verdade. O que há de novo é que a economia tenha chegado à guerra aberta contra a humanidade; não apenas contra as possibilidades de vida do homem, mas também contra as de sua sobrevivência. Em oposição a grande parte de seu próprio passado anti-escravista, o pensamento científico escolheu pôr-se a serviço da dominação espetacular. A ciência possuía, antes de chegar a esse ponto, uma autonomia relativa. Sabia, por isso, pensar sua parcela da realidade, e assim contribuiu para aumentar os recursos da economia. Quando a toda-poderosa economia enlouqueceu – e os tempos espetaculares são exatamente isso –, ela suprimiu os últimos vestígios de autonomia científica”. [p. 197]
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dústria, tal como Adorno a analisou em 1947, com o auxílio da mais poderosa de todas as mídias: a televisão”432. Ela recupera uma formulação de Lacan para caracterizar a televisão, um meio de agir sobre o
psiquismo através de uma manipulação combinada de imagens e paixões. E enfatiza que “o fluxo ininterrupto de imagens oferecido pela televisão, organizado segundo a lógica da realização de desejos, dispensa
o espectador da necessidade do pensamento”433.
Neste sentido, vale a pena, para completar esta recessão, abordar uma última contribuição, de um
teórico conservador da democracia, focada nas tendências antidemocráticas da sociedade atual e, em especial, da televisão. Em Homo videns: televisão e pós-pensamento, Giovanni Sartori parte da constatação de
que uma revolução nos meios de comunicação está em curso, um processo com muitos tentáculos, mas
que tem “um denominador comum: a capacidade de ver à distância – tele-ver – surgindo daí o nosso vídeo
ver”. Para Sartori, “o vídeo está transformando o homo sapiens produzido pela cultura escrita em um homo videns no qual a palavra vem sendo destronada pela imagem. Tudo se torna visualizado”. Mas, se pergunta o autor, “o que vai acontecer com as coisas que não são visíveis, que constituem de fato a maior parte da realidade? Assim, enquanto nos preocupamos com os que controlam os meios de comunicação, não
nos damos conta de que escapou do nosso controle o próprio instrumento em si”.

As críticas à televisão normalmente se focam em aspectos como ela estar incentivando a
violência ou não informar adequadamente o telespectador. Sartori diz que isso é verdade, mas “é
ainda mais verdadeiro e ainda mais importante entender que a tele-visão está mudando a natureza
do ser humano... É bastante evidente que o mundo em que vivemos já está se apoiando nos ombros da ‘geração-televisiva’: uma espécie recentíssima de ser humano criado pela tele-visão – diante de um televisor – antes mesmo de saber ler e escrever”. Este homo videns é resultado da
primazia da imagem, “uma espécie de predomínio do visível sobre o inteligível que conduz para
um ver sem entender”. Esta é para ele, a base do poder político da televisão, exercido sobre “a geração-televisiva e, portanto, sobre os processos formativos da opinião pública e sobre quanto conhecimento é transmitido – ou não – através dos canais de comunicação de massa”. Ele cita sobre
isso, Baudrillard, que afirma que “a informação em lugar de transformar a massa em energia,
produz ainda mais massa”, para concluir que è óbvio que a televisão – ao contrário dos instrumentos de comunicação que a precederam (até o rádio) – destrói mais saber e mais entender do
que transmite”434.
Sartori avalia que nosso progresso como espécie, como homo sapiens, se deve à nossa capacidade de abstração.

432 Maria Rita Kehl, O espetáculo como meio de subjetivação, p. 44.
433 Maria Rita Kehl, op. cit. p. 57.
434 Giovanni Sartori, Homo videns, p. 7-9.
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“As palavras que articulam a linguagem humana são símbolos que evocam também ‘representações’, isto é, evocam na mente configurações, imagens de coisas visíveis... Mas isso
acontece somente com os nomes próprios e com as ‘palavras concretas’ – digamos assim
por simplicidade expositiva – tais como casa, cama, mesa, esposa e semelhantes... Quanto
ao resto, quase todo o nosso vocabulário cognitivo e teórico consiste em palavras abstratas
que não têm nenhuma correspondência exata com coisas visíveis, e cujo significado não
pode ser referido nem traduzido em imagens. Assim, por exemplo, a palavra cidade corresponde ainda a algo visível; mas nação, Estado, povo soberano, burocracia, e assim por diante, estes termos não representam nada visual; são conceitos abstratos, elaborados por processos mentais dedutivos, que representam entidades construídas pela nossa mente. E todo
o nosso controle (físico e químico) da natureza, como também toda a nossa capacidade de
criar e gerir o habitat político econômico em que vivemos, tem o seu eixo exclusivo em um
pensar mediante conceitos que são – evidentemente – entidades invisíveis e inexistentes...
Todo o saber do homo sapiens se desenvolve na dimensão de um mundo intelligibilis (de
conceitos e de concepções mentais) que não é de modo algum o mundus sensibilis, o mundo percebido pelos nossos sentidos. Por isso, a questão consiste no fato que a televisão inverte o progredir do sensível para o inteligível, virando-o em um piscar de olhos (ictu oculi)
para um retorno ao puro e simples ver. Na realidade, a televisão produz imagens e apaga os
conceitos; mas desse modo atrofia nossa capacidade de abstração e com ela toda a nossa
capacidade de compreender... E é justamente este o processo que vem sendo atrofiado
quando o homo sapiens é suplantado pelo homo videns”435.
Em conclusão, podemos dizer que a sociedade capitalista passa hoje por uma transformação importante de sua estrutura e dinâmica, comparável a dois outros momentos, o da sua instauração, com a Revolução Industrial, na passagem do século XVIII para o XIX, e o do estabelecimento de imperialismos rivais na disputa pela preponderância mundial, na passagem do século
XIX para o XX. A época de passagem que vivemos carrega novas possibilidades, mas é portadora também de vários perigos.
Existe hoje o que pode ser considerado uma crise da política, com a crescente restrição
das condições que tem viabilizado o seu exercício, um indicador da crise daquilo que nos faz modernos, de impasses em nosso processo civilizador. Isso é claro quando analisamos as expressões
de barbárie que seguem como uma sombra a modernidade capitalista436 e reemergem com um
ímpeto destruidor cada vez maior na medida em que aumenta nosso poder sobre a natureza e ele
deixa de ser submetido a um controle social democrático, efetivamente político, e fica nas mãos
dos poderes do mercado, do Estado totalitário ou do espetáculo. As conseqüências tendem a ser
catastróficas.
Queremos aqui apenas chamar a atenção para a vinculação da política com certas coordenadas constitutivas da modernidade, normalmente expressando o cruzamento da afirmação de
435 Giovanni Sartori, op. cit., p. 31-33.
436 Uma idéia levantada por Michael Löwy em “Barbárie moderna: notas por ocasião do 50º aniversário de Auschwitz e Hiroshima”.
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poderes particulares e do exercício de liberdade (ou do poder por todos), da organização da atividade social por lógicas sistêmicas ou pela escolha nos marcos de debates públicos. O Iluminismo
emergiu como projeto de emancipação, como política da razão, no interior desta dinâmica contraditória, quando a liberdade já é suficientemente forte para se colocar no centro do palco, mas
as opressões ainda são a realidade dominante – marcos que não foram, todavia, superados. Ora,
nosso problema é que, nas últimas décadas, transformações profundas estão subvertendo ou embaralhando estas coordenadas, introduzindo fortes tendências à supressão da política.
O terreno em que a política tinha ganhado uma estabilidade provisória, o do Estado nacional, está sendo deslocado pelo impacto da globalização capitalista e do fim do mundo bipolar.
Esta questão passou a ser muito debatida ao longo dos anos 90. A queda do Muro de Berlim pode
ser considerada a expressão simbólica da afirmação de uma nova estrutura de poder mundial,
centrada no enorme protagonismo do poder imperial norte-americano e no novo papel que se procura atribuir às instituições multilaterais, às corporações multinacionais e à mídia globalizada.
Um grande número de autores estão destacando a imbricação entre o poder estatal norteamericano, a busca de uma nova institucionalidade e mecanismos governança mundiais e a dinâmica de um mercado sem limites. Retirada de seu solo histórico, o Estado nacional, e reduzida à
disputa do poder local, a política estaria condenada ao definhamento?
O propósito da política afirma-se, cada vez mais, como a articulação entre poder e dinheiro. Muitos autores têm registrado o impacto que a enorme extensão das relações mercantis está
produzindo nas mais diversas esferas de atividade humana, em geral a partir das reações defensivas que provocam – como a cultura (a excepcionalidade cultural teorizada pelos franceses), a informática (a discussão sobre software livres), a biotecnologia (a luta contra o patenteamento da
vida). A política, a cultura, o meio-ambiente, as leis e mesmo a religião são engolfados pela economia e a busca do lucro se torna o único princípio legítimo de orientação da sociedade transformada em um mercado total e dominada pelo novo poder “globalitário”. Se o estado nacional não
é mais o elemento que viabilizaria a consolidação de direitos nem o poder em si, para que lutar
para conquistá-lo?
Isso afeta profundamente a forma da política. Uma crise da representação política vem
sendo apontada há tempos, refletindo-se na redução da participação eleitoral, no esvaziamento da
democracia por instituições supra-estatais (ou no caso da Europa, proto-estatais sem controle público mais direto) ou ainda nos múltiplos freios ao exercício soberano da vontade dos eleitores (o
choque entre estruturas de poder oligárquicas e mecanismos democráticos, iluminado pelo episódio da eleição de Bush por uma votação minoritária nos Estados Unidos). Este “déficit” democrático é justificado seja pelo “pensamento único”, seja pelas teorias políticas elitistas. E, mais re321

centemente, com a vitória de um projeto unilateralista na política norte-americana, esta crise agrava-se com a simples transferência do poder de decisão sobre questões fundamentais para um
centro imperial. Quando tão poucos poderes permanecem nas mãos de representantes eleitos democraticamente pelo povo para a imensa maioria da humanidade, qual o sentido da representação?
As mudanças provocam também uma crise da linguagem política. Se a conquista do poder
de estado é apresentada como inócua para mudar o mundo, qual o sentido da utilização de metáforas aparentadas ao discurso militar (programa, estratégia, tática, alianças, propaganda, mobilização)? Termos como rede, flexibilidade ou complexidade tomam seu lugar. A linguagem se torna anódina ou mesmo abertamente cínica, multiplicando as formas de pensamento único, sem que
um discurso coerente se imponha.
A imagem da política passa a ser quase que totalmente moldada pela mídia, a ação do poder um espetáculo cuidadosamente encenado. Na sociedade da imagem industrializada, do espetáculo, a política da razão perde vigência, reduzindo a possibilidade de reflexão e buscando promover um reencantamento ilusório do mundo e uma ressacralização da política, visando torná-la
inquestionável pelo profano. Dos teóricos da indústria cultural aos do simulacro e do virtual, críticos dos mais variados matizes mostram como o espetáculo representa um pós-pensamento, contrapondo-se à ação política.
O controle do tempo se torna cada vez mais um elemento consciente de manutenção do
poder. O ritmo febril e atordoante do espetáculo, uma nova vaga de compressão do tempo-espaço
e a aceleração do tempo de rotação do capital conjugam-se para impedir a reflexão, legitimando o
discurso da necessidade de responder aos acontecimentos e à urgência das crises.
O horizonte da política desloca-se, com a crise do desenvolvimento econômico, do progresso para o eterno presente, a reafirmação do mesmo. Tende-se a se abolir a perspectiva de mudanças reais e apresentara a história como imutável. O colapso do socialismo real foi apropriado
pelo pensamento único como o fim da utopia e nenhuma perspectiva histórica ocupou seu lugar.
Desta maneira, desde o nível do sistema internacional até dos processos de subjetivação,
vemos a operação de tendências de esvaziamento da política e da individualidade autônoma, à
crise da representação e da soberania, à estruturação de um novo domínio imperial que não parece admitir contestação aberta. Será que nos espera a fusão fatal dos mundos de 1984 e Brave New
World?
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Capítulo VI

Rastreando uma nova invenção da política
A formação de um movimento global
O Fórum Social Mundial
Sociedade civil global
Mutações epistemológicas
Na medida em que as políticas neoliberais ganhavam consistência, ao longo dos anos 80, transformando-se em um projeto mais articulado, resistências emergiram, mas foram sendo desbaratadas com
truculência. Foi o caso da derrota da longa greve dos mineiros na Inglaterra e do movimento em defesa da
escala móvel de salários pelos trabalhadores italianos. De outro lado, o neoliberalismo só ganhou contornos de uma proposta de governança global depois de 1992, com o exercício pelos Estados Unidos de uma
hegemonia mais pactada com os demais centros capitalistas. Em 1990, Thatcher deixou o poder e a Inglaterra aproximou-se do processo europeu, e em 1993, Clinton substituiu Bush pai na presidência dos Estados Unidos, depois de doze anos de governos republicanos.
Para esta segunda geração de governos neoliberais, a gestão da globalização capitalista passava
pelas instituições multilaterais. A formação da Organização Mundial de Comércio foi um importante passou neste sentido, compondo com o FMI e o Banco Mundial a tríade central de instituições econômicas
mundiais. A constituição da OMC era acompanhada de outras iniciativas liberalizantes: o Tratado de Livre
Comercio da América do Norte (Nafta), entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, firmado em 1993,
e o Tratado de Maastricht, que impulsionaria a União Européia em moldes neoliberais (baseado em critérios de austeridade fiscal, uma moeda única e um Banco Central Europeu), assinado também em 1993. E
este processo de governança era acompanhado, por todas as partes, por discursos que articulavam eleições
em moldes liberais com a liberdade de mercado, por ofensivas contra os direitos sociais e pelo aumento da
miséria, das desigualdades e das exclusões.
Do ponto de vista do que vem sendo, desde a Revolução Francesa, caracterizado como esquerda, o
quadro era de perda de radicalidade e da capacidade de suscitar adesão, aceitação dos marcos estratégicos
do neoliberalismo, conversão de partidos de origem socialista, comunista ou popular em agremiações políticas social-liberais. De Blair a Lula, os governantes eleitos a partir das aspirações populares de mudança
passam a administrar seus países a partir da idéia de que não existe outra alternativa.
Mas emergiram, nos anos 1990, novas resistências muito distintas das anteriores, por vezes com
um caráter político bastante inovador. O que subsistiu e o que se formou de correntes anticapitalistas conhece uma mudança profunda, com a convergência de muitos movimentos de caráter anti-sistêmico em
um movimento novo, global, de oposição ao neoliberalismo, à dominação imperial e à militarização. Uma
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nova cultura política se forma neste marco. Protestando sob lemas como “nosso mundo não está à venda”
ou “o mundo não é uma mercadoria”, e reunindo-se nos eventos do Fórum Social Mundial sob a bandeira
de “um outro mundo é possível”, estes movimentos constituem a novidade política mais importante da última década, talvez a fonte de revitalização da atividade política ou pelo menos a única que se pode hoje
visualizar.

A formação de um movimento global437

Dois movimentos iniciais de resistência foram particularmente notáveis. O Exército Zapatista de Libertação Nacional, da região de Chiapas, a mais pobre do México, promoveu uma sublevação popular inesperada e espetacular no dia que entra em vigor o Nafta, 1º de janeiro de
1994. O EZLN é um movimento original, que mobiliza recursos de várias fontes: recolhe a herança do guevarismo, da luta de Emiliano Zapata, da teologia da libertação, da cultura maia e das
demandas democráticas da sociedade mexicana438. Defendendo que é possível mudar o mundo
sem tomar o poder, os zapatistas encontram eco em vários movimentos439. Em julho e agosto de
1996, eles realizam, na Selva Lacandona, em Chiapas, o I Encontro Intercontinental pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, que reúne quatro mil participantes.
De outra parte, os trabalhadores estatais franceses realizaram, em dezembro de 1995, uma
paralisação dos serviços públicos com grande respaldo popular, que recolocou, na Europa, a discussão sobre o significado das políticas neoliberais. Mas indícios de uma mudança de clima começam a surgir também na Ásia, com a greve dos trabalhadores de empresas privadas da Coréia
do Sul, em janeiro de 1997, e mesmo nos Estados Unidos, com o crescente envolvimento dos
sindicatos, dos estudantes e dos movimentos ambientalistas na luta contra as conseqüências do
Nafta. Estas mudanças levaram, aí, à vitória de John Sweeney para a presidência da AFL-CIO,
em outubro de 1995, e à greves como as da UPS, General Motors e Boing.
As novas resistências que se avolumam emergem moldadas pelas mudanças societárias produzidas
por duas décadas de globalização neoliberal.
Em primeiro lugar, uma série de transformações econômicas, sociais e tecnológicas complementares, que tornam o mundo mais integrado e aceleram o ciclo de rotação do capital, as relações sociais e os
contatos e as mudanças culturais440. A informática, a internet e os meios de comunicação de massa globa437 Esta parte e a seguinte retomam várias discussões do meu livro Fórum Social Mundial: história de uma invenção
política.
438 Michael Lowy, Fontes e recursos do zapatismo.
439 John Holloway, Mudar o mundo sem tomar o poder.
440 David Harvey, Condição pós-moderna.
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lizados fornecem a base técnica para o novo salto na mundialização do capital, os novos métodos de gestão e organização do trabalho, as novas práticas culturais e as novas formas de apreensão do mundo. Esta é
a raiz social da cultura midiática, fragmentada, multicultural, individualista, consumista e desengajada,
bem descrita pelo conceito de sociedade do espetáculo.

Em segundo lugar, ampliaram-se os problemas globais e a percepção deles enquanto tais. Diversas questões ambientais, de migrações de populações, do enfrentamento de catástrofes humanitárias, de direitos humanos, democráticos e trabalhistas, da produção cultural, do combate à atividades
mafiosas, do controle dos mercados financeiros e da especulação cambial, do comércio internacional
e do desenvolvimento passaram a ser considerados problemas que só poderiam ser enfrentados com
iniciativas articuladas no terreno internacional. Elas têm suas raízes no aprofundamento da mercantilização da vida, vinculado à internacionalização dos capitais, dos mercados e das finanças, à redução
do peso relativos da maioria dos estados nacionais, à maior circulação de pessoas, à inter-relação das
culturas e ao desenraizamento de uma elite capitalista de suas sociedades. Isso produz nas novas gerações uma subjetividade distinta, mais afeita a disputa dos simbolismos da sociedade do espetáculo
integrado.

Em terceiro lugar, aprofunda-se uma dinâmica de articulação internacional de campanhas
e lutas. As conferências temáticas da ONU desde a década de 1980 eram alvo de encontros de ativistas e membros das organizações não-governamentais, mas a ECO-92 simbolizou uma mudança de qualidade no engajamento da nascente sociedade civil mundial441. As reuniões do Banco Mundial passaram a ser acompanhadas não apenas pelos encontros de ONGs lobbistas, mas
também por protestos de grupos contrários à suas políticas; as reuniões do G-7 também começam
a ser acompanhadas de manifestações. Entidades como Anistia Internacional, World-Wide Fund
for Nature, Friends of Earth ou Greenpeace há muito atuavam nestes marcos, estabelecendo coordenadas de um campo de lutas no terreno propriamente internacional. E ativistas começaram a
procurar colocar em xeque empresas como a Monsanto, McDonalds, Exxon ou Nike, estabelecendo uma rede de organizações que monitora suas atividades.
Em quarto lugar, um novo processo de radicalização vai tomando corpo na juventude dos países
capitalistas centrais, mas também da periferia. Depois de décadas de apatia, fragmentação e consumismo,
emerge uma nova geração política de esquerda, a primeira desde 68. Ela aflora em boa medida fora e contra o conjunto das referências políticas estabelecidas. O movimento estudantil em solidariedade aos trabalhadores precarizados ou envolvido em causas ambientalistas cresceu nos Estados Unidos nos anos 90,
principalmente na luta contra os sweatshops (as oficinas de suor, que fazem roupas de grife terceirizadas)
e levou uma parcela dos jovens a perceberem que o poder das corporações transnacionais e dos organismos internacionais estava no centro de grandes tragédias. Na Europa e na América do Norte, movimentos
441 Lizt Vieira, Os argonautas da cidadania.
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de ação direta cresceram, vagamente inspirados pelas idéias da Internacional Situacionista dos anos 1960,
pelo anarquismo ou pelo autonomismo. Desde 1995, o Reclaim the Streets, que promovia street parties e
iniciativas de desobediência civil, organiza mobilizações anticapitalistas, que culminaram na invasão à
City londrina de junho de 1999. Na Itália, o movimento dos centros sociais originou os Tute Bianche ou
Desobedienti, que tiveram um papel destacado em todos os protestos europeus. O protagonismo da juventude se espraiou pela periferia, na Cidade do México (a greve da UNAM, em 1999), em Seul (em aliança
com os sindicalistas da KCTU) ou em Buenos Aires (nos protestos dos piqueteiros).
A inserção da juventude na luta dá ao movimento global boa parte do seu dinamismo e, em diversos países, capacidade de catalisar antigos setores militantes e parcelas dos movimentos sociais. A radicalização da juventude quase sempre prenunciou mudanças mais profundas: ela não carrega nas costas o peso das derrotas sofridas pelas gerações anteriores e se coloca em movimento a partir de sua própria experiência. E uma distância histórica cada vez maior a separa do século XX político, encerrado em 1989/91.
Este é um dado existencial para a geração que vertebrará o movimento em Seattle, pessoas em geral na
faixa dos vinte anos. Elas cresceram ouvindo as promessas do discurso neoliberal e as viram frustraremse, vivendo as conseqüências da mercantização da vida. O ressurgimento de um anticapitalismo aparece,
aí, como parte de uma desconfiança mais geral do sistema, das instituições e das práticas políticas estabelecidas – inclusive pela esquerda tradicional, integrada ao sistema. Assim, a mobilização de massas, a ação
direta e a desobediência civil se apresentam como caminhos lógicos no protesto e na luta por alternativas,
aumentando a distância entre a esquerda forjada antes dos anos 1990 e aquela que hoje se desenvolve.

Estas mudanças alteraram as referências a partir das quais as oposições à globalização neoliberal compreendiam a si mesmas e articulavam suas iniciativas. Na segunda metade dos anos
90, uma série de movimentos sociais, organizações não-governamentais e setores de esquerda seguiam então uma discussão crítica sobre a globalização bastante distinta da existente até então. A
constatação de que se vivia uma nova época histórica já estava bastante difundida e abriu espaço
para reflexões críticas e autocríticas das visões e estratégias mais centradas no terreno nacional; a
crise simultânea dos movimentos de libertação nacional, do comunismo burocrático e do reformismo social-democrata alimentava agora teorizações internacionalistas de novo tipo. O cenário
em que se partia da constatação de que a revolução não estava na ordem do dia, como posto com
veemência pelos zapatistas, também abria caminho para novos experimentos políticos.
As duras críticas ao neoliberalismo davam espaço tanto a figuras como Noam Chomsky,
Susan George e Toni Negri, ativas desde os anos 1960 e 1970, mas que agora encontrariam uma
audiência renovada, como a outras que surgiram nos anos 1990 e que, como Naomi Klein, eram
poucos anos mais velhas que a média dos ativistas que começavam a protestar. Uma nova agenda
estava sendo construída, não só nas iniciativas políticas, mas também nas formulações teóricas de
pessoas como o filipino Walden Bello e o jornalista inglês George Monbiot, no engajamento polí-
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tico radical de Pierre Bourdieu ou pelos escritores que veiculavam suas idéias nas páginas do Le
Monde Diplomatique.
O surgimento da crise financeira na Ásia, em 1997, que se espalharia em 1998, para Rússia e
o Brasil, revelaria os limites da prosperidade neoliberal para parte do mundo. Paralelamente, a difusão
dos esboços do Acordo Multilateral de Investimentos (AMI) acende o sinal de alerta para todos sensíveis às conseqüências adversas do neoliberalismo, estimulando novas mobilizações. A instabilidade e
fragilidade do modelo começavam a ficar evidentes, bem como o contraste entre sua falência na periferia e a “exuberância irracional do mercados”, como diria Alan Greenspan. Com a consciência do
fracasso do neoliberalismo como proposta de desenvolvimento e dos efeitos devastadores da anarquia
dos mercados, a ideologia da globalização neoliberal começava a ter sua legitimidade questionada.
Presenciamos, depois de 1997, a uma aceleração das resistências, com a multiplicação de campanhas
internacionais, marchas, jornadas de luta e protestos. Seattle seria não um episódio isolado, mas um
catalisador de processos profundos e duradouros.
O movimento global, um “movimento” para o qual podem convergir todos os movimentos, é o resultado de práticas políticas novas. Ele se constituiu através deste ciclo de crescentes protestos internacionais contra as instituições que gerem a globalização neoliberal, organizados horizontalmente por vastas
coalizões e redes de entidades e movimentos espalhados pelo planeta. Ao mesmo tempo, elas buscavam
construir uma identidade afirmativa, reunindo-se em muitos encontros, contra-cúpulas e fóruns, até surgir
o Fórum Social Mundial. Mas isso não teria sido possível sem um evento catalisador inicial, os protestos
de Seattle contra a Organização Mundial de Comércio.

Seattle como acontecimento fundador
Em 30 de novembro de 1999, 50 mil manifestantes tomaram as ruas de Seattle, protestando contra a terceira reunião ministerial da OMC, que deveria consolidar as discussões travadas
nas reuniões de Singapura (dezembro de 1996) e de Genebra (maio de 1998). A conferência deveria inaugurar a chamada Rodada do Milênio, um novo ciclo de negociações para a liberalização
comercial, focado na agricultura e nos serviços (educação, saúde, atividades ambientais e culturais). Mas os manifestantes bloquearam as ruas e partes importantes da reunião, tornando visível
para todo o mundo a existência não só de uma oposição à globalização neoliberal mas também da
possibilidade de contestá-la e revertê-la. Produziram um grande evento midiático e um acontecimento político maior na conjuntura, que catalisou distintos movimentos e organizações e possibilitou que doravante elas se vissem como parte de um mesmo processo.
1449 organizações de 89 países tinham assinado o apelo, coordenado pela rede ecologista
Friends of Earth, por uma moratória nas negociações, pedindo que não se dotasse a OMC de novos poderes sem um prévio balanço da aplicação das políticas de livre comércio implantadas des327

de a assinatura dos acordos de fundação da OMC, em Marrakech, em 1994 – inclusive no que dizia respeito aos acordos de propriedade intelectual, que regulavam as patentes e revelavam-se cada vez mais decisivos. Foram os militantes destas organizações que travaram a Batalha de Seattle.
Os protestos foram preparados com empenho e antecedência. Como afirma Susan George,
“o sucesso do movimento cívico em Seattle não constitui um mistério senão para aqueles que não
contribuíram para ele. Graças sobretudo à internet, dezenas de milhares de adversários da OMC
estavam organizados no terreno nacional e internacional, sem exclusões, ao longo de todo o ano
de 1999. Com a condição de ter acesso a um computador e dominar um pouco de inglês, qualquer
um podia ter acesso aos lugares da primeira fila e participar do avanço rumo a Seattle”442.
No contexto norte-americano, as mobilizações foram favorecidas pela aliança chamada de
“Sweeney-Greenie”, representando a nova liderança da AFL-CIO sob a presidência de John Sweeney, e os ecologistas (greens), que em 2000 lançariam Ralph Nader como candidato presidencial
pelo Partido Verde. Outro elemento estratégico foi o crescente engajamento dos estudantes universitários no Movimento por Justiça Global, cujo foco mais visível de ativismo vinha sendo a
campanha Clean Clothes, que combatia as sweat shops.
Uma lista na internet, Stop WTO Round revelou-se um instrumento articulador internacional e nacional da coalizão que organizou as demostrações, inédita em sua diversidade. Militantes
da Public Citizen, a organização de Nader e Lori Wallach, prepararam por meses a infraestrutura
para receber os manifestantes. A Direct Action Network (e a Ruckus Society) treinaram milhares
de ativistas em técnicas de ação direta não violenta, utilizadas nos protestos – o perímetro do centro de conferências foi dividido em zonas e, para cada uma delas, existiam grupos encarregados
de bloquear a passagem, com pessoas que, se necessário, se deixariam prender. Grupos culturais
produziram grandes marionetes e bonecos, apresentavam danças, teatro de rua e musicas hip-hop
e rap, que davam um ar festivo aos protestos, seguindo os novos padrões da mobilização radical
da juventude. De 26 a 29 de novembro, em São Francisco, o International Forum on Globalization promoveu um grande seminário internacional com 2.500 participantes sobre o tema, contribuindo para esquentar o debate.
Todos os setores sociais podiam ser sensibilizados para debater a OMC pela abrangência
das decisões que esta organização toma, afetando cada aspecto da vida social. O caso das tartarugas marinhas é exemplar: o movimento ambientalista norte-americano estava consciente da ameaça que a OMC representa para as leis ambientais porque uma decisão da organização baniu, como barreira comercial injusta, uma clausula da legislação norte-americana sobre espécies amea442 Susan George, Comment l’OMC fut mise en échec, p.4.
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çadas, que exigia que a pesca de camarão fosse feita com dispositivos que impedissem a captura
acidental de tartarugas. O que resultou em um dos emblemas dos protestos de Seattle: como a reunião ministerial começava no dia do meio-ambiente, o Earth Island Institute preparou mais de
500 fantasias de tartarugas marinhas para os manifestantes, com um grande impacto visual na cidade por toda a semana. Para Jeffrey St. Clair, um dos cronistas dos protestos, uma das suas frases que melhor simbolizaram a novidade de Seattle foi a que ouviu de um sindicalista nos protestos: Teamsters and Turtles Together At Last! (Caminhoneiros e tartarugas finalmente juntos!)443.
Estavam, assim, dadas todas as condições para a Batalha de Seattle, que a mídia apresentaria como o ato inaugural do movimento que ela chamaria de anti-globalização. José Seoane e
Emilio Taddei assim a descrevem:
“No dia 30 de novembro se travava nas ruas a “Batalha de Seattle”. Milhares de estudantes
marchavam para o centro da cidade. Milhares de ecologistas, feministas, camponeses e agricultores, ativistas de direitos humanos se somaram ao protesto contra as políticas da
OMC. As ruas foram bloqueadas pelas ‘tartarugas de Seattle’; os estudantes realizavam sitins em frente aos hotéis da delegações oficiais e, sobretudo, em torno do Centro de Convenções, onde estava prevista a cerimônia de abertura da Rodada do Milênio. A política reprimiu selvagemente com balas de borracha e gases-pimenta e as famosas imagens dos manifestantes disfarçados de tartarugas verdes percorreram o mundo. O Memorial Stadium foi
cenário do gigantesco ato Labor Rally, onde participaram 30 mil militantes sindicais. Ao finalizar o ato, 50 mil pessoas marcharam pelas ruas de Seattle fazendo fracassar a abertura
da reunião da OMC e bloqueando as reuniões nos hotéis. Durante toda a noite, se travou
uma verdadeira batalha nas ruas onde milhares de ativistas foram detidos. O protesto de rua
e a repressão se prolongaram até o dia 3, momento em que eclodiram as diferenças no seio
da OMC e numerosos representantes de países do Terceiro Mundo elevaram sua voz contra
as negociações dos países industrializados e a ‘farsa do milênio’. O fracasso da reunião exacerbou as controvérsias comerciais entre os Estados Unidos e a União Européia. Na quinta-feira, 4 de novembro, o diário local The Seattle Times intitulava: ‘Colapsam as conversações: a reunião termina’. A Rodada do Milênio havia naufragado...
A ‘Batalha de Seattle’ foi um grande marco do protesto social nos Estados Unidos. Foi a
mais importante manifestação que conheceu a sociedade norte-americana desde os anos das
manifestações contra a guerra do Vietnã. Mas além disso, Seattle cristalizou a convergência, mesmo com matizes e diferenças, do movimento operário norte-americano com movimentos ecologistas, camponeses, de defesa dos consumidores, estudantis, de mulheres, contra a dívida no Terceiro Mundo. A convergência do movimento sindical dos Estados Unidos com sindicatos estrangeiros e com diversos movimentos sociais se materializou nas ruas... Este constitui um fato inédito na história sindical norte-americana de pós-guerra, marcada pelo furioso ‘anticomunismo’ da AFL-CIO e a profunda suspeita em relação a qualquer movimento radical.
Neste sentido, os dias de protesto contra a OMC mostraram ao mundo a emergência de um
movimento radical e democrático nos Estados Unidos que, sobre novas bases e temáticas
(ecologia, denúncia do dumping social praticado no Terceiro Mundo pelas transnacionais
norte-americanas, etc), re-atualiza a experiência dos movimentos das décadas de 60 e 70.

443 Jeffrey Saint Clair, Seattle diary: it’s gas, gas, gas!
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Em escala mundial, Seattle foi o ‘batismo de fogo’ e o momento de consolidação deste vasto, diverso e novo movimento planetário contra a injustiça. Seattle é impensável sem as lutas prévias e sua súbita ‘irrupção midiática’ contrasta com o amplo e metótico trabalho militante realizado há meses ‘para surpreender o mundo e adiantar a chegada do milênio’”444.
Um acontecimento no sentido forte do termo, Seattle representa, na trajetória das resistências
à globalização neoliberal, o momento em que uma parcela dos ativistas perde a ilusão quanto à possibilidade de trabalhar em sintonia com as instituições multilaterais e suas iniciativas deixam de ter um
caráter colaborativo. Ao se radicalizarem, as mais distintas iniciativas puderam convergir em um movimento contra a globalização em curso. Não é à toa que o foco desta ruptura tenha sido a reunião
chave da OMC, a instituição a mais impermeável à qualquer mudança, cuja formação simbolizou a libertação dos capitais dos controles nacionais e a tirania do capitalismo global...

O resultado superou as expectativas mais otimistas dos organizadores. Os cinco dias de
protestos levaram à suspensão da cerimônia de abertura da Conferência, impediram que Clinton
discursasse aos delegados da OMC na noite de gala, forçaram a mídia a reconhecer o respaldo
popular das manifestações contra a organização, obrigaram a OMC a cancelar a cerimônia de encerramento sem uma agenda de continuidade e catalisaram as contradições e divergências entre
os países cujos delegados participavam do encontro. O impacto midiático dos protestos foi enorme. Seattle se transformou em um símbolo de uma virada na situação da esquerda e em um acontecimento fundador, que instalou o movimento global como ator permanente em cena.
Os protestos, de Washington a Genova
Seattle abriu um ciclo de protestos cada vez mais vigorosos, que consolidaram um movimento
global. A cada nova reunião do FMI, Banco Mundial, G-7 ou G-8, OCDE, Fórum Econômico Mundial,
das cúpulas da União Européia, da ONU ou das negociações da ALCA, os governantes e as elites capitalistas globalizadas passaram a ser sitiados em suas fortalezas e seus palácios por movimentos que buscam
justiça e direitos. Os protestos sempre renovados contra a tirania dos mercados tiveram um poderoso impacto político e efeito simbólico, deslegitimando as instituições responsáveis pela globalização neoliberal,
impulsionando a convergência das lutas em um movimento prático, plural, multifacetado, mas com uma
crescente capacidade de iniciativa. Cada nova jornada de mobilização tendia a reforça-lo, ampliando suas
bases e fornecendo condições para novos protestos ainda mais fortes.
Ao mesmo tempo, formavam-se novos movimentos ou movimentos já existentes ganhavam uma
dimensão internacional e realizavam-se contra-cúpulas, conferências ou assembléias alternativas, além de
conferências de redes e organizações. Multiplicaram-se as discussão de temas específicos (como a água, o
comércio, a Aids, os paraísos fiscais, a segurança alimentar ou o controle do movimento de capitais finan-

444 José Seoane e Emilio Taddei, Resistências mundiais: de Seattle a Porto Alegre, p. 162-164.
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ceiros). E o movimento passou a promover também encontros amplos, dos quais o Fórum Social Mundial
se tornou central e passou a referenciar todo o processo.
Walden Bello afirmou que 2000 foi o ano do protesto global contra a mundialização capitalista445, mas a marcha das mobilizações instaurada por Seattle seguiu em um crescendo até os protestos por
ocasião da reunião do G-8, em Gênova, na Itália, em julho de 2001. Este ciclo ascendente só foi rompido
com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 – quando se preparavam os protestos contra a reunião conjunto em Washington do FMI e do Banco Mundial, no final de setembro. O ataque ao World

Trade Center e ao Pentágono propiciou uma mudança importante na situação política mundial,
que alterou tanto o foco como as condições para os protestos – que passaram a se combinar com a
luta contra a militarização e a guerra.
Neste ínterim, dezenas de mobilizações significativas deram seqüência aos protestos de
Seattle. Algumas já estavam encaminhadas antes, como o encontro em oposição ao Fórum Econômico Mundial de Davos (o “Outro Davos”), em janeiro de 2000, e por ocasião da 10ª Cúpula
da UNCTAD, em Bangkok, na Tailândia. E em 8 de março, tem inicio a Marcha Mundial de Mulheres 2000, que deveria desenvolver-se até 17 de outubro, quando entregou um abaixo assinado
na sede da ONU com cinco milhões de assinaturas em apoio às suas reivindicações, ligadas ao
combate à pobreza e à violência sexista. A Marcha promoveu manifestações importantes em Bruxelas (50 mil mulheres), em Ottawa (mais 50 mil), em Brasilia (20 mil trabalhadoras rurais) e no
ato de termino, em New York (com dez mil mulheres).
Mas o segundo grande ato do movimento global foi o protesto de 16 de abril, em Washington, por ocasião da “reunião de primavera” do FMI e do Banco Mundial. Nesta ocasião,
mais de 30 mil manifestantes estiveram presentes, representando uma coalizão de movimentos
que procurou recriar o processo de Seattle. Novamente tiveram papel destacado os sindicalistas
da AFL-CIO e a juventude, organizada por grupos de afinidade, coordenados em assembléias de
porta-vozes.
Nos meses posteriores novos protestos446. Mas o auge dos protestos de 2000 foi no mês
de setembro. Eles começaram em New York, em 8 de setembro, durante o encontro do milênio
das Nações Unidas. No dia 11, em Melbourne, Austrália, é realizada uma grande manifestação

445 Walden Bello, The future in the balance, p.209.
446 Em Chiang Mai, na Tailândia, em maio, na reunião anual do Banco Asiático de Desenvolvimento; em Genebra,
na Suíça, de 22 a 25 de junho, com a Cúpula Alternativa à II Cúpula Social organizada pelas Nações Unidas, quando
se lançou a proposta de realização de um Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em contraposição ao encontro anual em Davos do Fórum Econômico Mundial; em Millau na França, em 30 de junho a 1º de julho, quando 30 mil
pessoas protestaram contra os processos de José Bové e de outros militantes da Confederação Camponesa, por terem
desmontado um McDonalds; em Okinawa, Japão, de 21 a 23 de junho, durante a reunião do G7, reivindicando a anulação da dívida dos países do Terceiro Mundo e a retirada das bases militares norte americanas do país.
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contra uma reunião regional do Fórum Econômico Mundial, que impediu que parte das delegações de entrar no local de encontro, cercado por 20 mil manifestantes. E no dia 26, em Praga, na
República Checa, por ocasião da reunião anual do FMI e do Banco Mundial que congregava 20
mil banqueiros e burocratas internacionais, 20 mil manifestantes participaram de protestos que
levaram à antecipação do término da reunião um dia antes do previsto. Foi uma manifestação européia, com delegações de jovens de quase todos os países do continente, incluindo mil espanhóis
e 500 alemães e suecos, mas com uma pequena presença de sindicalistas. Tivemos um forte comparecimento dos anarquista e dos militantes dos mais importantes grupos de esquerda e partidos
verdes e comunistas. Foi a primeira vez na Europa que se utilizaram as táticas desenvolvidas para
Seattle: forte organização prévia pela internet, a montagem de um centro de convergência organizando os manifestantes por grupos de afinidades, tentativas de bloquear a reunião e confrontos
sistemáticos com a polícia. As organizações presentes adotaram no contra-encontro que aí realizaram, uma declaração que afirmava: “Enquanto esse modelo continuar a ser imposto pelos ricos
e poderosos, organizações como as nossas continuarão a protestar e fazer tudo aquilo que está em
seu poder para desmascarar as falhas patentes do sistema. Por todos os lados onde aqueles que se
apoderaram do poder de tomar as decisões pela economia global se reunirem, nós estaremos para
testemunhar, desmascarar e protestar.” Em 26 de setembro, ocorreram também protestos em 40
outros países.
E ainda em 2000, em 5 e 6 de dezembro, a Cúpula da União Européia reunida na Acrópole de
Nice, na França, é palco de grandes manifestações de protesto contra política neoliberal de unificação
do continente. Aí, pela primeira vez, tivemos uma forte presença dos sindicatos de toda a Europa, lado a lado com os movimentos sociais, organizações de juventude e partidos de esquerda. É significativo que, quase simultaneamente, em Haia, na Holanda, fracassava a Conferência sobre Mudança
Climática, que tentava salvar o Tratado de Kyoto.
O I Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre, de 25 a 30 de janeiro de 2001, galvaniza os diferentes movimentos e redes, que a ele acorrem buscando debater o mundo neoliberal e as alternativas a ele, bem como coordenar suas ações e protestos. Aí se reúne uma Articulação Internacional dos Movimentos Sociais, que formula um documento intitulado “Porto Alegre convoca para as
mobilizações”, que aprova uma agenda de protestos447.

447 Seu texto termina afirmando “Temos o compromisso de apoiar todas as lutas de nossa agenda coletiva que mobilizem a oposição ao neoliberalismo. Entre as prioridades para os próximos meses, vamos mobilizarmos globalmente
contra: o Fórum Econômico Mundial em Cancún, México em 26-27 de fevereiro; a Área de Livre Comércio das
Américas (ALCA), em Buenos Aires, Argentina em 6-7 de abril e em Quebec, Canadá em 17-22 de abril; o Asian
Development Bank, em maio em Honolulu; a cúpula do G-8 em Gênova, Itália, em 15-22 de julho; o FMI e o Banco
Mundial, sua Assembléia anual em Washington DC, de 28 de setembro ao 4 de outubro; a OMC, em 5-9 de novembro (Qatar)”. José Corrêa Leite, Fórum Social Mundial: história de uma invenção política, p. 141.
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Porto Alegre potencializou a capacidade de articulação e o sentido de identidade e propósito comum do movimento. Em 15 de março, mais de 40 mil pessoas protestavam em Nápoles
contra o terceiro encontro do Global Fórum sobre a transformação do Estado e a e-governance,
mostrando a sensibilidade dos italianos para a luta contra a globalizão neoliberal. Em 5 e 6 de abril, 12 mil manifestantes se reúnem em Buenos Aires contra a reunião da ALCA e no final do
mês muitos mais fazem um grande protesto em Quebec, Canadá, contra a Cúpula das Américas,
encontro dos presidentes das Américas, ocasião onde não apenas os manifestantes pela primeira
vez se confrontam com uma grande cerca rodeando o local da reunião, com também realizam a
Segunda Cúpula dos Povos das Américas. Entre 22 e 25 de junho, é realizado o Fórum Social
Barcelona, que deveria ocorrer simultaneamente à reunião cancelada do Banco Mundial, mas que
presencia uma importante manifestação. Quase ao mesmo tempo, mais de 20 mil ativistas protestam por ocasião da reunião dos chefes de estado da União Européia e da visita do presidente dos
Estados Unidos George Bush à cúpula de Gotemburgo, Suécia.
Quando o G-8 se reúne em Gênova, no início de julho, estava preparado o maior protesto
até então realizado, envolvendo cerca de 300 mil manifestantes. De outro lado, o governo Berlusconi estava firmemente resolvido a enfrentar o movimento, preparando uma forte repressão aos
manifestantes. Os organizadores do Fórum Social de Gênova, realizado antes das manifestações e
já inspirado no Fórum Social Mundial (seus articuladores tinham se reunido em Porto Alegre),
foram capazes de construir uma ampla coalizão de todo tipo de movimentos, com uma mobilização em escala européia. Ela contrastou com a brutalidade policial e o isolamento dos governantes,
que nada puderam apresentar de concreto. A repressão aos protestos terminou no assassinato de
um jovem manifestante pela polícia italiana. O movimento enfrentou e venceu uma batalha pela
opinião pública longamente preparada pelos governos neoliberais.
Já estávamos, então, muito longe da situação em que o pensamento único exalado por um neoliberalismo agressivo parecia asfixiar toda crítica e impor a passividade perante a mercantilização do mundo.
Desde Seattle, o movimento mundial contra a globalização capitalista empolgava a juventude, despertava
esperanças, restabelecia utopias e reconstruía o sentido de uma história aberta. Contra o obscurantismo da
idolatria do mercado, que colcava o capitalismo como o estado natural da sociedade, um novo movimento
e uma nova geração militante instauram um campo de idéias e um espaço de ação política onde um outro
mundo pode ser possível.

A correlação de forças social ainda era adversa aos setores populares, com o capitalismo
mantendo capacidade de iniciativa e parte significativa da burguesia alinhando-se com lideranças
ultraconservadoras como Bush e Berlusconi. Mas o tempo histórico já não parece homogêneo;
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uma virada histórica tinha se dado nas ruas de Seattle. No desenvolvimento do movimento estavam inscritas as potencialidades para alterações muito maiores da correlação de forças, para a
instauração de uma crise aberta da globalização neoliberal e para a construção de alternativas
globais.
Neste processo, emergia uma agenda nova, com contornos ainda imprecisos, mas alguns eixos
e reivindicações claros, estabelecendo as bases para o debate de alternativas concretas. Esta agenda
resultava de temas próprios da globalização neoliberal, como a anulação da dívida dos países pobres,
questionamentos dos direitos de propriedade intelectual, defesa da diversidade cultural, controle do
fluxo de capitais internacionais, desmercantilização da vida social e estabelecimento de espaços de direitos e gratuidade. Mas era produto, também, das novas forças que participam do movimento, ligadas
seja aos movimentos sociais nascidos nos anos 1960 (ambientalistas, anti-racistas, feministas), seja a
nova geração política que emergiu nos anos 1990 na oposição ao capitalismo neoliberal globalizado.
Em 2001, antes ainda dos atentados de 11 de setembro, era visível que o movimento global representava, em alguns países, uma recomposição significativa da paisagem política da esquerda. Nos Estados
Unidos, isto já se expressavam, no ativismo da juventude, na multiplicação de redes associativas e na vasta coalizão que sustentou a campanha presidencial de Ralph Nader. Na Itália, a radicalização política se
expressa no ativismo de massa, mas reforça o protagonismo do Partido da Refundação Comunista. Na
França ou na Inglaterra, combinam-se a formação de novas organizações como o ATTAC, a crise de representação política da esquerda e a maior audiência de organizações da chamada esquerda radical. Por
toda parte o movimento reagrupa todo tipo de organizações existentes em redes mais ou menos amplas.
11 de setembro alterou radicalmente a paisagem política internacional. O movimento contra a globalização neoliberal, que tinha como foco os protestos contra as instituições multilaterais, mergulhou em
um cenário muito distinto, onde a questão da luta contra a guerra e a política imperial de Washington se
colocava no centro da agenda. Depois de um período inicial de desorientação, coalizões contra a guerra
começaram a se formar em quase todos os países centrais agrupando os mesmos movimentos, organizações e redes que antes – com exceção dos Estados Unidos, onde com o clima patriótico de unidade nacional muitos sindicatos refluíram por um tempo. Em alguns lugares, como na Inglaterra, a comunidade islâmica se incorporava ao movimento e passava a ocupar um lugar de destaque, embora por vezes componentes não muito ativos do movimento global voltassem a ganhar visibilidade – no caso inglês, por exemplo, a Campanha pelo Desarmamento Nuclear (o CND, que tinha tido como porta-voz central E.P.
Thompson). O movimento global passava a ser vertebrado por dois componentes mais ou menos autônomos, mas em diálogo permanente – o movimento contra a globalização neoliberal e o movimento contra a
guerra.
O ano de 2003 foi exemplar da nova dinâmica. Em 15 de fevereiro, antes da invasão do Iraque pelas tropas dos Estados Unidos e Inglaterra, foi realizada uma jornada internacional de protesto. Lançada no
Fórum Social Europeu e potencializada pelas articulações feitas no III Fórum Social Mundial, em Porto
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Alegre, esta jornada foi a mais ampla já registrada na história, envolvendo mais de 15 milhões de manifestantes pelo mundo todo. E em agosto, na cidade de Cancun, no México, a reunião ministerial da OMC,
que desdobrava as decisões da reunião ministerial de Doha, de novembro de 2001 – quando aproveitando
o impacto do 11 de setembro, os ministros resolveram retomar a proposta de uma nova rodada de negociações, bloqueada em Seattle – terminou em um impasse448. O fracasso de Cancun foi o resultado das contradições entre diferentes blocos de governos, da Europa, Estados Unidos e Japão, e também dos principais países do Terceiro Mundo (que formaram o G20), mas refletiu igualmente a pressão de uma ampla
campanha internacional e os protestos que foram organizados por ocasião da reunião, em 13 de setembro.
Apesar de todas as precauções tomadas contra os manifestantes, as mobilizações foram suficientes para
ganhar as páginas dos jornais.
Uma ampla e vigorosa articulação internacional continua ativa contra as iniciativas que impulsionam a abertura comercial e financeira – contra acordos de livre comércio, da Alca ao acordo Japão-Coréia
do Sul, das iniciativas africanas à questão dos transgênicos e das patentes de medicamentos, mas também
contra a continuidade das negociações da OMC, cuja próxima reunião decisiva ocorrerá em dezembro de
2005 em Hong Kong. O movimento continua incorporando novos componentes, de novas regiões, antes
totalmente estranhas às lutas em curso.

O Fórum Social Mundial

No início do ano 2000, quando as ondas de choque de Seattle ainda ecoavam, alguns brasileiros lançaram uma proposta para ajudar o movimento de resistência ao neoliberalismo a passar para uma nova etapa, através da realização de um Fórum Social Mundial. Várias iniciativas de
articulação dos movimentos de resistência estavam sendo tomadas, mas eles tinham em mente,
como parâmetro, uma experiência particular, o Fórum Econômico Mundial de Davos.
Francisco Whitacker relatou a elaboração da proposta em um artigo no final do ano 2000.
“Mais além das manifestações de massa e protestos, pareceria possível passar-se a uma etapa propositiva, de busca concreta de respostas aos desafios de construção de ‘um outro mundo’, em que a
economia estivesse a serviço do ser humano e não o inverso. Economistas e outros universitários
contrários ao neoliberalismo já vinham realizando, na Europa, encontros que chamavam de AntiDavos. O que se pretendia no entanto era mais do que isso. Propunha-se realizar um outro encontro,
de dimensão mundial e com a participação de todas as organizações que vinham se articulando nos
protestos de massa, voltado para o social – o Fórum Social Mundial. Esse encontro teria lugar, para
se dar uma dimensão simbólica ao início dessa nova etapa, nos mesmos dias do encontro de Davos
em 2001, podendo a partir daí se repetir todos os anos, sempre nos mesmos dias em que os grandes
do mundo se encontrassem em Davos...

De volta ao Brasil começamos a verificar quais entidades se dispunham a aceitar esse desafio e assumir essa enorme tarefa. Em 28 de fevereiro se reuniam em São Paulo representan-

448 Fatoumata Jawara and Aileen Kwa, Behind the scenes at the WTO.
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tes das oito entidades que [firmaram] um ‘Acordo de cooperação’ para a realização do Fórum Social Mundial...449
Em março uma comitiva dessas entidades viajou a Porto Alegre, para consultar Olívio Dutra e Raul Pont sobre a disposição dos governos do Estado e do Município de acolher o Fórum, a partir do princípio de que quem o promoveria não seriam esses governos mas as entidades da sociedade civil que assumiram a proposta. Com a resposta positiva do Governador e do Prefeito, passou-se a trabalhar com a maior rapidez possível para organizar e viabilizar efetivamente esse novo encontro mundial”450.
De 22 a 24 de junho de 2000, em Genebra, antes dos protestos do dia 25 contra a Cúpula Social
foi realizada uma conferência da qual participaram 500 representantes de movimentos de resistência à
globalização neoliberal. Nela, o Comitê Organizador Brasileiro levou à reunião um texto em que apresentava a proposta. “O Fórum Social Mundial será um novo espaço internacional para a reflexão e a organização de todos os que se contrapõem às políticas neoliberais e estão construindo alternativas para priorizar
o desenvolvimento humano e a superação da dominação dos mercados em cada país e nas relações internacionais”.

Voltado para as ONGs, movimentos sociais, sindicatos, associações e entidades religiosas,
o Fórum Social busca “a identificação de caminhos e propostas mobilizadoras para manifestações
e ações concretas da sociedade civil”. Na proposta, o Fórum surge como decorrência das manifestações em curso, da luta contra o AMI aos protestos de Seattle, que “colocaram definitivamente
em evidência a emergência de um movimento cívico além das fronteiras nacionais.” Milhares de
movimentos e entidades, que travavam lutas isoladas, “tomaram consciência de que, juntos, constituíam um arquipélago planetário de resistência à globalização neoliberal. Passaram então a se
conhecer, trocando regularmente informações, unindo-se em ações comuns ou convergentes, começando a concretizar a vocação que tem para se tornar um contra-poder planetário dos cidadãos”.
Também se estabelece que participarão do FSM “representantes das ONGs, sindicatos,
movimentos sociais, grupos de cidadãos, palestrantes e portadores de mandatos eletivos”, inscritos pelas suas organizações, deixando de lado os partidos políticos. E define-se o que depois se
chamará de caráter de espaço e não de organização do Fórum: “O Fórum Social Mundial não é
uma instância de deliberação sobre as teses e propostas nele apresentadas. Os participantes, con-

449 ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais; ATTAC - Ação pela Tributação das
Transações financeiras em Apoio aos Cidadãos; CBJP - Comissão Brasileira Justiça e Paz, da CNBB; CIVES - Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania; CUT - Central Única dos Trabalhadores; IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sócio Econômicas; CJG - Centro de Justiça Global; MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra.
450 José Correa Leite, Fórum Social Mundial: história de uma invenção política, p. 62-64.
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tudo, terão plena liberdade de tomar decisões e divulgar propostas e tomadas de posição que resultarem das suas reuniões específicas de articulação”451.
O documento previa também a constituição de um Comitê Internacional do FSM nesta reunião de Genebra, que todavia somente foi formado um ano depois. Mas a proposta ganhou, em
Genebra, uma ampla adesão dos movimentos já envolvidos em uma dinâmica de articulação internacional das lutas.
A proposta surgia na hora certa para o movimento em plena trajetória ascendente, com o
formato adequado: um evento aberto em uma cidade do Terceiro Mundo, identificado com o PT e
com o que era considerado por muitos como o local das experiências mais avançadas de construção de alternativas ao neoliberalismo até aquele momento, que fornecia uma forte retaguarda política e organizativa ao evento.

Entre 25 e 30 de janeiro de 2001, sob o lema de “Um outro mundo é possível”, quatro mil delegados e 16 mil credenciados de 117 países, compareceram às atividades do I Fórum Social Mundial no campus da PUC, em Porto Alegre. Eles participaram de 16 plenárias, 400 oficinas e 20 testemunhos do Fórum
Social no sentido estrito e a um grande número de atividades autônomas, realizadas simultaneamente na
cidade, como o Fórum Parlamentar Mundial, o Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social, o Acampamento Intercontinental da Juventude (com 2400 participantes), o Acampamento dos Povos Indígenas (com 700 participantes) e muitas reuniões paralelas, marchas, manifestações, concertos, atividades
culturais e festas.
Esta surpreendente presença, muito acima da esperada pelos organizadores, foi um dos indicadores do sucesso do evento. O resultado do conjunto de atividades realizadas, que marcavam o caráter multifacetado e plural do Fórum, foi um importante reforço do espírito de luta do movimento mundial contra o
neoliberalismo. Representava uma quebra com o pensamento único e o contato com uma enorme diversidade de atores sociais e políticos e de debates. Reforçava a articulação das lutas e construía uma maior identidade política entre aqueles que buscavam uma alternativa ao neoliberalismo.
O Fórum catalisava o espírito dos protestos e ajudava a reverter o clima político e ideológico internacional. Apesar da grande maioria dos participantes serem brasileiros, os principais grupos envolvidos
nos protestos pelo mundo afora enviaram representantes a Porto Alegre e foram eles que atuaram como
sua coluna vertebral do FSM.

Uma intensa agenda de discussões e encontros políticos marcou o Fórum. Foram feitas
reuniões por continentes para a articulação de novas lutas contra a mundialização capitalista, bem
como reuniões setoriais. A Via Campesina, coordenando mais de 80 organizações camponesas de
todo o mundo, fez uma grande plenária. As organizações sindicais também se reuniram durante o
451 José Correa Leite, op. cit., p. 65-66
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Fórum. O movimento de mulheres compareceu ao evento com grande visibilidade. As ONGs que
participavam do Fórum, particularmente as brasileiras, foram oxigenadas pelas discussões. Como
afirmou Jorge Durão em um artigo de balanço, “para as ONGs, Porto Alegre e sua continuidade
representam uma oportunidade extraordinária de arejamento intelectual...Para o bem ou para o
mal, as ONGs têm estado com freqüência enredadas no discurso ideológico sobre o desenvolvimento... e muito têm a ganhar com o diálogo com uma ampla pluralidade de interlocutores, sobretudo com aqueles oriundos de um campo intelectual que não renuncia à crítica ao capitalismo
e não se deixa intimidar por seus epígonos neoliberais”452.
Uma importante novidade foi a formação do que viria ser conhecido como Articulação Internacional dos Movimentos Sociais. A partir de uma iniciativa da CUT e do MST (e, por extensão, da Via Campesina), diversos grupos com um papel protagonista na luta mundial contra a
globalização, discutiram e aprovaram um “Chamado de Porto Alegre à mobilização” em torno de
um calendário de lutas, subscrito por centenas de entidades. Este texto era uma contundente crítica à globalização neoliberal e um apelo à ação de massa durante o ano de 2001. Este documento
apontava para uma convergência prática de todas as iniciativas contrárias à mundialização capitalista.
O Fórum se impôs perante a mídia internacional e contestou a legitimidade do encontro de
empresários e governantes em Davos. Apresentar o Fórum Social Mundial como anti-Davos, como contraposição afirmativa e frontal ao Fórum Econômico Mundial reunido na Suiça, lhe deu
uma marca de nascença muito forte. Ao mesmo tempo, a palavra-de-ordem “Um outro mundo é
possível” soube materializar seu caráter de espaço propositivo de troca de experiências, debate de
alternativas e articulação de lutas, tão necessário ao heterogêneo movimento global que se conformava. Como afirmou Michael Löwy em sua conferência, “Davos e Porto Alegre representam
duas perspectivas históricas, dois projetos de civilização e duas realidades sociais opostas, antagônicas, irreconciliáveis”453.
O Fórum ganhou seu alcance final porque acabou se transformando em algo muito maior e um
pouco diferente do que originalmente previsto, configurando uma realidade nova. O Fórum Social Mundial terminou por vertebrar um espaço físico e político muito mais amplo, onde diferentes iniciativas puderam não só coexistir mas se somar sem se tornarem contraditórias. O ambiente de festa ajudava a empolgar os participantes. No Fórum coexistiam e podiam se articular diferentes tipos de iniciativas, permitindo
que a riqueza das lutas e de todo tipo de experiências de construção de alternativas pudesse se expressar.

Os parlamentares pela primeira vez realizaram uma articulação durante uma conferência
452 José Corrêa Leite, op. cit., p. 68.
453 José CorrêaLeite, op. cit., p. 70-71.
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internacional de resistência à globalização neoliberal. Esta iniciativa, que não ficava amarrada aos
complexos acordos diplomáticos entre partidos, permitia uma articulação flexível dos movimentos sociais com forças políticas que podiam ajudar nas mobilizações, colocando-se a serviço das
lutas. Os partidos políticos estavam, assim, presentes no processo, mas de uma maneira mediada,
sem dar a tônica ao evento.
Uma parte considerável das pessoas que compareceram ao Fórum eram jovens, identificados com o novo internacionalismo. Ainda que boa parte dos grupos de ação direta que vinham se
desenvolvendo no movimento global não tivesse ido a Porto Alegre, o Acampamento Intercontinental da Juventude teve uma forte presença dos setores brasileiros mais engajados e de jovens do
Mercosul.
Foi no FSM que se lançou a campanha pelo plebiscito popular sobre a ALCA no Brasil,
realizado em setembro de 2002. Muitas oficinas e debates tiveram um papel ativo para isso, explicitando a ameaça que a ALCA representa. As mobilizações de Buenos Aires e Quebec mostrariam a eficácia da discussão feita em Porto Alegre.
Mas o I FSM teve diversos limites, como sua ainda precária mundialização. Apesar de
boa parte da luta contra a globalização neoliberal estar se dando no mundo anglo-saxão e na Ásia,
o Fórum esteve centrado nas delegações e movimentos da América Latina e Europa Latina.
Para todo mundo que tinha estado em Porto Alegre, era evidente que algo novo e muito
importante tinha nascido. Naomi Klein definiu o Fórum como uma “festa pelo fim do fim da história”, indicando que a discussão de alternativas, de que “um outro mundo é possível”, voltava a
se colocar454. Apesar de boa parte dos participantes do Fórum se identificarem com alguma forma de socialismo, a maioria estava muito distante de qualquer tradição vinculada às internacionais socialistas do século XX. O Fórum, concebido como espaço amplo de convergência dos que
buscavam uma alternativa à globalização neoliberal, podia prosperar se respeitasse a diversidade
de seus componentes, mantivesse sua contundência política, tecesse laços com a juventude e ampliasse sua projeção internacional. Mas ele ainda tinha que ser testado nas alianças, mobilizações
e iniciativas que gestara em seu interior. Suas perspectivas se confundiam com as do movimento
global do qual nascera.

Com o sucesso do I FSM e a definição de realização de um II Fórum em Porto Alegre, o Comitê
Organizador Brasileiro tomou dois passos para reforçar o processo. De um lado, sistematizou a experiên-

454 Naomi Klein, Farewell to ‘The end of history’: Organization and vision in anti-corporate movementes In Leo
Panitch and Colin Leys (eds.) A world of contradictions. Socialist Register 2002.
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cia do Fórum em uma Carta de Princípios e, de outro, convocou uma reunião de seus parceiros internacionais visando discutir esta Carta e formar com base nela um Conselho Internacional.
A formação de um Comitê Internacional estava prevista na proposta inicial do FSM: os rumos do
Fórum deveriam ser estabelecidos a partir de uma instância internacional, que refletisse o caráter global da
luta contra a mundialização capitalista. Esta definição foi parcialmente efetivada em uma reunião ocorrida
em São Paulo, em 10 e 11 de junho de 2001, da qual participaram mais de 60 representantes de organizações não-governamentais, redes e movimentos sociais da África, Ásia, Europa e Américas. Foi uma definição parcial porque não ficou claro, em um primeiro momento, se a instância formada era um Comitê ou
um Conselho, já que o Comitê Organizador Brasileiro mantinha-se como instância de definições políticas
e não só organizativas. Na prática, desenvolveu-se um processo gradual em que esta instância se via como
um Conselho, mas foi pouco a pouco compartilhando debates e responsabilidades com o Comitê Organizador, particularmente depois do II FSM, quando se intensificou o processo de reuniões do CI.
O Conselho estabeleceu como seu principal objetivo consolidar o processo de mundialização do
FSM. Ele assumiu a idéia de que o FSM não era apenas um acontecimento, mas parte de um processo em
construção, e consolidou a definição de que o II Fórum deveria ter um caráter essencialmente propositivo.
A avaliação do I FSM apontou também outros desafios, como a incorporação de temas ausentes ou que tiveram pouco destaque no FSM 2001 e a ampliação da participação de outros continentes, como África e
Ásia. Na ocasião, foram adotadas definições relativas ao caráter, responsabilidades, composição e funcionamento do Conselho Internacional (CI)455.

O Conselho Internacional aprovou uma Carta de Princípios. Ela definia o FSM como “um
espaço aberto de encontro” (não é portanto uma organização, entidade, instituição ou rede). Ele é
delimitado politicamente como espaço “de entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo”. Suas propostas “contrapõem-se a um processo de globalização comandado pelas grandes

455 O documento que resultou da reunião afirmava que “a criação do CI expressa a concepção do FSM como um
processo permanente, de longo prazo, que visa construir um movimento internacional aglutinador de alternativas ao
neoliberalismo e por uma nova ordem social, e que proporciona o encontro da multiplicidade e diversidade de propostas. Para tal, o CI será uma instância permanente, que assegurará a continuidade do FSM para além de 2002, atuando de forma a consolidar o processo de mundialização do FSM. O CI terá um papel protagonista na orientação das
diretrizes políticas e na definição dos rumos estratégicos do FSM. Os Comitês Organizadores nacionais terão atribuições organizativas e de facilitação, estando articulados com o CI.”
A discussão já afirmava a especificidade do método do Fórum e, em decorrência, do CI. Ele “deverá existir como um
espaço que se articula de forma permanente e aberta com outros movimentos e lutas sociais. O CI não será uma instância de poder e nele não haverá mecanismos de disputa de representação, nem de votos. O CI deve contemplar em
sua composição um equilíbrio em relação à diversidade regional e de setores da sociedade, e não será uma estrutura
burocrática com a pretensão de representação da sociedade civil. A representatividade do CI resultará de seus acertos, ou seja, de sua capacidade de mundializar, enraizar, dar organicidade e continuidade ao FSM.”
E reconhecia também as limitações, naquele momento, do processo Fórum e do CI que o expressa. “O CI constitui-se
de um núcleo inicial onde ainda existem desequilíbrios regionais (baixa participação da África, Ásia e mundo árabe)
e setoriais: jovens, negros, entre outros, que devem ser solucionados. O CI considera que o enfrentamento destes desequilíbrios e lacunas deve ser visto como uma meta a ser alcançada através de processos de consulta, onde as regiões e atores necessitam de tempo”. José Corrêa Leite, op. cit., p. 82-83.
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corporações multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de governos nacionais”.
Os encontros do FSM tem um caráter não deliberativo, enquanto FSM. Este ponto de método, freqüentemente questionado, baseia-se na idéia de que o FSM “não se constitui em instância de poder, a ser
disputado pelos participantes de seus encontros” e ninguém estará “autorizado a exprimir, em nome do Fórum... posições que pretenderiam ser de tod@s @s seus/suas participantes. @s participantes não devem
ser chamad@s a tomar decisões, por voto ou aclamação, enquanto conjunto de participantes do Fórum”.
Está, todavia, “assegurada, a entidades ou conjuntos de entidades que participem dos encontros do Fórum,
a liberdade de deliberar... sobre declarações e ações que decidam desenvolver”, que o Fórum difunde amplamente. O Fórum não tem assembléias que falam ou decidem em seu nome nem aprova resoluções, que
possam constranger quaisquer setores que dele participem.
O espaço do FSM é “plural e diversificado, não confessional, não governamental e não partidário”. O Fórum “reúne e articula somente entidades e movimentos da sociedade civil de todos os países do
mundo”. A Carta de Princípios considera o pluralismo uma fonte de riqueza e de força: “O FSM será sempre um espaço aberto ao pluralismo e à diversidade de engajamentos e atuações”. Assume-se que o Fórum
conviverá com contradições e será sempre marcado pelo conflito de opiniões entre as entidades e movimentos que se colocam nos marcos de sua Carta de Princípios. Mas estabelece que “não deverão participar
do Fórum representações partidárias nem organizações militares”. Esta formulação genérica foi, afinal adotada depois de um debate de uma colocação inicial que rechaçava o uso da violência na política.
Diferentes motivos podem ser apontados para a não participação no Fórum Social Mundial, como
organizadores, dos partidos políticos, mas um que se sobressai é o quadro que tem sido caracterizado, em
muitos debates no seu interior, de crise da representação política da esquerda. Isso é evidente tanto nos limites enfrentados pelas articulações internacionais de partidos de esquerda (como o Fórum de São Paulo,
que foi formado para agrupar os partidos de esquerda a América Latina em 1990), que freqüentemente se
transformam em espaços de reuniões diplomáticas, como na relação distante que muitos destes partidos
tem com o novo movimento que emergiu nos últimos anos na luta global contra o neoliberalismo. O movimento global tem, freqüentemente, dificuldades com os partidos identificados com o status quo.
Mas a Carta de Princípios ressalta que “poderão ser convidados a participar, em caráter pessoal,
governantes e parlamentares que assumam [seus] compromissos...” O convite a parlamentares e a governantes é, dessa forma, remetido para a análise da conveniência política, em função da sua relação com o
movimento e as lutas. Fora isso, que vale para as atividades promovidas coletivamente pelos organizadores, o FSM é aberto e não opera com base em convites. Ele viabiliza condições para que todos que queiram promover suas atividades, sob qualquer nome (oficinas, seminários, encontros, fóruns, etc), possam
fazê-lo.
É exatamente trabalhando neste terreno que o Fórum Mundial de Parlamentares e o Fórum de Autoridades Locais dialogam com o FSM e seus participantes. Mas organizados como iniciativas autônomas,
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o primeiro por uma Comissão de Parlamentares e o segundo pela Prefeitura de Porto Alegre, e não pelo
Comitê Organizador e pelo Conselho Internacional.

A Carta de Princípios funciona como baliza política do processo Fórum Social Mundial.
Os eventos que desde então passaram a ser promovidos em todo o mundo com o nome Fórum
Social Mundial são assumidos como parte do processo avalizado pelo CI se respeitam as definições nela estabelecidas. Alguns temas, como a relação com governos, instituições multilaterais,
organizações armadas e partidos políticos, tem voltado ao debate episodicamente. Mas os termos
da Carta de Princípios foram, até agora, sempre reafirmados. Ela permitiu que a mundialização
do processo FSM não significasse, do ponto de vista político, sua fragmentação.

O ano de 2001 foi notável. Depois do I FSM, a curva ascendente de mobilizações continuou até atingir seu clímax nas manifestações de Gênova contra a reunião do G-8. O
questionamento da legitimidade das instituições globais encontrava-se, então, em seu
auge. O movimento internacionalista expressava um claro rechaço, por parte relevante da sociedade civil, da globalização neoliberal. Mas o ano foi também marcado pelos
atentados terroristas de 11 de setembro e pela ofensiva do novo governo direitista dos
Estados Unidos no terreno nacional e internacional, desenvolvendo uma política de
restrição de direitos e uma profunda militarização das relações internacionais. E o final do ano assistia à guerra de uma vasta coalizão de países contra o governo do Taleban, no Afeganistão. Muitos jornalistas comentavam, então, que o movimento global
teria perdido seu momento e seria marginalizado no novo cenário político. Foi então
que o FSM revelou toda sua potencialidade como espaço de convergência de todas as
resistências, propiciando um adequação política e ideológica do movimento global à
nova conjuntura e os problemas que ela colocava.
A realização do II Fórum Social Mundial, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2002, foi o
primeiro grande evento do movimento depois de 11 de setembro, atestando que a “guerra contra o
terrorismo” de Bush e aliados não tinha quebrado seu ímpeto, embora produzisse uma alteração
do foco das mobilizações. A guerra imperial e a tentativa de estabelecer um estado de sítio planetário passaram a ocupar um lugar de destaque na cena política, colocando novos problemas e cobrando respostas. Mas a tônica de Porto Alegre não foi dada pela agenda “norte-americana”, e
sim pelo aprofundamento da crítica à globalização neoliberal, dos laços de solidariedade do movimento e dos esforços no sentido da construção de uma nova agenda global.
Em uma conjuntura extremamente dinâmica, o Fórum pôde também recolher, poucos meses depois do início da ofensiva militar dos Estados Unidos, as grandes energias liberadas pelo
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rechaço popular ao neoliberalismo na Argentina, um caso exemplar de destruição de um país pela tirania dos mercados, a síntese da “sabedoria de Davos”, como colocou Samuel Pinheiro
Guimarães. Pôde igualmente debater, como destacaram os delegados anglo-saxões, a quebra da
empresa de energia Enron, nos Estados Unidos, uma mostra inequívoca do despotismo das corporações sobre os cidadãos.
O II Fórum evidenciou a ampliação do movimento, sua mundialização e o avanço da
consciência política internacionalista contrária ao neoliberalismo, contribuindo para sua consolidação em uma conjuntura mais adversa. O FSM 2002 foi um grande êxito numérico, passando
dos 60 mil participantes, o triplo em relação a 2001. Foram credenciadas mais de 53 mil pessoas
no Fórum e 11 mil no Acampamento da Juventude. Mais importante, o número de delegados passou de 4 mil para 15 mil, representando cerca de 5 mil organizações, quase metade do exterior.
Os dados atestam a relação do Fórum com as lutas decisivas contra o neoliberalismo: estiveram
presentes quase mil italianos, testemunhando o impacto do Fórum Social de Gênova e da mobilização de julho contra o G-8; e compareceram um número semelhante de argentinos, representativo da militância que esteve à frente dos cacerolazos de dezembro. Cresceu também a participação das delegações de países da Ásia e da África, embora estas regiões ainda estivessem bastante
sub-representadas, e dos Estados Unidos (muito pequena no Fórum anterior).
Houve uma mudança expressiva na composição do Fórum: o enorme crescimento do
Acampamento da Juventude e sua internacionalização mostravam o apelo cada vez
maior do movimento global junto uma nova geração política de esquerda que se formava. Nele se viveu uma experiência de liberdade radical, oposta ao conservadorismo,
à passividade, à alienação e ao consumismo – e oposta mesmo a certas tendências mais
moderadas e/ou burocráticas presentes no próprio Fórum. Outra modificação relevante foi a maior participação das organizações dos trabalhadores assalariados, pouco
presentes no Fórum passado, e que estavam agora representadas pelas principais redes sindicais internacionais.
O Fórum se legitimou como o espaço em que o movimento global se encontrava, dialogava, estabelecia relações de confiança entre seus participantes, podia aprender com diferentes experiências, parcerias e reflexões, encontrar apoio nas múltiplas lutas e consolidar uma agenda
comum de mobilizações. Criava assim um espaço de expressão positiva da diversidade, fonte de
força e riqueza do movimento. Isso permitia que culturas políticas diferentes convivessem e uma
identidade comum fosse sendo forjada neste horizonte de experiências conjuntas, em um clima de
respeito mútuo, em que se teciam laços de confiança entre as lideranças dos mais distintos países.
O movimento avançou no método que preside o Fórum, preservando identidades particulares de
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seus componentes, mas possibilitando que elas se integrassem em um grande movimento aberto,
do qual todos eram artífices – plural do ponto de vista político e ideológico, mas nem por isso
menos comprometido com as lutas.
A compreensão da necessidade do Fórum como espaço mundial de encontro sistemático
acabou se impondo de maneira consensual na terceira reunião do Conselho Internacional de 28 e
29 de janeiro. A mundialização do processo do FSM seria assegurada por meio da realização de
vários fóruns regionais e continentais no final de 2002, mas garantindo a realização de um III
FSM “centralizado” em Porto Alegre em janeiro de 2003 e apontando para o IV no mesmo período de 2004, em local a ser definido. Decidiu-se também reforçar, ao longo de 2002, a estruturação do Conselho Internacional.
O II FSM foi um espaço prático de construção de convergências. As articulações que ali
se processaram consolidaram, na prática, um calendário global de mobilizações para os dois
anos seguintes, colocando um horizonte comum para as múltiplas lutas. O FSM organizou encontros dos delegados por continentes, reforçando a dinâmica que apontava para os Fóruns regionais e continentais. Deu continuidade à articulação internacional dos movimentos sociais –
iniciada ainda antes do I FSM e reforçada por uma reunião mundial de agosto de 2001 no México – que lançou neste Fórum um segundo chamado às mobilizações, intitulado “Resistência contra o neoliberalismo, o militarismo e a guerra: pela paz e a justiça social”456.
O Fórum propiciou saltos políticos e organizativos nas campanhas contra a ALCA, a
OMC, o patenteamento da vida e a disseminação dos transgênicos e pela anulação da dívida externa dos países dependentes e a taxação das transações financeiras internacionais. Permitiu um
momento de discussão importante entre os delegados argentinos, que pôde contribuir para a reflexão sobre o processo que vivem em seu país. Debateu a questão da paz com justiça social nesta
conjuntura de militarização das relações internacionais: por meio dos links diretos com as manifestações contra Davos em Nova York, pela qual o movimento global nos Estados Unidos retomou sua iniciativa; no seminário “Um mundo sem guerras é possível”, que discutiu alternativas
para a superação dos conflitos de Chiapas, País Basco, Colômbia e Palestina; e na “Assembléia
pública mundial do orçamento participativo com gastos de guerra” (que ultrapassam os 800 bilhões de dólares anuais), uma atividade pedagógica que mostra concretamente que é possível eliminar os grandes males que afligem a humanidade. Propiciou uma discussão do socialismo na atividade promovida pela Via Campesina, o seminário “Socialismo: a alternativa da esperança”. E

456 José Correa Leite, op. cit., p.141-146.
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incorporou várias atividades anexas: o Fórum Mundial de Autoridades Locais, o Encontro Preparatório para a Conferência Rio + 10, sobre o meio-ambiente, e o Fórum Mundial de Juízes.
O II FSM propiciou dinâmicas agregadoras para os diferentes setores: além da juventude e
do mundo do trabalho, o movimento negro, o movimento de mulheres, os povos indígenas e o
movimento por livre orientação sexual compareceram ao Fórum e desenvolveram suas iniciativas
com amplo respaldo. As perspectivas de desenvolvimento sustentável, democracia participativa,
defesa dos bens comuns e desmercantilização do mundo permearam o conjunto dos debates. E
duas manifestações de rua, a primeira “Contra a guerra e pela paz, um outro mundo é possível”,
no dia 31, e a segunda, a “Marcha contra a ALCA”, no dia 4, também reforçaram o tom mobilizador do FSM.
O procedimento adotado pelo I FSM e pela Carta de Princípios, de não tomar deliberações
enquanto Fórum ou funcionar por meio de votações, permitiu uma discussão mais aberta e frutífera, reduzindo as disputas por poder no processo, e não impediu que todos que quisessem se articular assim o fizessem. É um método particularmente eficaz para a construção de uma nova agenda global em um quadro de dispersão programática, que deve incorporar um leque amplo de
experiências, por vezes muito desiguais, sem subordinar umas às outras, mantendo um forte caráter pedagógico. Boa parte da vitalidade do Fórum vem da convivência, nem sempre fácil, de movimentos sociais diretamente engajados no combate à globalização neoliberal, de uma parte, e de
centrais sindicais, ONGs e agências de cooperação, de outra. O Fórum unificou sem ser diretivo,
preservando a diversidade – um procedimento ainda estranho para parte da esquerda.
Um tema complexo, que se expressou com todo peso no II Fórum, foi a relação entre movimentos sociais e partidos políticos. O Fórum Mundial de Parlamentares, que contou com a presença de 800 parlamentares de 40 países, constituiu um espaço de acolhida dos diferentes partidos e parlamentares que buscavam uma identificação com o processo do FSM. Ele iniciou a estruturação de uma Rede Parlamentar Internacional. Mas através de um processo contraditório, já
que o movimento global favorece a reconstrução de uma nova esquerda antiimperialista e anticapitalista, de partidos políticos que se coloquem em sintonia com o movimento, e não a convivência com os governos e partidos comprometidos com as políticas neoliberais, que procuram integrar os movimentos sociais e são hoje amplamente dominantes na institucionalidade. Esta contradição estrutural se expressou no Fórum de Parlamentares na discussão sobre se seria feita uma
condenação explícita à guerra contra o Afeganistão, afinal aprovada. Isso reforçou o diagnóstico
da necessidade, no atual contexto, de manter o Fórum Parlamentar Mundial como iniciativa autônoma e demarcada perante o FSM, uma forma ambígua mas eficaz de equacionar, naquele momento, esta relação tensa e delicada.
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A sensação de fragmentação e dispersão decorrente do próprio crescimento do Fórum
expressava um fenômeno muito positivo: o FSM é uma construção horizontal de inúmeros de atores coletivos. O processo de convergência do movimento global por participação, justiça social
e solidariedade se dava em torno de temas concretos e delimitados.
Vinte e sete conferências foram preparadas pelo Comitê Organizador Brasileiro, pelo Conselho Internacional e por redes internacionais para o II FSM. Elas estavam agrupadas em torno dos quatro eixos
definidos no Fórum anterior: a produção de riquezas e a reprodução social; o acesso às riquezas e a sustentabilidade; a afirmação da sociedade civil e dos espaços públicos; e poder político e ética na nova sociedade. Mas tiveram, desta vez, uma metodologia de documentos preparatórios, sínteses das discussões e sistematização das propostas que resultaram um enorme repertório de diagnósticos e propostas. Iniciaram um
mapeamento de problemas, análises e alternativas e permitiram um salto na formulação e na construção
gradativa de um programa de alternativas para o movimento global.

Inúmeras propostas podem ser destacadas, ainda que de forma muito parcial. Elas
confirmam o Fórum Social Mundial como o espaço privilegiado para o desenvolvimento da nova agenda global. Vamos mencionar algumas delas, a partir da sistematização feita por Thomas Ponniah457:

•

Abolição da dívida externa dos países pobres: popularizada pelo Jubileu Sul e

pelo CADTM, esta proposta visa liberar os recursos, hoje drenados das economias dependentes pelo sistema financeiro internacional, e permitir que sejam utilizados para o combate à pobreza e a promoção do desenvolvimento. Várias estratégias políticas, como a aliança
de países devedores, têm sido debatidas.

•

Controle de capitais e impostos internacionais para a redistribuição de rique-

zas e o financiamento do desenvolvimento: o movimento ATTAC popularizou a proposta da
taxa Tobin, um imposto internacional sobre a circulação do capital especulativo. O controle
da origem e do final das operações financeiras e a instituição de depósitos obrigatórios de
reservas e garantias levaria também à redução substancial das operações ilegais e à supressão de paraísos fiscais.

•

Moratória contra a OMC para reorientar o comércio internacional: os movi-

mentos existentes buscam um protecionismo soberano e altruísta e rechaçam a liberalização
do comércio imposta, que aprofunda as desigualdades. Isso exige a revisão de boa parte dos
acordos adotados até agora pela OMC. Sobre o futuro desta instituição, há uma divergência
sobre se uma OMC reformada deveria subsistir ou ela deveria ser simplesmente abolida.
457 William Fisher and Thomas Ponniah (eds), Another world is possible: popular alternatives to globalization at the
World Social Forum.
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Um lugar de destaque é dado, nesta discussão, à eliminação dos direitos de propriedade intelectual incorporados no tratado de formação da OMC e na legislação sobre patentes hoje
em vigor. Na área da informática, isso é impulsionado pelos movimentos por softwares livres.

•

Controle público sobre as empresas transnacionais: vários observatórios de

multinacionais e campanhas propõem legislações internacionais que exijam das empresas
transacionais, transparência e responsabilidade sobre suas ações, em particular nas áreas
de direitos trabalhistas e ambientais. Estas empresas deveriam ser submetidas a auditorias
externas periódicas por instituições idôneas.

•

Defesa dos direitos dos trabalhadores: entidades sindicais trabalham há dé-

cadas pelo cumprimento dos direitos trabalhistas e sindicais estabelecidos na OIT e propõem a criação de comissões parlamentares para a proteção destes direitos. Os sindicatos
do Sul propõem também um sistema de negociações coletivas mundiais e a articulação de
campanhas internacionais em defesa dos trabalhadores dos países pobres. Alguns movimentos defendem o boicote às transnacionais que violem diferentes tipos de direitos.

•

Desenvolvimento de um setor de economia solidária: uma vasta gama de mo-

vimentos defende que se impulsione, desde hoje, um setor da economia baseado em cooperativas e associações que funcionem fora da lógica mercantil. Para alguns, este pode ser um
embrião de um setor social capaz de complementar, limitar ou substituir, dependendo da
perspectiva, a economia capitalista.

•

Reconstrução do meio ambiente e desenvolvimento sustentável: inúmeras or-

ganizações e movimentos ambientalistas por todo o mundo defendem um modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade, mediante o cumprimento dos acordos internacionais que limitam o efeito estufa, a implantação de fontes de energias renováveis, a instauração de sistemas de produção limpos, a extensão da agricultura ecológica, a modificação das
formas de consumo, principalmente dos países ricos, e o reconhecimento da dívida ecológica. A questão do gerenciamento do uso da água potável tem, aí, uma grande urgência, face
à situação crítica que já afeta muitas populações. Em seu conjunto, este tema remete para
outro modelo de desenvolvimento, baseado no reconhecimento da finitude dos recursos do
planeta e na solidariedade entre as gerações.

•

Criação e extensão dos sistemas de saúde e educação públicos e universais:

movimentos populares em todo o mundo defendem estes sistemas, exigindo a garantia de
recursos públicos para isso e seu emprego para esta finalidade, combatendo a privatização
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destes serviços e reivindicando o direito efetivo de acesso aos medicamentos necessários (revendo o sistema de patentes em vigor, como no caso dos remédios contra a AIDS). Na educação, este modelo de ensino público deve favorecer a igualdade e a integração social, difundindo valores democráticos, solidários e ecológicos e combatendo a intolerância e a discriminação.

•

Soberania alimentar: movimentos como a Via Campesina reivindicam o for-

talecimento das cooperativas agrícolas voltadas para a satisfação das necessidades nacionais
e para a diversificação da produção de recursos alimentares de cada país, a proteção dos
mercados nacionais, o fim do subsídio a produtos agrícolas nos países do Norte, que asfixiam a produção dos países do Sul no mercado internacional, e uma moratória no uso comercial de organismos geneticamente modificados, que estão sendo utilizados em boa parte do
mundo pelas grandes transnacionais do agrobusiness para destruir a produção agrícola familiar.

•

Democratização dos meios de comunicação de massa: as entidades que bus-

cam estabelecer um controle social sobre a mídia corporativa apontam isso como précondição, no mundo atual, para o direito a informação, educação, possibilidade de participação cidadã e preservação da identidade cultural dos povos.

•

Defesa da identidade dos povos: garantia de direitos de minorias nacionais e

povos indígenas e promoção de sua cultura.

•

Direitos dos emigrantes e combate ao tráfico de pessoas: alteração das legisla-

ções restritivas que colocam na ilegalidade dezenas de milhões de trabalhadores em todo o
mundo, garantindo a liberdade de circulação das pessoas e a unificação de famílias.

•

Desarmamento: as propostas vão desde a redução de até 3% dos gastos com

armas de todos os países do mundo para a criação de um fundo de financiamento para projetos de paz e desenvolvimento, até o controle internacional do seu comércio.

•

Direitos humanos integrais: o entendimento de um número cada vez maior

de movimentos é que a luta nesta questão deve ser pela integralidade e universalidade dos
direitos humanos, que não devem ser reduzidos apenas aos diretos civis e políticos e exigem
a instauração dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

•

Novas Instituições internacionais de governança global: reformas em curto

prazo no Banco Mundial, FMI e OMC, segundo alguns, visando impor maior transparência
e democratização no seu funcionamento interno. Outros defendem sua abolição. Em todo
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caso, instalação de mecanismos de controle por parte de organizações da sociedade civil e
dos parlamentos.
Estes exemplos não constituem qualquer tentativa de síntese, mas uma indicação da riqueza das alternativas que foram apresentadas em Porto Alegre em 2002 e que vêm, desde então,
sendo debatidas nos fóruns sociais pelo mundo afora. Por outro lado, o II FSM já apontou uma
outra necessidade, a de se aprofundarem a convergências e os temas integradores, tanto nos diagnósticos gerais de como opera o atual sistema mundial de poder como no que poderia ser, de conjunto, uma ordem mundial alternativa, capaz de viabilizar as propostas que o FSM difunde. Esta
demanda permaneceria sem uma resposta efetiva no processo FSM até a realização do V FSM,
em janeiro de 2005, quando uma nova metodologia de organização totalmente autogestionária do
evento foi adotada com este foco.

Depois do grande impacto político do II FSM, a preparação do III se tornou um enorme
desafio. Com o funcionamento efetivo do Conselho Internacional, as definições sobre a organização do FSM 2003 seriam compartilhadas entre o CI e o Comitê Organizador. Uma intensa dinâmica de reuniões foi estabelecida, com o CI reunindo-se três vezes entre os dois fóruns, em
Barcelona, Bancoc e Florença (além da reunião imediatamente antes do III FSM). Grupos de
trabalho internacionais participaram da preparação das conferências, dos painéis e das mesas
de diálogo e controvérsia. Esta preparação se deu nos marcos do aprofundamento da crise econômica e principalmente a militarização das relações dos Estados Unidos com os demais países.
Os fóruns temáticos da Argentina e da Palestina e os fóruns regionais da Europa e da Ásia captaram esta mudança de agenda e facilitaram a preparação política de Porto Alegre 2003
Quando o III Fórum Social Mundial se reuniu, de 23 a 28 de janeiro de 2003, ele alcançou uma visibilidade maior ainda que os anteriores, atraindo os holofotes da mídia do mundo
todo, e deslocando Davos para segundo plano. O Fórum tinha se afirmado como um evento global para a mídia de todo o mundo. Ele cresceu muito no terreno quantitativo, com o número de
participantes aumentando de 60 mil para cerca de cem mil: inscreveram-se no site do Fórum
20.763 delegados de 130 países e o Acampamento da Juventude registrou cerca de 25 mil acampados. As atividades se multiplicaram: quase 1.700 oficinas e seminários inscritos, 31 painéis,
11 conferências e quatro mesas de diálogos e controvérsias (algumas com 40 mil pessoas), 21
testemunhos e duas grandes marchas, de abertura e de encerramento.
Os painéis (chamados de conferências em 2001 e 2002) foram o ambiente de debate e
proposição das redes e organizações da sociedade civil. Eles foram organizados pela
secretaria do FSM juntamente com o Conselho Internacional por meio de um grupo
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de trabalho divido pelos cinco eixos temáticos (diferentes dos quatro eixos dos anos
anteriores): Desenvolvimento democrático e sustentável; Princípios e valores, direitos
humanos, diversidade e igualdade; Mídia, cultura e contra-hegemonia; Poder político,
sociedade civil e democracia; e Ordem mundial democrática, combate à militarização
e promoção da paz. E, em 2003, houve um momento, no último dia de apresentação
dos painéis, reservado para uma síntese das propostas debatidas durante os três dias
anteriores.
Além das diversas atividades realizadas no âmbito do Fórum Social Mundial também continuaram sendo realizados diversos eventos paralelos como o Fórum Sindical Mundial, Fórum
Coral Mundial, Fórum Parlamentar Mundial, o Fórumzinho Social Mundial, o Fórum Parlamentar Mundial, o Fórum da Diversidade Sexual, Fórum das Autoridades Locais, Fórum Mundial de
Educação e o Fórum Mundial de Juízes. Mas com o enorme crescimento do Fórum e a redução
do apoio governamental em função da derrota eleitoral do PT no Rio Grande do Sul, as condições
de gestão do evento se tornaram mais precárias. Ocorreram problemas organizativos importantes,
particularmente na alocação das oficinas e no alojamento dos participantes em Porto Alegre. A
questão do gigantismo e da sobreposição de atividades de todos os tipos praticamente todo o
tempo também suscitou reflexões críticas incorporadas na formatação do IV FSM.
Para além do tamanho, diversidade e impacto do evento, o III FSM deve ser politicamente analisado como o lugar e o momento em que a agenda da luta contra o neoliberalismo encontrou-se definitivamente com a agenda da luta contra a militarização e o imperialismo. O movimento confronta-se, cada vez mais, como afirma Claude Sefarti, com a globalização armada e foi
para este mundo que Porto Alegre debateu alternativas. No II FSM, mesmo depois do 11 de setembro e do ataque ao Afeganistão, a pauta das atividades propostas pelos organizadores contemplava apenas lateralmente a questão da guerra e da militarização; a questão da estrutura de
dominação política do mundo ainda era, em grande medida, discutida nos termos do multilateralismo dos anos 90. Apenas a discussão teórica “império ou imperialismo” ganhara um certo destaque com a difusão do livro de Negri e Hardt. Agora, as mobilizações contra a guerra e o império tinham se tornado a questão central da conjuntura e eixo dos debates do Fórum Social Europeu e do Fórum Social Asiático, mostrando que o tema estava se consolidando como parte da
agenda de um sem número de movimentos sociais que se opõem à globalização neoliberal. Esta
articulação apenas vinha se mostrando mais problemática nos Estados Unidos, mas na medida
em que a preparação da guerra contra o Iraque avançava no segundo semestre de 2002, mesmo
lá o movimento contra a guerra conseguia restabelecer algum diálogo com o movimento sindical, ambiental, etc. O papel econômico da guerra em um contexto de recessão, a nova estratégia
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de dominação imperial adotada pela classe dominante dos Estados Unidos, o ressurgimento de
contradições interimperialistas e o pensamento de “estado de sítio” que estava emergindo com a
doutrina Bush (e suas aberrações jurídicas) passaram a figurar cada vez mais nos debates.
No contexto imediato da preparação do III FSM, o CI e os movimentos sociais brasileiros
tiveram um papel importante em focar a agenda em torno deste eixo. A conferência de abertura
foi sobre a luta contra a militarização e a guerra e a de encerramento sobre como enfrentar a
dominação imperial. Estes também foram os temas das marchas de abertura e encerramento organizadas pelas entidades gaúchas. O Fórum provavelmente teve uma contribuição importante
para amplificar a proposta, nascida em Florença, de organizar o dia mundial de protesto contra
a guerra em 15 de fevereiro de 2003, que encontrou enorme repercussão em todo o mundo.
Todo este processo não resolvia os complexos problemas de articulação entre “o social”
e “o político” por excelência (o império e a guerra), mas expressa, sem dúvida, um maior amadurecimento político do movimento.
Esta relação entre o social e o político também esteve no cerne do outro ponto de destaque (e de maior controvérsia) do III FSM, a presença dos governantes no âmbito do
Fórum. Em um quadro de profunda crise do neoliberalismo nos países da América do
Sul, o fortalecimento da alternativas de esquerda tinha sido marcante durante todo o
ano anterior, com a derrota do golpistas anti-Chávez na Venezuela, no período imediatamente anterior ao Fórum, o protagonismo da candidatura de Evo Morales na Bolívia e as vitórias eleitorais de Gutierrez no Equador e principalmente de Lula no Brasil.
A presença de Lula (a convite dos organizadores do FSM) e de Hugo Chávez (para outra
atividade, autônoma perante o Fórum) foram momentos marcantes do III FSM. Eles vieram atraídos pelo pólo político que o Fórum passou a representar, mas sua presença como governantes
impôs um novo tipo de relação entre os movimentos que se encontravam no FSM e governantes.
A presença de Lula, que em princípio deveria ter um caráter mais diplomático (como governo
anfitrião identificado com o Fórum), ganhou um caráter muito polêmico com sua decisão de ir
de Porto Alegre para Davos, onde participaria do Fórum Econômico Mundial. A presença dos
governantes fez com que Naomi Klein caracterizasse o III Fórum de o “fórum dos grandes homens”, para ela um retrocesso perante os anteriores. Trata-se de uma crítica unilateral, que ignora a vasta teia de articulações horizontais que aí se processam e continuaram dando a tônica
no FSM 2003, mas que expressa uma sensibilidade importante presente no processo.
O que se destacava na avaliação do III FSM é que foi um fórum em que a disputa política, no sentido clássico do termo, esteve muito mais integrada nas temáticas e perspectivas das
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discussões. As relações entre o social e o político carregam, todavia, tensões e contradições que
emergiram abertamente em 2003 e continuariam presentes na seqüência do processo FSM.

Era claro, para os organizadores do FSM, que sua vocação só seria realizada com a sua internacionalização. Como afirmava a resolução do CI que se reuniu no II Fórum,
“o FSM, muito mais do que um evento, está se consolidando como um processo e um movimento abertos, que se mundializam e criam raízes em todos os continentes. A própria composição do Conselho Internacional demonstra a ampliação das forças sociais que, em todo o planeta, se comprometem de forma permanente com o FSM. O Conselho Internacional avaliou que a
realização de um FSM anual e centralizado é fundamental para o encontro e a articulação da
multiplicidade de forças que se opõem à globalização neoliberal. Além disso, o próprio evento
tem um impacto público importante para a dinamização do movimento. Finalmente, o Conselho
Internacional considerou que o efetivo processo de mundialização e enraizamento do FSM exige uma crescente mobilização nas regiões, de forma a ampliar a participação de todos os continentes”458.
Esta perspectiva começou a ser implementada ao longo de 2002. O Fórum tornou-se um processo
mundial, com inúmeros fóruns sociais sendo organizados, muitos deles iniciativas autônomas de organizações locais, ou fóruns nacionais, dos quais o CI e a Secretaria freqüentemente tomavam conhecimento depois que ocorriam, mas também alguns fóruns preparados de forma articulada com o processo global, com
grande poder convocatório e impacto político.

Os mais importantes foram o Fórum Temático “A crise do neoliberalismo na Argentina e os desafios do movimento global”, realizado em Buenos Aires de 22 a 25 de agosto
de 2002, que tomou como foco a situação da Argentina depois da sublevação popular
de 19 e 20 de dezembro de 2001 e contou com mais de dez mil participantes; o Fórum
Social Europeu, que recolheu as energias liberadas nos protestos contra a reunião do
G-8 em Gênova, em julho de 2001, a maior do movimento global e reuniu, de 6 a 9 de
novembro de 2002, na Fortezza da’Basso, 60 mil participantes (o mesmo número de
pessoas do II FSM, enquanto em sua primeira reunião o Comitê Organizador Italiano
tinha previsto 5 mil participantes); o Fórum Social Temático sobre a solução pacífica
de conflitos, que reuniu 600 participantes em Ramallah, na Palestina, de 26 a 29 de
dezembro de 2002, um evento dotado de um simbolismo importante, que se confrontou com importantes limites políticos, mas foi uma oportunidade importante para o
movimentos progressistas da região dialogarem com os movimentos internacionais de
solidariedade; o Fórum Social Asiático, que se reuniu em Hyderabad, no estado indiano de Andrah Pradesh, de 2 a 7 de janeiro de 2003, com mais de 20 mil participantes e
mesmo espírito festivo do I FSM.
458 José Correa Leite, op. cit., p.109-110.
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O sucesso do Fórum Social Asiático expandiu significativamente o processo FSM para além do
eixo América Latina-Europa. Ele mostrou que existiam condições de realizar, na Índia, o IV FSM como
um evento mundial de importância equivalente ao de Porto Alegre, trazendo para o processo em seu conjunto importantes elementos de renovação e enriquecimento de agenda, discursos e práticas, além de potencializar a expansão do movimento global na Ásia.
Toda a riqueza desta realidade criada pela internacionalização acelerada do processo Fórum Social
Mundial se expressou na reunião do Conselho Internacional de 21 e 22 de janeiro de 2003 em Porto Alegre. O CI estava diante de um FSM mais plural, que incorporava novos atores e era permeado por novas
tensões. Foi a reunião mais concorrida do CI e também a mais conflituosa. As decisões adotadas enfrentaram várias contradições que vinham marcando o processo FSM e alteraram de forma significativa a sua
arquitetura, tornado a dinâmica do CI mais compatível com o Fórum como processo mundial.
A decisão mais importante (e difícil) foi definir a realização do IV FSM não mais em Porto Alegre
mas na Índia, em janeiro de 2004, cortando o cordão umbilical e consolidando definitivamente sua internacionalização. Para muitos, a lógica de não se mexer em time que está ganhando deveria prevalecer. Mas
ao final definiu-se por realizar o IV FSM na Índia, mas aprovando também que o FSM de 2005 seria novamente realizado em Porto Alegre. Este debate envolvia ainda outros elementos, como posições que sustentavam que a intensificação do processo deveria levar à realização de FSM centrais a cada dois anos (e
não mais anualmente), de modo que se concentrassem mais energias nos fóruns regionais. Mas foram tomadas outras decisões de longo alcance: não há relação hierárquica entre os eventos do processo e sim
uma horizontalidade (ou seja, não existem fóruns preparatórios de outros); autonomizou-se a data do FSM
da data de realização do Fórum de Davos (o Fórum não é apenas mais o anti-Davos); e estabeleceu-se uma
abordagem do problema básico de “poder” do processo – um CI mais aberto aos movimentos e organizações; os Comitês Organizadores composto pelas organizações do país sede; uma Secretaria do FSM composta pelas oito entidades brasileiras que compunham o antigo Comitê Organizador Brasileiro e que continuou atuando como facilitadora do processo e que foi depois internacionalizada com os indianos. E o CI
reforçou a definição do FSM como espaço horizontal e não uma organização piramidal, rejeitando pela última vez as propostas de que o próprio CI tirasse declarações, isto é, assumisse qualquer função que pudesse ser encarada como de direção do movimento global. O sucesso das mobilizações contra a guerra dos
Estados Unidos e da Inglaterra contra o Iraque, realizadas em 15 de fevereiro, que levaram dezenas de milhões de pessoas às ruas em todo o mundo, mostrou que iniciativas políticas podem ser gestadas e amplificadas pelo Fórum sem que um processo diretivo tradicional tenha que ser estabelecido.

A realização do IV FSM em Mumbai, na Índia, de 16 a 21 de janeiro de 2004, comprovou a vitalidade da “forma-FSM”, do método do “espaço aberto” que veio sendo gradativamente construído nos fóruns anteriores. O Fórum de Mumbai renovou e ampliou o alcance da proposta, gerando uma onda de vitalidade no processo, mas também a percepção generalizada de que ele necessita uma mudança de rumos,
destacando principalmente a articulação de ações capazes de pesar na balança de poder mundial.
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Foi um evento global marcante: 74.126 delegados registrados, sendo 60.224 indianos e 13.902 estrangeiros, de 117 países – representando 1653 organizações (838 indianas e 797 estrangeiras). Estima-se
que tenham participado das 1200 atividades do Fórum entre 135 mil e 150 mil pessoas.

O FSM 2004 teve um grande impacto na esquerda da Índia, um país marcado pelo regionalismo, comunalismo e diferenças lingüísticas, religiosas e culturais. Ele vinha sendo preparado
desde o Fórum Social Asiático de 2003. Foi realizado em um contexto mais plural e exigente do
que os FSMs anteriores, impulsionado por uma esquerda mais heterogênea do que a latinoamericana ou européia. Foi o resultado da atuação unitária de organizações originárias de tradições políticas muito distantes – do gandhismo ao Partidos Comunistas de corte mais tradicionais,
de diversas organizações maoístas às ONGs. Esta unidade teve que ser cuidadosamente construída através de um largo processo de preparação e mobilização nas diferentes regiões do país. Isso
explica porque o Fórum foi marcado por uma postura menos reticente perante os partidos políticos.
Este Fórum soldou definitivamente a agenda de luta contra o neoliberalismo com a da luta
contra a militarização e o império: para os delegados presentes em Mumbai, a luta contra a pobreza e a exclusão decorrentes da globalização capitalista é inseparável da luta contra a guerra e o
imperialismo. Mas também integrou na agenda do movimento global questões antes ignoradas ou
laterais, como a luta contra a discriminação de castas, que marginaliza de forma assombrosa 200
milhões de indianos e impõe uma reelaboração dos problemas do racismo; e a luta contra os efeitos combinados do comunalismo, patriarcalismo e fundamentalismo religioso.
O IV FSM foi, portanto, realizado em um contexto distante da cultura política ocidental. Foi um
evento extremamente popular, militante e feminista – reforçado pela presença massiva de movimentos populares de base asiáticos. O Fórum se tornou, aí, um espaço para atividades que foram, antes de tudo, manifestações e convocações à ação política.

O Comitê Organizador Indiano, composto de 48 entidades, demorou para escolher a cidade que sediaria o IV FSM, mas sua decisão final revelou-se marcante. Mumbai tem uma fraca
presença da esquerda e é governada pela extrema direita, mas ficar uma semana na periferia norte
da grande Mumbai, a 30 quilômetros do “centro” financeiro e turístico da cidade, foi uma lição
vívida dos resultados da globalização sofridos por bilhões de pessoas. Mumbai, com 16,4 milhões
de habitantes, disputa com São Paulo a condição de terceira cidade mais populosa do planeta, e é
a cidade mais próspera da Índia, sua capital financeira e empresarial459.
459 Mas a metade da população de Mumbai vive em favelas e um milhão nas ruas. O ambiente foi totalmente degradado e o tráfico caótico faz com que um deslocamento do centro à periferia tome duas horas. Mas isso não permite
visualizar o choque que o contato da cidade representa para um ocidental. Vale a pena resgatar estas informações:
“mais da metade do imposto de renda nacional provém daí. É também a cidade mais corrompida do país: mais da
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Mumbai é um microcosmos da Índia, seguramente a sociedade mais diversa do mundo460. Conflitos comunalistas (particularmente perseguições contra os mulçumanos) cresceram,
estimulados por nacionalistas hinduístas, que de 1998 a 2004 controlaram o governo central e
sustentam uma política militarista (e nuclear) frente ao Paquistão e a China. Foi o governo do
BJP no estado de Gujarat que permitiu o massacre de dois mil mulçumanos por fanáticos hinduístas em março de 2002461. As sucessivas coalizões no poder na Índia vêm, na última década, aplicando uma política neoliberal que ampliou ao extremo as desigualdades sociais e eliminou as
políticas reformistas de integração, acirrando as diversas formas de exclusão.
Os organizadores do IV FSM propiciaram aos participantes do evento um contato exemplar com o desenvolvimento desigual e combinado levado ao paroxismo, com fantásticas torres
pós-modernas erguidas em gigantescas favelas, com elites cosmopolitas desenraizadas que convivem com uma Índia rural miserável estagnada no século XVIII, com bilionários e classes médias afluentes que convivem sem culpa com multidões incalculáveis de dalits que lutam todos os
dias para sobreviverem.
Os conflitos mais visíveis na sociedade indiana decorrem do complexo sistema de castas associado ao hinduísmo – muito simplificadamente, acredita-se que se um indivíduo cumpre os deveres
de sua casta isso aumenta a chance dele renascer em uma casta superior e em melhores circunstâncias.
A situação é particularmente insustentável para mais de 200 milhões de dalits (antes “intocáveis”), integrantes das castas inferiores, discriminados em todos os âmbitos da sociedade e fragmentados em
dezenas de movimentos distintos. O patriarcalismo marca pesadamente a situação da mulher. E a estas opressões se soma a situação dos adivasis, comunidades tribais que compreendem entre 55 e 60
milhões de pessoas e que depois de um contato milenar com as populações hinduístas e mulçumanas,
vêm sendo expropriadas de suas terras ancestrais e pauperizadas.
Foram estes setores sociais que, com mais destaque, trouxeram seus problemas e lutas para o
IV FSM – principalmente os dalits. Às problemáticas com um corte principalmente de classe estabemetade do dinheiro sujo em circulação encontra aí sua fonte. Bombay conta com mais milionários do que todas as
grandes cidades indianas reunidas. Aí são feitas 90% das transações bancárias da Índia, são investidos 80% dos fundos de pensão do país e estão os mercados de capitais... Seu porto movimenta 40% do comércio marítimo indiano...
[Aí] um apartamento chique pode custar dois milhões de dólares. A cidade aderiu à especulação, à loteria, às corridas
de cavalos e ao críquete. Os virtuosos da publicidade são mais bem remunerados do que os médicos nesta cidade onde a ‘sociedade do espetáculo’ não deixa a desejar aos Estados Unidos. Ela atrai o melhor dos talentos do país, gigantes multinacionais, investidores, artistas e intelectuais. Os fogos de Bollywood são, assim, irresistíveis: Bombay possui a maior indústria cinematográfica do mundo e todo indiano que quer fazer carreira no cinema se instala aí”. Une
obsession nommée Bombay, Le Monde diplomatique, janeiro de 2004.
460 Uma sociedade fragmentada entre populações de todas as cores, que falam 18 línguas oficiais, muitas vezes escritas em seus próprios alfabetos, e 1600 línguas e dialetos. A Índia é majoritariamente hinduísta (82%), mas compreende uma vasta minoria islâmica (12%) e 19 milhões de cristãos, 18 milhões de sikhs, sete milhões de budistas,
quatro milhões de jainistas e outras crenças.
461 Ver Arundhati Roy, The algebra of infinite justice.
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lecidas pela esquerda de origem comunista ou socialista, todo um outro leque de questões que emergiam mais diretamente do combate ao castismo, comunalismo, sectarismo religioso e patriarcalismo
ganharam centralidade no Fórum.

A renovação do processo FSM em Mumbai foi amplificada pela forte presença das delegações asiáticas – do Paquistão ao Japão, de Bangladesh às Filipinas, da Palestina ao Afeganistão. Monges tibetanos exilados marchavam lado a lado de integrantes dos movimentos populares
da Tailândia; ativistas contra a guerra de países da Ásia central e do mundo mulçumano conviviam com militantes sindicais coreanos.
Para boa parte dos delegados presentes em Mumbai, a agenda política internacional tem
um centro claro, o combate ao governo Bush, ao imperialismo norte-americano e sua ofensiva
militar. Este foi o foco da discussão sobre o Iraque, o Afeganistão, a Coréia e a Palestina, o leque
de temas mais visíveis. Claro que a luta contra os acordos de livre comércio que se multiplicam
na região encontrou seu espaço, como também contra a expulsão dos trabalhadores imigrantes da
Coréia ou do Japão, pelo controle de armas, por “Fazer do Tibet uma zona de paz!”, pela soberania alimentar e preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, etc. Mas nada disso diluiu
o peso da luta contra a ameaça que representa o governo Bush para o mundo. De conjunto, o IV
FSM pareceu menos disperso, do ponto de vista temático, do que o III. O COI agrupou mais, politicamente, as grandes atividades.
Para o FSM, Mumbai representou um salto na abrangência do diálogo que ele propicia e
no seu enraizamento social. Provavelmente foi o passo mais importante desde a efetivação da
proposta, em janeiro de 2001. Mumbai consolidou o “método” do espaço aberto e da estruturação
horizontal estabelecido pela Carta de Princípios do FSM, levando a uma assimilação maior das
idéias de que os partidos políticos e as organizações guerrilheiras não participam da organização
de suas atividades, mas, por outro lado, que os partidos políticos não são convidados mal recebidos, mas sim participantes importantes do processo com o qual o Fórum dialoga e que busca potencializar. As regras do jogo, embora estranhas à certas culturas políticas, passaram a ser cada
vez menos questionadas por grande parte da esquerda.
Em Mumbai, isso deu origem a uma clara delimitação política. Tivemos eventos paralelos
organizados com a intenção de concorrer com o Fórum – que o Comitê Organizador Indiano habilmente tratou como iniciativas complementares. O mais significativo foi o Mumbai Resistence
2004, convocado por uma pequena rede internacional de partidos maoístas nucleada pelo Partido
Comunista das Filipinas, através de suas frentes de massa. Eles questionavam a idéia de espaço
aberto, o fato do Fórum não tirar resoluções, seu caráter não explicitamente socialista e o FSM
não valorizar a luta armada na luta pela mudança social. Mas tivemos também o II People’s En-
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counter, cujos promotores romperam com o processo FSM por não aceitarem trabalhar junto com
as organizações de massas identificadas com partidos políticos. Ambos os eventos (e setores do
próprio Fórum) ecoavam também as críticas de que os vínculos financeiros internacionais de certas organizações ativas no processo com agências de financiamento acabam por condicionar e
moderar sua agenda política. Os eventos paralelos acabaram tendo uma participação marginal,
emblemática da força da delimitação política estabelecida pelo processo FSM, de sua capacidade
de impor um terreno novo e muito unitário de discussão.
A relação entre movimentos sociais e partidos políticos teve um importante salto com o
IV Fórum. Até agora, era a realidade do Brasil – onde a maioria dos participantes apoiava o PT e
achava melhor que ele não participasse enquanto instituição do processo – que informava, em boa
medida, a percepção desta relação. A cultura política dominante em alguns países europeus, como
a Itália ou a Inglaterra, trouxe para o processo alguns questionamentos da “forma” estabelecida
pela Carta de Princípios (que naturalmente condiciona seus resultados), que foram sendo administrados no Fórum Social Europeu. Agora, a experiência de Mumbai introduziu novos elementos.
Muito heterogênea do ponto de vista partidário, a esquerda indiana encontrou na fórmula do
Fórum uma maneira prática de construir um processo de unidade que lhe era urgente. Pressionada pelo fundamentalismo hinduísta e sectarismo religioso, enfrentando um governo de extrema direita que
ameaça as aquisições obtidas desde a Independência, ela mostrou que hoje quase todas as formações
políticas, dos partidos saídos do movimento comunista oficial ao socialismo gandhiano, podem lidar
positivamente com o método do espaço aberto.

De outro lado, as grandes tradições de esquerda do mundo reagiam à realidade estabelecida pelo processo FSM. Em 2003, as correntes social-democratas tinham definido que deveriam
buscar um papel mais ativo no interior do processo. E em Mumbai, os partidos comunistas se reuniram aproveitando o ensejo do Fórum, trazendo à tona a questão de como lidar com seus passados – em particular a experiência soviética e o stalinismo –, com o presente e com os futuros.
Porém, mais revelador da incidência do movimento global e do FSM sobre os processos
de recomposição política foi a reunião, realizada em Mumbai, em 20 de janeiro de 2004, entre os
partidos políticos “radicais” – convocada por iniciativa do Encontro de Partidos Anti-capitalistas
Europeus e por correntes políticas da Ásia-Pacífico, com destaque para as indianas de origem
maoísta engajadas no apoio ao Fórum de Mumbai. Pela primeira vez na história, correntes de origem tão distintas – do trotskismo ao maoísmo, do comunista oficial ao marxismo crítico –, reuniram-se como partidos, debateram a nova situação da esquerda mundial e constituíram uma rede
para dar continuidade a este diálogo.
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Alguns destes partidos se encontraram no IV Fórum Parlamentar Mundial, que se consolidou
como o evento paralelo ao Fórum dos parlamentares identificados com as propostas nele debatidas. O
Fórum Parlamentar tem uma estrutura diferente do FSM, tirando a cada ano uma definição final, por
vezes depois de muitas polêmicas (como a posição sobre o ataque dos EUA ao Afeganistão, que polarizou o II FPM entre as formações social-democratas e as demais). Desta vez, o debate foi mais unitário. Lentamente está se construindo um modus vivendi positivo entre os partidos políticos e o processo Fórum (e vice-versa).

O retorno do V FSM a Porto Alegre, em janeiro de 2005, trazia, depois de Mumbai, o risco da
rotina e do acomodamento. Ele foi parcialmente contornado pela adoção, pelo Conselho Internacional, de uma nova metodologia, visando estimular as convergências e tornar o Fórum totalmente autoorganizado – eliminando a existência de atividades organizadas pelo Comitê Organizador. E pela decisão do Comitê Organizador Brasileiro – agora ampliado para 23 entidades – de organizar o espaço
físico do V FSM em tendas especialmente construídas para esse fim nos parques à beira do Rio Guaíba.
O V FSM se deu em um contexto complexo, em que depois de dois anos de governo Lula um
desencanto com o Partido dos Trabalhadores percorre a esquerda brasileira, mas ao mesmo tempo, na
Venezuela, o governo Chavez promove mudanças sociais importantes e angaria a simpatia de boa
parte da esquerda frustrada com Lula – polarização que se expressou no Fórum, onde os dois presidentes compareceram.
O Fórum conheceu uma participação recorde, com 155 mil participantes registrados, provenientes de 135 paises, que organizaram cerca de 2500 atividades – que deviam ser inscritas pelos proponentes em algum dos onze espaços temáticos em que o Fórum estavadividido.
A nova “metodologia” (no vocabulário do Fórum) eliminou a coluna vertebral de conferencias, mesas redondas e painéis definidos pelos organizadores e implicou em que o programa fosse agrupado em torno de onze eixos temáticos, estabelecidos depois de uma consulta por internet aos participantes dos fóruns anteriores. Cada atividade inscrita foi convidada a ver se poderia ser “aglutinada” com outras, em um esforço de reforças os diálogos e convergências. E solicitava-se que cada atividade proposta explicitasse qual era o objetivo que visava. Esta metodologia visando estimular as
convergências de fato propiciou, em alguns terrenos temáticos, uma maior interação entre as redes
militantes e um fortalecimento de seus vínculos, reforçando a sua capacidade de impulsionar campanhas. A Assembléia dos Movimentos Sociais continuou sendo o espaço de consolidação de um calendário de ação conjunto a nível mundial.
A nova metodologia e o novo desenho espacial foram avaliados negativamente por alguns
participantes, que enfatizaram a maior dispersão que sentiram no novo formato. Mas isso foi princi-
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palmente a impressão das pessoas que não compareceram ao Fórum como integrantes de alguma rede
ou movimento. A nova metodologia permitiu visibilizar muito mais os principais blocos de atividades
e permitir que as “tribos” se encontrassem como mais facilidade. Isso entretanto estava longe de viabilizar as aglutinações pretendidas pela nova metodologia. Para isso se faz necessário uma facilitação
ativa de cada um dos espaços temáticos, capaz de envolver de forma permanente centenas de atores
centrais do processo – algo que só existiu de forma insipiente neste fórum.
Finalmente, o Conselho Internacional do FSM aprovou uma estratégia de continuidade do
processo coerente com o cenário político internacional – uma estratégica de acumulação de forças do
movimento global através da continuidade do crescento horizontal e do seu fortalecimento pela integração de novos movimentos e organizações, tecendo vínculos qualitativamente mais fortes com as
lutas nacionais. A decisão foi realizar o FSM 2006 descentralizado em vários capítulos continentais e
voltar a realizar um FSM centralizado em 2007 na África. Se, de fato, forem realizados importantes
fóruns na Venezuela, Marrocos e Índia nos primeiros meses de 2006 eles poderão contribuir para levar o processo Fórum e o movimento global para um novo nível de incorporação de forças e articulação.

O FSM enriqueceu muito sua agenda, integrando novas e importantes forças no processo.
Descrevemos de forma tão detida as experiências que estão sendo propiciadas à centenas de milhares de pessoas de todo o planeta – muitos ativistas e formadores de opinião – para ressaltar sua
dimensão de aprendizado e construção coletiva se difundindo. E esta capacidade galvanizadora
de energias e esperanças do Fórum fortalece a vontade dos seus participantes de que ele seja uma
ferramenta mais útil para multiplicar a ação política e mover o mundo em um sentido distinto daquele para o qual o neoliberalismo o conduz. O Fórum não se vê como um fim em si mesmo, mas
como um meio para que milhares de movimentos pelo mundo se articulem e fortaleçam suas lutas. Muitas discussões críticas e auto-críticas entre protagonistas do processo já apontavam a necessidade de mudanças de rumo, iniciadas em Mumbai, efetivadas em Porto Alegre e desdobradas na proposta do fórum descentralizado para 2006.
Mas que balanço de conjunto fazer do papel do Fórum para impulsionar a luta por alternativas no mundo atual? Um primeiro aspecto parece claro: o processo Fórum criou espaços de encontro para quase todas as forças anti-sistêmicas do mundo. No seu interior, realizam-se muitas
atividades que têm dado consistência e impulsionado agendas comuns de mobilizações internacionais. Assim, por exemplo, tanto os protestos contra a guerra de 15 de fevereiro de 2003, quando as manifestações contra a reunião da OMC em Cancún, em 13 de setembro, foram focos dos
debates no processo FSM nos anos de 2002 e 2003. Estabelecer uma agenda de referência para
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movimentos com capacidade de convocação tem sido a função prática das assembléias da “Rede
Mundial de Movimentos Sociais” e também da “Assembléia Geral do Movimento Global contra
a Guerra”.
Mas o processo FSM tem fortalecido as lutas e mobilizações nacionais? Como afirmou
Sohi Jeon, da Kopa coreana, em sua intervenção na conferência de conclusão do IV FSM, em
Mumbai, “o agente real ou os sujeitos da mudança, da constituição de alternativas não são meramente os participantes do Fórum, nem o próprio FSM, mas os trabalhadores, os agricultores, as
mulheres, aqueles racialmente oprimidos em cada comunidade e país. Eles são os sujeitos da mudança”462. Neste terreno, o balanço é menos claro. O papel do Fórum é mais indireto e desigual.
Um dinamismo real parece ter se estabelecido entre o plano regional e o nacional na Europa Ocidental, através do Fórum Social Europeu. Um enraizamento razoável também foi obtido na América Latina – a campanha continental contra a ALCA foi potencializada pelo Fórum e consolidou
uma dinâmica de lutas entre os sujeitos reais. O processo Fórum também parece ter firmado raízes no subcontinente indiana. Globalmente, todavia, as mudanças no terreno nacional ainda são
limitadas, no mais das vezes expectativas, justificando a pergunta de Sohi Jeon de se “a riqueza
do FSM está sendo verdadeiramente redirecionada para os movimentos de massa de cada comunidade e nação?”
A Via Campesina e outras entidades têm proposto uma alteração da periodicidade do Fórum Mundial para cada dois anos, argumentando exatamente que mais energias deveriam ser canalizadas para processos localizados, que deveriam ser intercalados com os mundiais. Sem negar
a utilidade do FSM como espaço e lugar de articulação, mas destacando a vivência e o processo
pedagógico para os participantes, elas propõem passar para outra etapa do processo – e esta demanda foi parcialmente contemplada com a decisão tomada de realizar o FSM 2006 descentralizado em vários continentes, de fato Fóruns regionais simultâneos.
Mas quando se cobra que o Fórum viabilize alternativas, propostas ou planos de ação ou
fecunde as lutas nacionais, na verdade, está se demandando uma mudança da correlação de forças
que somente pode advir de um amplo processo de retroalimentação entre o Fórum como espaço
de encontro central e milhares de movimentos e entidades nacionais e locais. Algumas ações exemplares, como a proposta por Arundhati Roy na abertura de Mumbai – boicotar de maneira sistemática duas grandes corporações emblemáticas da globalização neoliberal –, podem ser viabilizadas a partir de Fóruns como os atuais. Mas não as dezenas de propostas que já são patrimônio
do movimento global. Para deslocar tanto assim a correlação de forças, seria necessário dar um
462 Sohi Jeon, The World Social Fórum at a Crossroad. Intervenção na conferência “Neoliberalismo, guerra e o significado do FSM”. Disponível em www.forumsocialmundial.org.br
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grande salto de qualidade político e organizativo, propiciando a articulação capilar dos processos
internacionais com um grande número de processos nacionais.
O Fórum ainda é muito mais uma sucessão de eventos do que um processo permanente.
Enquanto evento, ele tem uma dimensão festiva e midiática, que multiplica seu impacto. Alguns
críticos continuam carregando suas baterias contra esta dimensão essencialmente positiva do processo (que é distinto de transformá-lo em um espetáculo). O problema de fundo, porém, é o da relação estrutural entre o Fórum e o movimento amplo que lhe dá sentido. Avançar na direção da
dimensão de processo do Fórum pressupõe o adensamento da teia de relações de milhares de entidades e movimentos de todo o mundo – tornando o evento um momento de encontro de processos permanentes articulados na forma de vastas redes. Já existem diversas redes temáticas e campanhas muito importantes, mas internalizar consensualmente os múltiplos focos temáticos ou setoriais como processos abertos, dialógicos e que mantenham suas dinâmicas próprias é um
grande desafio. Isso exige, além da consolidação de um vínculo político e identitário complexo,
enormes investimentos práticos: animação, comunicação permanente (de conteúdos e não só de
procedimentos) e memórias de múltiplos tipos de processos e iniciativas.
A internalização e articulação no processo FSM do que hoje está disperso em centenas de iniciativas se relaciona com outro desafio. Uma estrutura em rede funciona somente se dispõe de núcleos facilitadores reconhecidos, eficientes e bem posicionados. A arquitetura do FSM deve evoluir com o processo. A
estrutura inicial de Comitê Organizador e Conselho Internacional (CI) mostrou-se insuficiente na medida
em que o Fórum se internacionalizava. Foi introduzida a figura do Secretariado do FSM, hoje compartilhado por brasileiros e indianos, e o CI estruturou-se em comissões de trabalho. Mas o CI mostra alguma
dificuldade de lidar com a expansão do processo e tornar-se mais plural, integrando a dinâmica das organizações asiáticas e africanas, muito diferente daquela das que hoje compõem o CI. Mentalidades e posturas próprias a organizações internacionais de tipo hierárquico ainda se debatem, no seu interior, com as
concepções e práticas de rede. E as limitações dos processos regionais ainda não viabilizaram a constituição de um número suficiente de núcleos facilitadores do processo, de modo que a redefinição da arquitetura do processo FSM possa ter nestes núcleos com capacidade de atuação coletiva cotidiana seus pilares de
sustentação.
Assim, o dinamismo e a arquitetura do processo serão moldados e ritmados, em grande parte, pelo
desenvolvimento dos processos regionais, pelas experiências que eles propiciarem e pelos coletivos de organizações enraizados socialmente que dele emergirem. E pela internalização, pelo processo, de parte importante das atividades das campanhas e redes internacionais mais atuantes, estruturando-as em um sistema de redes.

361

Sociedade civil global

A hipótese que norteou nossa pesquisa até agora é de que a forma política moderna tem
mostrado sinais de esgotamento em função de múltiplas mutações societárias ocorridas no século
XX, em particular nas suas últimas décadas. Depois da eclosão dos movimentos sociais radicais
no final dos anos 1960, que introduziram inúmeras novas demandas democráticas, a reação das
elites foi no sentido de restaurar a passividade social. É famoso o relatório produzido em 1975,
para a Comissão Trilateral, pelo hoje conhecido Samuel Huntington: “O funcionamento eficaz de
um sistema político democrático necessita de um certo grau de apatia e não implicação da parte
de certos indivíduos e grupos”. Contra o excesso de democracia no Ocidente, era necessário “restaurar uma relação mais equitativa entre a autoridade governamental e o controle popular”463.
Três décadas de aumento do desemprego, precarização e desigualdades cumpriram este objetivo.
O resultado disso pode ser visto em todos os indicadores de participação cidadã na vida
pública, das taxas de sindicalização e número de greves e grevistas ao distanciamento da política.
A “política dos políticos” é assimilada à corrupção, carreirismo e cinismo464. São particularmente expressivos os dados quase universais de queda na participação eleitoral.
“Na ciência política comparativa, é raro encontrar uma tendência tão generalizada”, afirma
um paper de Martin Wallerberg. Comentando-o, Thomas Coutrot diz: “entretanto, as tendências sociais profundas – a elevação do nível de educação, a irrupção das mulheres no
mercado de trabalho, a explosão das tecnologias de comunicação... – deveriam ter contribuído, ao contrário, para um crescimento da participação dos cidadãos na vida política! De fato, em 18 das 20 velhas democracias da OCDE, as taxas de participação nas eleições legislativas caíram entre o início dos anos 1950 e o meio dos anos 1990: a França perdeu 19
pontos, os Estados Unidos 16 pontos, o Japão 15, a Inglaterra 11... os únicos países que conheceram um crescimento foram a Suécia e a Dinamarca. Pior ainda: por toda parte onde a
abstenção cresce, ele ocorre mais nas camadas populares do que nas classes medias ou superiores. O sufrágio volta a ser censitário de facto...”465
Para a esquerda vinculada à políticas redistributivas nos marcos dos estados nacionais ou
aos movimentos desenvolvimentistas o resultado foi uma catástrofe, com a maioria das correntes
assumindo a globalização neoliberal como marco inquestionável.
A formação de um movimento global e a realização dos fóruns sociais representa uma
ruptura importante não só com este cenário mas com o que foi a prática e a cultura política da esquerda formada no século XIX e hegemônica no século XX até a década de 1990. Mas, para além
das práticas da esquerda, qual é o alcance da ruptura? Estamos, de fato, diante de uma nova in463 Michel Crozier, Samuel Huntington and Joji Watanuki, The crisis of democracy, p. 113-114.
464 Marco Aurélio Nogueira, Em defesa da política, cap. V.
465 Thomas Coutrot, Démocratie contre capitalisme, p.40-41
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venção da política que tem o planeta como seu terreno, como a política antiga tinha a polis como
sua arena e a política moderna tinha o estado nacional? Ou a política moderna ganhará um caráter
cada vez mais oligárquico e definhará com a maioria dos estados nacionais, caso sejam mantidas
as tendências hoje em curso, sem que nada ocupe seu lugar? A resposta para isso será prática e
não teórica, mas podemos analisar os elementos em cena e verificar quais são as tendências profundas em que eles se apóiam, verificar se existem condições estruturais que permitam instaurar
um novo círculo virtuoso de participação política sob novas bases.

A resposta para a pergunta sobre qual é o terreno em que se move o movimento global ou
altermundialista é, quase sempre, a mesma: a sociedade civil global. Mas este conceito, aplicado
ao terreno mundial é – pelo menos na acepção mais consagrada, a de Gramsci – muito questionável. Para ele, as organizações privadas que compõem a sociedade civil no terreno nacional – o espaço onde é organizado a hegemonia e o consentimento – apenas se distinguem do estado metodologicamente. Gramsci, ao contrário de Marx, vai enfatizar a inter-relação entre estado e sociedade civil. É, por exemplo, o próprio estado que estabelece orientações como a não-intervenção
estatal. É impossível, neste marco teórico, falar de uma sociedade civil sem que exista estado. Estaríamos então assistindo a formação de um proto-estado mundial ou de proto-estados de alcance
continental ou se trata de um conceito redefinido?
John Keane vai criticar aqueles que ele considera que defendem um conceito purista de
sociedade civil global – que ele associa aos ativistas neogramscianos – que fazem uma distinção
não entre sociedade civil e estado, mas entre sociedade civil e mercado. Para ele, “entre os principais energizadores da sociedade civil global estão as forças de mercado”, o que ele chama de
‘turbocapitalismo’”466. A delimitação entre estado, mercado e outras esferas é, assim, no mínimo
polêmica.
Mas talvez o penetrante diagnóstico que faz Zygmunt Bauman dos impactos sociais da
globalização possa nos ajudar a equacionar os termos do problema. Ele lembra que “os usos do
tempo e do espaço são acentuadamente diferenciados e diferenciadores. A globalização tanto divide como une”. Normalmente pensamos a globalização como novas possibilidades de deslocamento, mas isso significa também que muita gente não se desloca, vê-se agora como fixada no
espaço, localizada, antes uma inevitabilidade, mas agora “um destino indesejado e cruel”. No
mundo globalizado, “a mobilidade galga ao mais alto nível dentre os valores cobiçados – e a liberdade de movimentos, uma mercadoria sempre escassa e distribuída de forma desigual, logo se
466 John Keane, Global civil society?, p.66. Ele empresta o termo turbocapitalismo de Edward Luttwak, Turbocapitalism: winners and losers in the global economy.
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torna o principal fator estratificador de nossos tardios tempos modernos ou pós-modernos... a matéria de que são feitas re refeitas diariamente as novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e
culturais em escala cada vez mais mundial”467.
“Todos nós estamos, a contragosto, por desígnio ou à revelia, em movimento. Estamos em
movimento mesmo que fisicamente estejamos imóveis: a imobilidade não é uma opção realista num mundo em permanente mudança. E no entanto os efeitos dessa nova condição são
radicalmente desiguais. Alguns de nós tornam-se plena e verdadeiramente ‘globais’; alguns
se fixam na sua ‘localidade’ – transe que não é nem agradável nem suportável num mundo
em que os ‘globais’ dão o tom e fazem as regras do jogo da vida.
Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e degradação social. Os desconfortos
da existência localizada compõem-se do fato de que, com os espaços públicos removidos
para além do alcance da vida localizada, as localidades estão perdendo a capacidade de gerar e negociar sentidos e se tornam cada vez mais dependentes de ações que dão e interpretam sentidos, ações que elas não controlam... [há uma] progressiva segregação espacial, a
progressiva separação e exclusão. As tendências neotribais e fundamentalistas, que refletem
e formulam a experiência das pessoas na ponta receptora da globalização, são fruto tão legítimo da globalização quanto a ‘hibridização’ amplamente aclamada da alta cultura – a alta
cultura globalizada. Uma causa específica de preocupação é a ruptura de comunicação entre
as elites extraterritoriais cada vez mais globais e o restante da população, cada vez mais
‘localizada’. Os centros de produção de significado e valor são hoje extraterritoriais e emancipados de restrições locais – o que não se aplica, porém, à condição humana, à qual
esses valores e significados devem informa e dar sentido...
A mobilidade adquirida por ‘pessoas que investem’ – aquelas com capital, com o dinheiro
necessário para investir – significa uma nova desconexão do poder face a obrigações , com
efeito uma desconexão sem precedentes na sua radical incondicionalidade: obrigações com
os empregados, mas também com os jovens e fracos, com as gerações futuras e com a autoreprodução das condições gerais de vida; em suma, liberdade face ao dever de contribuir
para a vida cotidiana e a perpetuação da comunidade. Surge uma nova assimetria entre a
natureza extraterritorial do poder e a contínua territorialidade da ‘vida como um todo’ - assimetria que o poder agora desarraigado, capaz de se mudar de repente ou sem aviso, é livre
para explorar e abandonar às conseqüências dessa exploração”468.
É difícil negar a pertinência da análise de Bauman. Sua obra explora detidamente as múltiplas dimensões sociais das novas condições de existência e não pode ser ignorada por nenhuma
discussão sobre o tema. Mas ela se torna ainda mais pertinente para nós se considerarmos como
tem se dado este deslocamento dos centros de poder. São os poderes privados das grandes corporações que crescem, mas são os poderes dos estados particulares que são repassados para instituições multilaterais e a reconcentração de poder em torno do novo império. Isso é inquestionável
em processos de integração regional, com o caso limite da União Européia configurando um proto-estado, dotado de uma vasta burocracia, que toma iniciativas e decisões sob a acusação de que
produz um “déficit democrático”. Passa também em casos como os da OMC e do Tribunal Penal

467 Zygmunt Bauman, Globalização: as conseqüências humanas, p. 8 e16.
468 Zygmunt Bauman, op. cit., p. 8.9 e 16.
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Internacional. E a configuração cada vez mais imperial do poder mundial dá uma dimensão global para muitos das decisões tomadas em Washington sobre questões que vão incidir sobre grande parte do planeta.

Antes de seguirmos adiante no exame do que se passa hoje, vale a pena voltar na história
para recuperar alguns aspectos das relações das classes sociais com o estado. O estado nacional
foi se impondo como marco de existência social e política a partir do século XVIII. Só neste processo que algumas classes sociais foram territorializadas e que a maioria das nações constituída
por referência ao estado – não tem sentido perguntar o que era, por exemplo, ser brasileiro ou alemão no século XVII. As relações das classes fundamentais do capitalismo com o estado é, assim, complexa e distinta em diferentes momentos e condições históricas.
Wallerstein lembra em seu estudo da formação do sistema moderno que as classes existem
sempre potencialmente e se formam relacionalmente – seguindo a concepção de Thompson – e
que era isso o que estava colocado para os capitalistas no século XVI. Sabemos que os comerciantes e financistas se tornariam conscientes como classe nos marcos dos estados territoriais em
formação nos séculos seguintes. Mas, então, “claramente esta não era a única possibilidade. Podiam ter ganho consciência de si mesmas como uma classe mundial. Muitos grupos pressionaram
para se conseguir tal definição”. As diversas comunidades de mercadores-banqueiros que operavam nos marcos imperiais, com os Habsburgs, e os grupos que operavam as plantations na periferia eram claramente camadas internacionalizadas469.
A instauração do modo de produção capitalista terminou se dando pelas transformações
das relações de produção na agricultura inglesa e depois na indústria baseada em máquinas – com
o apoio do estado inglês. Mas no século XIX, quando a industrialização se espalhava pela Europa, havia setores da burguesia e dos assalariados pouco vinculados aos estados nacionais em for-

469 “No apogeu de Carlos V eram muitos os que nos Paises Baixos, no Sul da Alemanha, no Norte da Italia e noutros lugares ligavam as suas esperanças às aspirações imperiais dos Habsburgos (alguns mantendo ao mesmo tempo,
prudentemente, um pé na porta dos Valois). Ainda que estes grupos continuassem a ser um estrato social e não formassem ainda uma classe consciente, moviam-se nessa direção; e isso parecia ser só uma questão de tempo. Mas
com o fracasso do império as burguesias da Europa deram-se conta de que o seu futuro social e econômico estava ligado aos estados do centro. E aqueles que, em virtude das suas filiações étnico-religiosas, podiam virar-se para o Estado nacional como a sua arena de ação política, fizeram-no.
Quanto aos agricultores capitalistas da periferia, ter-se-iam considerado com grande prazer parte duma gentry internacional. Sacrificariam de bom grado raízes culturais locais a troco da participação em culturas ‘mundiais’. Mas para
constituir uma classe internacional necessitavam da cooperação dos estratos capitalistas dos estados do centro, e esta
não se verificaria. Deste modo, estes agricultores capitalistas periféricos converteram-se progressivamente nos antiquados e snobs fazendeiros hispano-americanos ou nos nobres da Europa Oriental dos séculos seguintes, retrocedendo duma potencial consciência de classe internacional para uma solidariedade local de status – o que servia bem os
interesses das burguesias européias ocidentais”. Immanuel Wallerstein. O sistema mundial moderno, vol. I, p. 341342.
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mação. Isso já foi amplamente demonstrado para a classe operária européia, que empreenderia a
maior migração da história humana – 36 milhões entre 1871 e 1915 – e teria a organização dos
elementos mais ativos em suas fileiras iniciada por duas Internacionais. Mas Michael Mann argumenta – em uma linha análoga à de Arno Meyer para explicar a origem da Primeira Guerra
Mundial – que a burguesia liberal era, no final do século XIX, uma classe em boa medida transnacional. Ele destaca a especificidade apenas dos capitalistas industriais alemães, que desenvolveram uma relação privilegiada com o estado prussiano470. A guerra resultou muito mais da
“persistência do antigo regime” nos estados europeus e do militarismo a eles vinculado do que de
uma rivalidade inter-burguesa. Os choques interimperialistas mais explosivos eram entre impérios dinásticos seculares que não se moviam pela disputa de espaço no mercado mundial, mas pelas lógicas militares e territoriais
A territorialização e, mais ainda, a nacionalização das classes é o resultado de processos
políticos conduzidos por interesses, grupos e organizações específicas, da mesma forma que a sua
desterritorialização e transnacionalização. É neste quadro que a análise sociológica de Bauman
deve ser articulada com a análise dos projetos e iniciativas políticas hoje em ação.
Examinamos, neste capítulo, a internacionalização de uma nova esquerda que, depois da
regressão das décadas de 1980 e 1990, se lançou à arena global. Mas foi a grande burguesia, e
debatemos longamente este problema no capítulo V, que primeiro avançou rapidamente nesta trilha, a partir da crise de 1973-75 e que fez a aposta mais profunda em uma reapropriação pelo capital de esferas e funções que estavam nas mãos dos estados nacionais, incrustadas pela política
que o sustentava.
A tentativa de firmar o Acordo Multilateral de Investimento, como esforço de estabelecer
uma constituição capitalista do mundo, foi o estopim, em 1997-98 da aproximação das ONGs críticas da Europa e nos Estados Unidos, que até então tinham pouco contato. As iniciativas do capital financeiro internacionalizado de, contra o pano de fundo da crise asiática, enquadrar e manietar os estados nacionais tinham ido longe demais e provocaram uma forte e imediata reação, que
desembocaria logo depois em Seattle.

Se vivemos, como conseqüência das mudanças na organização do capitalismo e na alteração das relações de forças entre e no interior das classes, a globalização neoliberal, ela também
pode ser descrita como uma rápida transnacionalização da classe capitalista e das condições de
vida de uma parte da humanidade, na forma descrita por Bauman. Isso é acompanhado de um
470 Michael Mann, The sources of social power, vol. II, p. 774-781.
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grande esforço dos setores populares – que querem, por motivos diversos, conter as forças de
mercado – de se reposicionarem para não serem totalmente deslocados e perderem qualquer condição de disputa. Mas isso significa que outros atores sociais e políticos também tem que se deslocar para a esfera de atuação global, dos astros de futebol à Bin Laden. Parte do processo é a
produção de vedetes do espetáculo integrado global; parte é o esforço dos sujeitos políticos que
darem visibilidade no novo cenário para seus objetivos, protestando, disputando simbolismos e
demonstrando força. Tudo isso, descritivamente, se expressaria e configuraria a sociedade civil
global.
O termo sociedade civil global abarca diferentes funções – explicação empírica do que se
passa, projetos políticos, avaliações normativas. Mary Kaldor vai localizar cinco concepções de
sociedade civil e de sua aplicação no terreno global: a atualização da concepção kantiana de uma
ordem cosmopolitana regida pela lei; a projeção da concepção hegeliana e marxista de uma esfera
entre a família e o estado onde se faz a história; a esfera pública global, vista pelos ativistas como
espaço da cidadania ativa, de radicalização da democracia, da auto-organização e de extensão da
participação e da autonomia; a concepção liberal que a enxerga como resultado da privatização
do esforço de construção da democracia e de engajamento humanitário, pela caridade, associações voluntárias ou atividade do terceiro setor; e a concepção pós-moderna, que a concebe como
palco para toda as redes de contestação. Kaldor enfatiza que todas estas conceituações são normativas e descritivas, todas apreendem aspectos da realidade e todas se confrontam nas práticas que
orientam.
A autora se identifica com o que chama de visão ativista da sociedade civil global. Resume sua concepção de sociedade civil como “o meio através do qual um ou vários contratos sociais entre indivíduos, homens e mulheres, e os centros de poder político e econômico são negociados e reproduzidos. Utilizo o termo contrato social tanto para enfatizar um resultado institucional
acordado como para refletir... a crença no papel da razão e da vontade humanas opostos quer ao
acaso, quer a determinações históricas”471.
Em uma obra coletiva, como uma das editoras do anuário Global civil society, Kaldor define a sociedade civil global como “uma esfera de idéias, valores, instituições, organizações, redes e indivíduos localizada entre a família, o estado e o mercado, e operando além dos confins
das sociedades, políticas e economias nacionais”472. Aí se enfatiza que esta descrição carrega

471 Mary Kaldor, Global civil society: an answer to war, p. 45.
472 Mary Kaldor, Helmut Anheier and Marlies Glasius, Global civil society 2004/5, p. 2.
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um sentido normativo focado nas formas como a sociedade civil pode influenciar a governança
global.
Quem é a sociedade civil global? Para Mary Kaldor, o termo sociedade civil emergiu no
anos 1980 para descrever os novos movimentos sociais que foram protagonistas dos processos de
democratização em várias partes do mundo, mas depois passaram a remeter a ONGs, de um lado,
e a novos movimentos nacionalistas e fundamentalistas, de outro.
“No final dos anos 1990, novos movimentos de base e organizações sociais e o novo movimento anticapitalista começaram a emergir, oferecendo alguma esperança renovada para
a criação de uma agenda econômica e social emancipatória. Se pensamos a sociedade civil
global não como ONGs, mas como um processo pelo qual contratos ou acordos são negociados nos níveis global, nacional e local, então ela tem que incluir todos os vários mecanismos pelos quais vozes individuais podem ser ouvidas. A sociedade civil oferece uma plataforma legitimadora para demandas discordantes e radicais – um nome que explica porque
as autoridades tem que levar a sério estas demandas... A sociedade civil global inclui as
ONGs internacionais e as redes... sucessoras dos novos movimentos sociais dos anos 1970
e 1980. Também inclui os aliados dos negócios transnacionais que promovem os marcos
mercantis a nível global. Inclui um novo movimento anticapitalista radical que combina
tanto os sucessores dos novos movimentos sociais quanto um novo tipo de movimento trabalhista. E na medida em que os movimentos nacionalistas e fundamentalistas são voluntários e participatórios, isto é, fornecem um mecanismo pelo qual indivíduos podem obter acesso a centros de autoridade, eles devem ser incluídos... O leque de organizações e grupos
através dos quais indivíduos tem uma voz no nível global de tomada de decisão representa
uma nova forma de política global paralela e suplementar à democracia formal no plano nacional”473.
Já John Keane vê uma história mais longa: ele traça as raízes da sociedade civil global na
tradição de hospitalidade das religiões universalistas, em particular do Islã. Ela, todavia, teve seu
primeiro florescimento no capitalismo liberal da segunda metade do século XIX, que ele vê perdurando até 1914. Neste período, inúmeras iniciativas cívicas, humanitárias, reformistas e modernizadoras foram tomadas por agentes privados – propriedade intelectual, trafico de drogas,
condições de trabalho, prostituição, acordos estatísticos e científicos, etc. Estas tendências progressistas regrediram no “século da violência”, para voltarem a se expandir junto com o “turbocapitalismo”. Keane constrói seu conceito de sociedade civil global em polêmica com as concepções ativistas, ressaltando que não existe alternativa ao mercado e que não se pode ignorar aspectos positivos no atual processo de globalização – embora se deva combater aspectos negativos
como o crescimento das desigualdades.
Keane sintetiza sua concepção em um tipo ideal: “um sistema não-governamental dinâmico de instituições sócio-econômicas interconectadas que cruzam toda a terra... A sociedade civil
global não é nem um objeto estático, nem um fait accompli. É um projeto inacabado que consiste
473 Mary Kaldor, op. cit., p. 107-108.
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de redes, pirâmides e constelações... de instituições sócio-econômicas e atores que se organizam
através de fronteiras, com o objetivo expresso de desenhar o mundo de novas formas. Estes atores
e instituições não governamentais tendem a pluralizar o poder e problematizar a violência; conseqüentemente seus efeitos pacificadores ou ‘civis’ são sentidos por toda parte”474.

As polêmicas em torno do tema mostram que há algo se movendo, que vários pesquisadores e ativistas buscam apreender conceitualmente. Embora possamos apontar uma gigantesca gama de fenômenos globais, que estabelecem conexões entre pessoas, interesses e instituições de
diferentes paises, o que nos concerne mais diretamente é sua dimensão política. Thompson estabeleceu de forma clara, e isso é retomado por muitos analistas, que os sujeitos sociais são construídos de forma relacional, na luta contra outros agentes, criando neste processo tanto sua expressão política como a delimitação de uma arena de confrontação. Deste ponto de vista são os
“movimentos globais” mais diferenciados – e não apenas o estudado aqui, que expressa a recomposição da esquerda – que constroem uma sociedade civil global; ela não pré-existe a eles. Mann
lembra que há três formas típicas de organização de classe, a transnacional, a nacionalista (quando se dá com referência ao conflito com outras nações) e nacional (quando se dá sem referência
significativa ao exterior de um dado estado)475. O rearranjo em curso destas formas de organização é radical.
Podemos, retomando a análise de Bauman, pensar que o deslocamento e deslocalização
dos centros de poder não se dá sem resistências, sem que os movimentos anti-sistêmicos se articulem não só para impedirem os deslocamentos como também para readquirirem condições de
lutarem, agora no terreno extraterritorial para onde se move o poder. A abertura destas novas
frentes de confrontos, alianças, conquistas e pactos dá sentido à idéia de uma “sociedade civil
global”. E redefine o alcance de processos antes pensados em marcos inter-nacionais, por exemplo, como a luta contra o domínio imperial – se tornou nos últimos quinze anos não apenas uma
luta de libertação nacional mas uma luta global.
É porque se remete à uma disputa em torno de centros de poder não mais só nacionais mas
também transnacionais ou globais que faz sentido falar de uma sociedade civil global. E essa disputa é travada pelas forças que, por sua posição no espectro político podem mobilizar conexões,
recursos, iniciativas – ou seja, pelas forças do establishment e pela esquerda que antes buscava
474 É interessante notar sua similitude com a definição que Ernest Gellner dá de sociedade civil, como “um conjunto
de diversas instituições não governamentais, suficientemente fortes para contrabalançarem o estado e que, embora
não o impeçam de cumprir o seu papel de guardião da paz e árbitro dos interesses fundamentais, podem impedi-lo de
dominar e atomizar o resto da sociedade”. Condições da liberdade: a sociedade civil e seus rivais, p. 15-16.
475 Michael Mann, op. cit., p. 69-75 e 774-776
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controlar o mercado no terreno nacional pelo uso do poder político e que, agora, consciente das
mudanças ocorridas, busca se reposicionar. Mas, ao fazer isso, ela se transforma profundamente,
tem que romper com suas antigas práticas e idéias, tem que desenvolver novas práticas e concepções.
Estes novos centros de poder não suprimem o estado; pelo contrário, pressupõem sua manutenção, como mostramos no capitulo V. Mas estamos perante fenômenos novos: se por vezes
eles podem ser proto-estatais, como no caso da União Européia, por vezes são algo muito distinto
da “forma estado”. O estado não existiu sempre e os seres humanos podem existir outras formas
institucionais em função da evolução histórica.
Alain Cambier diz ser uma ironia da história que os estados nacionais pareçam estar sendo
superados não pela supressão do capitalismo e instauração do comunismo, como acreditaram os
marxistas, mas pelo desenvolvimento da sociedade civil dita “burguesa”. “Não somente esta sociedade civil aparece necessariamente aberta, mas ele tende a se tornar mundial. Um novo ‘nós’ se
impõe para além da nação. O estado fechado em suas fronteiras não podem mais, então, mascarar
os arcaísmos da lógica de exclusão sob a qual ele há muito repousa... A própria idéia de uma soberania absoluta parece obsoleta. Nós podemos hoje falar de um cidadania transnacional, como a
que se afirma no seio da União Européia. A própria noção de cidadania está em vias de ser redefinida”.
Cambier, como muitos hoje, destaca a importância de, no marco do estado-nação republicano, a cidadania ser concedida a todos os membros da comunidade. O cidadão é aquele que intervem no espaço público e que, nesta qualidade, incide sobre o poder político. Mas lembra que
esta definição de cidadania permaneceu, por muito tempo, formal. As mulheres só adquiriram direitos políticos plenos, na França, em 1944. “Tal como ela foi definida no século XVIII, a cidadania se caracteriza por sua abstração... [arrancada] de todas as características históricas, econômicas, culturais religiosas e sociais”. Para ele, “deve-se ser esquizofrênico para sustentar que a
cidadania deve ser totalmente separada das determinações concretas de nossa existência. O homem não pode viver uma cidadania feliz se ele tiver que renunciar ao seu ser-no-mundo, porque
isso seria renunciar a si mesmo”. A reestruturação da política afeta, portanto, os alicerces do seu
estatuto.
“Tributário de uma lógica pluralista de valores que provém de horizontes que o ultrapassam, o estado não pode mais pretender ser a única fonte da legislação: ele deve compor com um
direito de que ele não tem necessariamente o monopólio. Se o século XX foi marcado pelo pesa-
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delo dos estados totalitários, este começo do século XXI parece, todavia, abrir a era dos estados
subsidiários”476.

Mutações epistemológicas
Para concluir, precisamos abordar, ainda que de forma apenas esquemática, o problema
das transformações do universo mental que acompanham as mudanças em curso. Na linha de argumentação que vínhamos desenvolvendo, as formas políticas anteriores dialogavam, eram alimentadas e impulsionavam novas maneiras de ver, compreender e lidar com o mundo. Será que
presenciamos algo semelhante a isso na atualidade? Os pós-modernos insistem, há duas décadas,
que vivemos uma mutação epistemológica maior, que torna obsoleta a visão moderna do mundo,
embasada pela ciência nascida no século XVII, alavancada pelo Iluminismo e vigente até pouco
tempo atrás. Este evidentemente é, de conjunto, um debate que ultrapassa em muito nosso objetivo.
O que propomos aqui é tomarmos a reivindicação pós-moderna como um sintoma, na linha do que já fizeram vários analistas, de Harvey a Jameson, de Boaventura Santos a Bauman,
localizar quais outras reivindicações existem hoje – reivindicações muito distintas: a da complexidade, da reflexividade, do ambientalismo – verificar se elementos comuns a elas dialogam com
as práticas políticas que emergem neste novo movimento global, se podem se apoiar nelas e impulsioná-las e se podemos vislumbrar tendências que poderiam – em um abordagem especulativa
– se consolidar em uma nova visão de mundo.

No capítulo I já mostramos como uma antropologia naturalizante vem se desenvolvendo
nas últimas décadas, em sintonia com tendências políticas autoritárias, e como ela empreende
uma síntese específica dos avanços científicos da segunda metade do século XX. Provocativamente, dizíamos que pretensão paradigmática da genética no interior das “ciências duras” não é
totalmente imerecida. A questão para nós é que qualquer conhecimento que almeje oferecer uma
alternativa deve incorporar estes avanços em outra síntese, de sentido diferente.
Mas esta síntese tem que lidar com aspectos muito distintos. Um primeiro são os avanços
científicos que se processaram a partir dos pressupostos da ciência como forma de conhecimento
e que foram solapando sua forma inicial, a matriz newtoniana-cartesiana-baconiana do pensamento científico. A descoberta da entropia e a formulação da termodinâmica no final do século XIX,

476 Alain Cambier, Qu’est-ce que l’État, p. 80-81.
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a biologia evolucionista que introduz a história de forma radical na compreensão da vida, a mecânica quântica que emerge na primeira metade do século XX, o amadurecimento da ecologia
como ciência na segunda metade do século XX, a cibernética, a teoria da informação e as ciências
cognitivas que surgem a partir da década de 1940 mas ganham momento nas últimas décadas e as
teorias da complexidade (e depois do caos) que foram desenvolvidas a partir da década de 1960.
Podemos dizer que A nova aliança: metamorfose da ciência de Ilya Prigogine e Isabelle Stengers,
publicada em 1984, é a obra emblemática na difusão da idéia de que a ciência de ponta de hoje
tem pouco em comum com a matriz fundadora da ciência moderna477. Aí, os autores narram a
passagem do universo mecânico para o termodinâmico, da visão estática e determinista da vida
para as estruturas dissipativas assentadas na complexidade, na auto-organização e na ordem emergindo da condições de não-equilíbrio.
Muitas destas discussões envolvem campos específicos e o seguimento da evolução interna do
debate de mérito de campos que não temos competência para tratar. Aqui só podemos nos valer de interpretações de terceiros, com todos os riscos que isso traz – e de uma ótica que é a das humanidades.
Mas é claro que podemos seguir o impacto de mudanças tecnológicas, das aplicações práticas dos novos conhecimentos e particularmente da sua interação com o clima ideológico dominante em cada
momento. Mas, não emitir juízos (mesmo que de forma tateante) nestes terrenos, seria restringir substancialmente o escopo de nossa análise, com as correspondentes perdas em inteligibilidade478. Aqui
é o caso somente de pontuar alguns elementos mais pertinentes para a estruturação de um novo horizonte epistemológico.
Um primeiro é a consideração das descontinuidade e rupturas como dados básicos da natureza. Isso se deu, de maneira exemplar, na biologia evolutiva. A teoria sintética da evolução foi estabelecida em 1947 por geneticistas (Dobzhansky, Muller, Wright, Haldane), naturalistas (Mayr, Stebbins,
Ford) e paleontólogos (Simpson, Romer), em torno de duas proposições: “em primeiro lugar, a evolução consiste no surgimento de novas variantes de genes por mutação ao acaso, nas populações, seguida da substituição gradual, sob a ação da seleção natural, das variantes menos apropriadas pelas mais
apropriadas; em segundo, o mesmo mecanismo de modificação da composição genética das popula477 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, A nova aliança: a metamorfose da ciência.
478 Este problema, diga-se de passagem, é hoje posto em uma escala ampla, pois na medida em que a ciência traz
promessas e problemas decisivos para a sociedade (a aplicação da engenharia genética, os remédios que alteram os
comportamentos, a avaliação dos riscos de uma catástrofe ecológica, etc), o debate científico se torna parte do debate
de sociedade (e não pode se restringir às elites intelectuais especializadas). Mas as regras do debate democrático, a
começar pela decisão por voto, não são as mesmas do debate científico, que pressupõe uma comunidade que compartilha um saber especializado e pode avaliar argumentos técnicos. De outro lado, temos experiências muito problemáticas em situações que decisões de impacto global são tomadas de forma tecnocrática, sem amplo debate democrático. Não há outra opção, hoje, para a humanidade senão avaliar a pertinência das argumentações gerais. Da mesma
forma, as humanidades têm, na atualidade, que debater amplamente, dentro de seus limites, os desafios colocados pelas ciências “duras”.
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ções permite explicar como uma espécie gradualmente dá origem a outra, em conseqüência da diferenciação genética acrescida de uma de suas subespécies”479. A partir desta visão, toda uma corrente
de biólogos evolucionistas, reforçada pelos desenvolvimentos da ecologia, passou a considerar a seleção natural como a principal (senão a única) causa da evolução. E um salto de qualidade se processou
nesta visão nos anos 60: George Williams e William Hamilton formularam as idéias da maximização
da eficácia darwinista, isto é, a evolução como transmissão dos genes mais competitivos para as gerações futuras, e da seleção pelo parentesco ou teoria genética do altruísmo, isto é, a idéia de que um
indivíduo pode sacrificar sua própria reprodução desde que isso permita maximizar a propagação de
genes semelhantes, através da sobrevivência de parentes. Para este ultradarwinismo, toda evolução visaria o sucesso reprodutivo e seria uma seleção natural de genes – o que levou o seu propagandista
mais conhecido, Richard Dawkins, a formular a idéia do gene egoísta.

Porém, Dobzhansky e depois Lewontin mostraram que existe uma grande diversidade genética no interior de cada população. Como, então, é possível a uma espécie subsistir como espécie? Em 1968, para responder a esta questão, Motoo Kimura levantou a idéia de que a maior parte
das mutações é neutra e que portanto a seleção natural não poderia explicar a evolução – está resultaria fundamentalmente do acaso. Estabeleciam-se, portanto, as diferenças entre uma teoria
neutralista e uma teoria selecionista da evolução. E como novas espécies nascem? A idéia tradicional era de que elas nascem de raças ou subespécies dentro de uma espécie, mas estes conceitos
(em particular o de raça) caíram em desuso na medida em que passaram a ser questionados geneticamente.
É sob este pano de fundo que em 1972 os paleontólogos norte-americanos Stephen Jay
Gould e Niles Eldredge lançaram, em oposição à visão gradualista (adaptação progressiva a um
modo de vida particular) que prevalecia na biologia evolucionista, sua teoria da evolução por equilíbrios pontuados. Ela radicalizava a idéia de especiação por revolução genética e rompia com
qualquer gradualismo. Para estes autores, a evolução parecia proceder por equilíbrios pontuados:
“após uma existência de vários milhões de anos em um estado estável (ou seja, equilibrado), uma
espécie deixava repentinamente, sem transição aparente, o lugar para uma nova espécie com características nitidamente diferentes. Em outras palavras, períodos de estase evolutivo eram entrecortados por períodos de pontuação (especiações rápidas)”480. Assim, partindo da paleontologia
e não da genética, a história da vida ganhava ares diferentes. O estudo dos fósseis mostrava, primeiro, que as espécies passavam por longos períodos não evolutivos, que normalmente não eram
sublinhados pelos biólogos evolucionistas; depois, que a descontinuidade e não o gradualismo é a
479 Marcel Blanc, Os herdeiros de Darwin, p.88.
480 Marcel Blanc, op. cit., p.162-63.
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marca da evolução; e, por fim, que existia um fenômeno até então ignorado pelas teorias estabelecidas, a seleção entre espécies, diferente da seleção entre indivíduos da uma espécie. Este último aspecto destacava que a sobrevivência ou não de uma espécie não decorria necessariamente
de suas vantagens adaptativas e estabelecia uma macro-evolução (triagem entre espécies, ignorada pelos geneticistas mas evidente para os paleontólogos) ao lado de uma micro-evolução (triagem entre indivíduos dentro de uma espécie, estabelecida pelo darwinismo clássico).
A intervenção de grande visibilidade de Gould nas décadas seguintes enfatizaria, então,
três dimensões a serem incorporadas à teoria sintética da evolução: os aspectos neutralistas e não
adaptativos da evolução; os modos de especiação saltatórios; e os equilíbrios pontuados. A idéia
de equilíbrio pontuado introduzia a noção de que “a evolução pode proceder mais ou menos independentemente em três níveis: o das moléculas, o dos indivíduos nas populações (microevolução), o das espécies (macro-evolução)”481. E o debate aberto na década de 1980 sobre as
extinções em massa – a mais conhecida das quais é a que abateu os dinossauros, há 65 milhões de
anos – apenas reforçou esta visão bastante matizada da evolução, fortemente marcada pelo acaso
e por rupturas catastróficas482.
Esta visão da evolução se choca, na biologia e na paleontologia, com o reducionismo genético
e com o ultradarwinismo, com o qual não é o lugar aqui de polemizar. Sua força e de um modo geral
do desafio naturalista na explicação do humano, não está no poder de argumentação de suas ideais e
sim na legitimidade da genética como ciência modelo da atualidade inclusive na medida em que ela
promete se tornar um campo lucrativo de investimentos483.

Em segundo lugar, cabe destacar o conjunto de idéias em torno da auto-organização e da
complexidade. Esta idéias, que tem se apresentado como novos paradigmas capazes de operar tanto
nas ciências naturais como nas ciências sociais, foram levantadas a partir dos anos 1940 na cibernética e nos sistemas de comunicação e depois, nos anos 1960, na complexidade. Eles estabeleceriam
também uma forte intersecção com as ciências cognitivas, um vasto campo de áreas (psicologia, lingüística, neurologia, inteligência artificial) colocadas sob o guarda-chuva da filosofia da mente referida à filosofia analítica.

481 Marcel Blanc, op. cit., p.175-76
482 Como ressalta Gould em sua intervenção no debate organizado por Win Kayser, Maravilhosa obra do acaso.
483“O impacto da genética na cultura contemporânea é muito grande e só tende a aumentar, porque o mundo que hoje percebemos não é mais o mesmo... começou a mudar o entendimento do que é vida... [e] o homem como ser vivo
‘superior’ também não é o mesmo”. Laymert Garcia dos Santos, Outro homem, outro mundo. Folha de S.Paulo, 7 de
março de 2003, Especial 8.
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Desde o início do século, na matemática e nas ciências físicas e biológicas se buscavam invariâncias e estruturas através do recurso ao conceito de grupo de transformação. Já em 1917 D'Arcy
Thompson procurou desenvolver, em Sobre crescimento e forma, uma compreensão matemática unitária para a diversidade de formas naturais, embora suas idéias parecessem só ter encontrado eco após
a publicação da segunda edição de seu livro, em 1942. Matemáticos franceses vinham desenvolvendo,
sob o nome coletivo de Nicolas Bourbaki, uma reconstrução da matemática a partir de um enfoque estrutural. E, nos anos 40, toda uma corrente de pensamento busca uma fundamentação matemática para
vários campos nascentes das ciências sociais nos Estados Unidos. Em 1948 o matemático Norbert
Wiener publica Cibernética, elaborando as bases da nova ciência do comando e do controle a partir
dos processos de comunicação nos sistemas tecnológicos, biológicos e sociais. Em 1949, Claude
Shannon publica A teoria matemática da comunicação. E em 1944, von Neumann e Oskar Morgenstern tinham já publicado a sua Teoria dos jogos e comportamento econômico.

Estes trabalhos também influenciaram profundamente o estruturalismo na antropologia,
como reconhece explicitamente Levi-Strauss484. Em sua obra, as metáforas matemáticas e físicas são portadoras de uma carga pesada. “Elas expressam idéias básicas sobre a sociedade humana... elas impli[ca]m na continuidade da ordem natural no humano. Há duas metáforas básicas:
uma baseada na idéia dos grupos de transformação, cuja essência é a existência da simetria, e a
outra baseada na idéia de máquina, cuja essência é a noção de irreversibilidade. A primeira é a visão distanciada (no limite, uma visão que não está situada em lugar nenhum). A segunda é central
em Tristes trópicos, com seu tratamento da passagem do tempo e da irrupção inevitável da desordem"485.
Quando estas idéias refluíram com o estruturalismo, no início dos anos 1970 – através de
um processo já bem analisado486 – elas já tinham sido retrabalhadas em teorias que remetiam à
“desordem desorganizadora”, “complexidade”, “complexidade a partir da desordem”, “autoorganização”, “ordem a partir do ruído” ou “caos”, que emergiram em disciplinas como a física, a
484 Claude Lévi-Strauss, Antropologia estrutural, p. 320.
485 Mauro Barbosa de Almeida, Symmetry and Entropy. Mathematical Metaphors in the Work of Lévi-Strauss. Current Anthropology. Vol. 31, nº 4, aug-oct. 1990. p. 370. “Von Neumann, Wiener e Shannon tinham trabalhado previamente com lógica matemática, que nos anos vinte e trinta tinha se caracterizado crescentemente pelo uso de algoritmos. Nos anos quarenta esta matemática foi aplicada a um novo campo, o das máquinas inteligentes. Estas não eram, inicialmente, peças reais de hardware mas modelos ideais de processos de produção de signos, sendo um exemplo delas as máquinas de Turing, que representavam formalmente a estrutura genérica de cálculo. Em princípio, esta
máquina poderia calcular virtualmente qualquer coisa calculável, sustentando a promessa de que não apenas comportamento mas o próprio pensamento poderia ser modelizado. As analogias à máquinas estavam se tornando mais aceitáveis, deixando de ser sinônomos de meros mecanismos. Hoje elas perderam sua estranheza. Estamos familiarizados
com a idéia do inconsciente como uma máquina de produzir significados (Lacan), que os romances policiais são máquinas para leitura (Narcejac), que gramáticas são máquinas de produzir sentenças (Chomsky) e mesmo que há máquinas desejantes (Deleuze e Guattari) e máquinas de suprimir o tempo (Lévi-Strauss)” p. 368
486 François Dosse, História do estruturalismo.
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química ou a biologia, mas também em áreas mais recentes, como a cibernética, a teoria dos sistemas, as neurociências ou a inteligência artificial487. Isso ocorre na biologia, por exemplo, com
a obra de Henri Atlan. A partir das idéias de Heinz von Foerster (que formulou em 1960 o princípio order from noise contra a idéia tradicional segundo a qual a ordem natural só poderia obedecer a leis naturais), ele difunde em diversas disciplinas a concepção do acaso organizador, da emergência de fenômenos ordenados a partir de turbulências ou flutuações caóticas488.
A figura mais conhecida deste movimento é Prigogine, Premio Nobel de Química, que trabalhou a
termodinâmica do não-equilíbrio e formulou a teoria das estruturas dissipativas. Restabelecendo o lugar da
flecha do tempo no universo, de um tempo unidirecional e irreversível em um sem-número de fenômenos,
ele pode pôde separar a idéia de determinismo de previsibilidade. Suas implicações não apenas científicas
mas epistemológicas são enormes.

“A irreversibilidade não pode mais ser identificada com uma mera aparência que desapareceria se tivéssemos acesso a um conhecimento perfeito. Ela é uma condição essencial de
comportamentos coerentes em populações de bilhões de bilhões de moléculas. Segundo um
frase que gosto de repetir: a matéria é cega ao equilíbrio ali onde a flecha do tempo não se
manifesta; mas quando esta se manifesta, longe do equilíbrio, a matéria começa a ver! Sem
a coerência dos processos irreversíveis de não-equilíbrio, o aparecimento da vida na Terra
seria inconcebível. A tese de que a flecha do tempo é apenas fenomenológica torna-se absurda. Não somos nós que geramos a flecha do tempo. Muito pelo contrário, somos seus filhos.
A ciência clássica privilegiava a ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os níveis de
observação reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da instabilidade. Associadas a essas noções aparecem também as escolhas múltiplas e os horizontes de previsibilidade limitada. Noções como a de caos tornaram-se populares e invadem todos os campos
da ciência, da cosmologia à economia... Os sistemas dinâmicos instáveis levam [à]... quebra
da simetria entre passado e futuro que a física tradicional afirmava, inclusive a mecânica
quântica e a relatividade. Esta física tradicional unia conhecimento completo e certeza: desde que fossem dadas condições iniciais apropriadas elas garantiam a previsibilidade do futuro e a possibilidade de retrodizer o passado. Desde que a instabilidade é incorporada, a
significação das leis da natureza ganha um novo sentido. Doravante, elas exprimem possibilidades”489.
Prigogine não apenas comprova o universo de pesadelo de Einstein, como também é um
propagandista eficaz do novo paradigma, vendo na complexidade o caminho para romper a barreira entre as ciências naturais e humanas.
Este tornou-se o centro, igualmente, do trabalho de Edgar Morin, ao qual a idéia da complexidade está associada nas ciências sociais desde O paradigma perdido: a natureza humana, de
1973, em que trabalhava a formação da espécie humana na linha aberta por Von Neumann, Von

487 Guitta Pessis-Pasternak, Do caos à inteligência artificial: quando os cientistas se interrogam, p.11-20.
488 Jean-Pierre Dupuy, Nas origens das ciências cognitivas, p. 159.
489 Ilya Prigogine, O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza, p.11-12. Ver também James Gleick, Chaos.
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Foerster, Monod, Jacob, Atlan e Bateson. Em seguida, cada vez mais convencido “de que a ciência antropossocial tem de articular-se na ciência da natureza, e de que esta articulação requer uma
reorganização da própria estrutura do saber”490, Morin desenvolveria sua proposta de um novo
método para as ciências nos quatro volumes de O método, integrando também a idéia da ordem
emergindo do caos. O centro de suas preocupações era analisar a forma pela qual se poderia incorporar a natureza inanimada, a vida, a sociedade e o pensamento sob um mesmo marco metodológico.
Qualquer que seja a avaliação que se possa ter da contribuição de autores específicos, estamos frente a uma idéia bastante fecunda que ganhou um caráter transdisciplinar e que tem se
mostrado dotada de capacidade explicativa de um grande número de fenômenos.

Em terceiro lugar, temos o caso de uma disciplina, a ecologia, que, mais do que qualquer
enfoque teórico, se confrontou com a necessidade de superar a separação das explicações dos fenômenos naturais e humanos. Ela surgiu na biologia como a análise das relações dos seres vivos
com seu meio ambiente, com o termo sendo cunhado por um discípulo de Darwin, Haeckel, em
1868. Na virada para o século XX, inúmeros botânicos e zoólogos formularam idéias como sucessões bióticas, nichos ecológicos e luta biológica, até que Tansley (em 1935) e principalmente
Lindeman (em 1942) desenvolveram o conceito de ecossistema. Paralelamente, os sociólogos da
Escola de Chicago formularam uma ecologia urbana que visava estudar a vida humana nas cidades.
As bases teóricas da ecologia dialogariam e ganhariam sinergia com o que Schorödinger
chamou de termodinâmica dos seres vivos (em seu famoso livro O que é vida, publicado em
1945) e com a cibernética. “Por volta do fim dos anos 1950, a elaboração de modelos de ecossistemas que utilizavam concepções tomadas da cibernética, está diretamente ligada à aplicação, em
ecologia, dos aportes da termodinâmica dos seres vivos e da matemática. De fato, o conjunto dos
mecanismos de equilíbrio que aparecem no seio de um ecossistema pode ser descrito... em termos
de mecanismos de retroação (feedback), conceito central da cibernética”491.
Esta problemática estava também na base de um diálogo/confrontação entre a ecologia e a
economia. Ele iniciou-se ainda no final século XIX, quando o socialista ucraniano Sergei Podolinsky utilizou as leis da termodinâmica para analisar o fluxo de energia através da produção a-

490 Edgar Morin, O método I: a natureza da natureza, p. 13.
491 Pascal Acot, História da ecologia, p. 100.
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grícola e industrial, buscando tornar a teoria marxista do valor consistente com as leis físicas492.
Esta tentativa foi rechaçada por Marx e Engels, mas manteve um ambiente favorável às investigações dos processos produtivos em termos de fluxos físicos na União Soviética, entre 1917 e
1933, quando as pesquisas de Vernadski, Gause, Kasharov e Stanchiski floresceram493. Com as
experiências de transição, estabeleceu-se novamente um debate mais amplo sobre o cálculo econômico e introduziu-se a noção de incomensurabilidade econômica de certos bens. Em 1950,
William Kapp publicou sua tese de doutorado sistematizando discussões sobre custos sociais ou
externalidades – só parcialmente conhecidos e de difícil avaliação, objeto de disputa por distintos
grupos sociais e que afetavam as gerações futuras e portanto só podiam ser valorados a partir de
um taxa de desconto arbitrária494. A relação entre economia e ecologia, entretanto, continuaria
difícil até que a crise do petróleo de 1973 popularizou o livro de Georgescu-Roegen, A lei da entropia e o processo econômico. Só então que pode-se considerar que se cristalizou uma escola de
economia ecologista495.
A ecologia conheceria, a partir dos anos 60, um grande boom, principalmente nos Estados
Unidos. A publicação de Primavera silenciosa, de Raquel Carson, com sua forte denúncia dos
pesticidas, pode ser considerada o ponto de partida para a sensibilização de setores cada vez mais
amplos para as questões ambientais e para o desenvolvimento de um movimento social que não
parou de crescer (inicialmente com o Sierra Club e os Friends of Earth, depois Greenpeace e milhares de outras organizações). Em 1968 Paul Ehrlich publicava A bomba populacional e em
1969 o Clube de Roma divulgava seu famoso relatório Os limites do crescimento, recuperando o
fantasma do malthusianismo, que tinha sido afastado desde meados do século XIX. O relatório
destacava que os recursos naturais do planeta são finitos e que, em algum momento nos próximos
cem anos, seus limites seriam atingidos, com conseqüências catastróficas para a humanidade. E,
em 1971, Barry Commoner publicaria O ciclo que se fecha: natureza, homem e tecnologia.
O ambiente político e intelectual criado pela contra-cultura, nos anos 60 e 70, propiciou
um vasto debate sobre modelos alternativos de desenvolvimento, que se opunham agora não só
aos padrões urbano-industriais poluidores e dilapidadores do capitalismo496, mas também ao
desperdício e irracionalidade do planejamento burocrático vigente na União Soviética e na China,

492 Robert Kaufmann, Biophysical and marxist economics: learning from each other. Ecological Modelling, 38
(1987), p.91.
493 Daniel Bensaid, Os tormentos da matéria, em Marx, o intempestivo.
494 William Kapp, The social costs of private enterprise. Harvard University Press, 1950.
495 Joan Martinez Alier y Klaus Schlüpmann, La ecologia y la economia.
496 Boris Frankel, Los utópicos postindustriales.
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que deixam de ser vistos como alternativas. Destas discussões nasceria a idéia de desenvolvimento sustentável. Uma primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano foi realizada em Estocolmo em 1972, resultando no Programa das Nações Unidas para o Ambiente.
Uma segunda conferência sobre ambiente e desenvolvimento seria realizada em 1992 no Rio de
Janeiro (Eco-92) e uma terceira, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2002,
em Johannesburg.
Desde a década de 1970, cresceram os problemas ambientais e a consciência da urgência
de enfrentá-los. Multiplicaram-se catástrofes ambientais dos naufrágios de petroleiros, com as sucessivas marés negras, ao envenenamento de Bhopal, da rápida destruição das florestas tropicas
às extinção de espécies e redução da biodiversidade. Com a possibilidade de patenteamento dos
genes de produtos naturais começa a existir um monopólio do acesso à bens fundamentais das
culturas tradicionais, que se tornam propriedade das grandes corporações, no que vem sendo
chamado de biopirataria497. A pesca indiscriminada e a poluição dos mares estão reduzindo as
populações marinhas. A poluição urbana e industrial produzem chuvas ácidas que desequilibram
ecossistemas inteiros. A água potável e para agricultura se torna um bem cada vez mais escasso,
ao qual parte importante da população da Terra não tem acesso. A extensão do uso da energia nuclear trás um problema dramático, evidenciado por sucessivos acidentes, particularmente o da usina de Tchernobyl. Os problemas atmosféricos tornaram-se problemas globais. O buraco na camada de ozônio exige a eliminação do uso dos produtos com compostos de clorofluorcarbono
(CFC). A emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa e pelo conseqüente aquecimento global afeta o conjunto dos ecossistemas do planeta, provocará a elevação do nível dos mares (atingindo centenas de milhões de pessoas, particularmente vulneráveis, já que são fundamentalmente
habitantes de países pobres e destruirá várias nações). Este problemas só podem ser enfrentados
por tratados globais, envolvendo principalmente os paises capitalistas centrais e antes de tudo os
Estados Unidos – que se recusam a ratificar o Tratado de Kyoto, limitando a emissão dos produtos responsáveis pelo efeito estufa. As tendências em curso apontam para uma multifacetada crise
ecológica de grandes proporções, na qual não há saída ecológica para a atual sociedade humana,
apenas a saída de uma grande mudança sócio-política, improvável e cada vez mais urgente.
Na raiz de quase todos estes problemas, está o confronto entre o tempo dos processos naturais, físicos e biológicos, os ritmos de renovação da vida, e os tempo acelerado da economia
capitalista e seus critérios reducionistas de valorização498. Revela-se cada vez mais ingênua a i-

497 Vandana Shiva, Biopirataria
498 Enzo Tiezzi, Tempos históricos, tempos biológicos.
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déia de que as necessidades crescentes de uma humanidade cada vez mais numerosa poderiam ser
solucionadas por uma combinação de progresso técnico e crescimento ilimitado da economia capitalista. Os critérios de rentabilidade mercantil tornam a capacidade de previsão e controle mínima e os desenvolvimentos das novas referências teóricas apontam para a existência, em todo
caso, de efeitos imprevisíveis, seja das conseqüências cumulativas de processos conhecidos, seja
da introdução de novas tecnologias. Mas as resistências à crítica ecológica são imensas: o que ela
aponta é para a total irracionalidade da sociedade capitalista contemporânea, com o consumo supérfluo como seu ideal de felicidade, e para a impossibilidade de generalizar o padrão de consumo hoje já existente nos países centrais do sistema. Outro modelo de desenvolvimento ecologicamente sustentável significa, necessariamente, uma ruptura da lógica hoje dominante – que aqueles que concentram o poder no sistema atual percam parte importante de seus privilégios, inclusive o de dilapidar ecossistemas de todo o planeta.
A ecologia constitui um desafio profundo ao conjunto das ciências sociais na medida em
que questiona a separação, fundante das ciências humanas, entre natureza e cultura. O conjunto
das ciências sociais – economia, sociologia, política, antropologia – passam a evidenciar insuficiências gritantes, que exigem importantes redefinições, inclusive nas correntes críticas ao capitalismo, como o marxismo. A idéia de progresso tem que ser profundamente redefinida, para dizer
o mínimo, e a sociedade que ser reinserida na natureza, seja para defender a civilização, seja para
defender a natureza.
Mas a tentação de se cair em um determinismo biológico reducionista é grande. Assim,
desenvolveram-se diferentes enfoques, que do ponto de vista da ecologia como disciplina levaram tanto à formação de correntes de pensamento mais focadas nos riscos que os problemas ambientais colocam para a sobrevivência humana (Barry Commoner, Ralph Nader), como de correntes ecocêntricas, que caracterizam as demais como antropocêntricas e que destacam antes de tudo
os riscos que a atividade humana coloca para o planeta (Paul Ehrlich, Dave Brower, Arne Naess).
Na ecologia profunda (deep ecology), o ser humano é totalmente naturalizado, transformando-se
em mais uma espécie a habitar o planeta, uma espécie que ameaça a continuidade da vida na Terra e cuja própria sobrevivência depende dela manter o equilíbrio do eco-sistema global, mudando
radicalmente seu modo de ser. As versões fundamentalistas da hipótese Gaia – desenvolvida como modelo científico por James Lovelock, mas que para alguns ganha conotações religiosas –
são o ponto limite desta naturalização, reduzindo o homem a um parasita a talvez necessite ser eliminado.
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A ecologia revela-se um paradigma muito produtivo, instalando-se definitivamente em
cena499. Seu papel, a partir de agora, só crescerá.

Se nos detivemos nestes três elementos das ciências naturais – um mundo de rupturas violentas na natureza, em muitos aspectos estruturado a partir de processos de auto-organização, em
que a ordem emerge do caos em sistemas complexos e um mundo humano que repousa em uma
ordem ambiental – é porque eles se tornaram parte de uma nova compreensão do mundo.
Presenciamos hoje, nas discussões políticas dos novos movimentos tanto sobre as ciências
naturais e a tecnologia como sobre a organização social uma assimilação da discussão, antes abstrata, entre valores e fatos, as definições morais e o conhecimento científico ou, como colocou
Weber, a racionalidade substantiva e a racionalidade formal. É esta que, na modernidade, avança
com o mercado, a burocracia e a administração. Com Heidegger, a ênfase vai ser deslocada da
burocracia para a tecnologia: a jaula de ferro se transforma em todo o sistema tecno-científico
que conforma a realidade material da vida moderna. De realidade neutra, a tecnologia passa a ser
vista como dotada de um valor fundamental, a pura dominação. Esta é a discussão herdada pela
Escola de Frankfurt como uma aporia e exposta em particular na Dialética do esclarecimento.
Marcuse vai se recusar a aceitar esta situação e propor uma mudança no caráter da instrumentalidade, coerente com os objetivos de emancipação, uma “tecnologia da libertação, produto de uma
imaginação científica livre para projetar e produzir as formas de um universo humano sem exploração e exaustão”500.
O problema não é, então, só o que a tecnologia está fazendo conosco, é a questão política
do que nós podemos fazer com a tecnologia. Os imperativos sociais fundamentais são internalizados por determinadas culturas técnicas. Estaríamos hoje empreendendo – ou podendo empreender – uma ruptura consciente com a racionalidade instrumental característica da cultura capitalista, inclusive no terreno das práticas políticas?

499 Pesquisas combinando paleontologia, geologia e ecologia construíram uma nova história da vida na Terra, pontuada por extinções em massa – a última dos quais ocorrida na passagem do cretáceo para o terciário, há 65 milhões
de anos, e atribuída, a partir das pesquisas de Luis e Walter Alvarez e Alan Hildebrand, ao meteoro da cratera de
Chicxulub. A história da Terra torna-se parte de uma história cósmica mais ampla. Mas a história ecológica é também a história do processo de hominização e da expansão do homo sapiens pelo planeta, inclusive no período recente. Ver Robert Foley, Os humanos antes da humanidade e Jared Diamond, Armas, germes e aço. A conquista da
América torna-se muito melhor compreendida a partir de conceitos como os de imperialismo ecológico e unificação
microbiana do planeta. Ver Alfred Crosby, Imperialismo ecológico. As mortandades associadas às grandes secas
deixam de ser vistas como fatalidades para resultarem do impacto ecológico do domínio colonial e imperialista. Ver
Mike Davis, Holocaustos coloniais. Esta lista poderia se estender muito.
500 Herbert Marcuse, An essay on liberation, p. 19.
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Parece que sim, que esta questão está hoje sendo colocada de uma forma passível de solução, como uma questão prática. Por exemplo, por movimentos como o ambientalista ou pela Via
Campesina quando perguntam: as sementes incorporam ou não valores?501 Ou pelo movimento
de software livre, quando constrói na prática outra concepção de propriedade intelectual e promove a mobilização de amplos setores da sociedade em torno de outra concepção de propriedade
intelectual, distinta da que as corporações querem impor através dos acordos Trips na OMC. Ou
ainda pela amplo movimento pela quebra das patentes dos medicamentos utilizados no combate à
Aids nos países africanos. Ou ainda quando se inicia nos fóruns sociais uma intensa discussão sobre o tema, aparentemente esotérico, das nanotecnologias. Depois de um século de experiências
traumáticas com o uso destrutivo da tecnologia, ela deixa de ser vista como neutra, para se tornar
o foco de disputas políticas intensas, que buscam reinseri-la em outra culturas técnicas, organizada a partir de outros imperativos sociais – por exemplo, a do campesinato que busca manter sua
autonomia ou dos usuários de computadores que lutam contra o monopólio da Microsoft. Esta
não são mais questões teóricas, mas razões de ser de movimentos sociais que afetam centenas de
milhões de pessoas.
Isso é interpretado por alguns autores como a transição para outro paradigma de ciência,
que eles em geral chamam de ciência pós-moderna502. O que todavia não está em discussão é
que a esquerda política do novo movimento global não lida mais com a tecnologia como a esquerda dos séculos XIX e XX. Isso na verdade conduz a uma questão mais ampla: ela não lida
com o conhecimento da mesma forma.

“Sem teoria revolucionária não existe prática revolucionária”, escrevia Lênin há um século. Isso se inseria em uma concepção do marxismo ou materialismo histórico como ciência da sociedade e da revolução que, para os ativistas do movimento global de hoje parece terrivelmente
ingênua ou simplesmente errada. No curso do século XX o pensamento social da esquerda, tornando-se cada vez mais plural, avançou por outros caminhos para um lugar próprio e autônomo,
longe do positivismo – por uma dialética que retornava a Hegel, pela fenomenologia, pela hermenêutica, pela psicanálise que rejeitava sua transformação em técnica, etc. Já apontamos, no início
deste item, como o pós-modernismo, a reflexividade e a complexidade devem ser considerados
sintomas das mudanças ocorridas nas últimas décadas e como elas são percebidas por importantes

501 Ver Hugh Lacey, Valores e atividade científica, p. 136-139.
502 Para uma reflexão epistemológica sobre a transição paradigmática do ponto de vista das ciências sociais, ver Boaventura de Souza Santos, Introdução a uma ciência pós-moderna. Ver também Steven Best e Douglas Kellner, The
postmodern turn, cap. 5.
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setores sociais. Isso significa que se difundem amplamente percepções do caráter construtivista
do conhecimento, de suas vinculações com estruturas de poder e dominação e que, a partir do trabalho pioneiro da geração de 1968, a esquerda foi rompendo com a idéia imperial de uma teoria
política revolucionária.
A reflexividade e a complexidade têm enormes conseqüências para a política e para seu horizonte.
O pensamento de esquerda de todas as grandes correntes políticas, reformistas ou revolucionários, socialdemocratas, marxistas ou anarquistas, baseou-se, até os anos 1960, na possibilidade de alguma forma de
“engenharia social”, na idéia de planejamento central (democrático, autoritário ou tecnocrático) e na reestruturação da sociedade a partir de um poder ordenador. E foi exatamente esta idéia que desmoronou como
alternativa ao mercado capitalista na medida em que a acumulação flexível se tornava hegemônica no lugar do fordismo e que as experiências autogestionárias dos anos 1960 passavam a ser assimiladas pelas diferentes correntes.
Hilary Wainwright capta bem esta mudança, em uma colocação que é emblemática da postura do
movimento global perante a tradição política e teórica herdada.
“Quando as velhas instituições fracassam, as pessoas inventam novas. Um pouco como os experimentos através dos quais as novas descobertas científicas são feitas, as inovações organizativas que
as pessoas fazem através de tentativa e erros são um motor vital do progresso social. Todos nós que
trabalhamos pela mudança social igualitária e democrática somos, neste sentido, cientistas práticos
engajados nesse processo de invenção, mas também observando o que podemos aprender dos acertos e erros das experiências dos outros. Por isso, decidi... observar... as formas como as pessoas estão reinventando a democracia contra as adversidades. Esta atenção detida para com a criatividade
da prática é uma das mais frutíferas fontes da nova teoria. É também um método lógico, se vemos a
base da democracia como sendo a criatividade de cada indivíduo e a possibilidade de formas de cooperação social que permitam à criatividade ser efetivada em benefício de todos”503.
Colocações semelhantes poderiam ser retiradas de textos de inúmeros outras lideranças do movimento, de Walden Bello a John Holloway, de Tony Negri a Susan George504. Grande parte dos discursos
que emergiram no movimento a partir dos anos 1990 valorizam a espontaneidade, a inventividade popular,
os saberes práticos coletivos, a força da participação, o trabalho em equipe, adotam um empirismo consciente perante o conhecimento que deve guiar a ação política. Mas o mais significativo é que esta nova relação entre teoria e prática é um postura mais ampla de diversos setores sociais e não só de setores mais intelectualizados.

A idéia de que vivemos hoje sob uma sociedade de redes, um capitalismo conexionista ou um capitalismo de acumulação extremamente flexível, que volta a recorrer a métodos de acumulação primitiva,
é igualmente importante. Ela está presente em muitas análises, de David Harvey e Manuel Castells e Luc

503 Hilary Wainwright, Poder popular no século XXI, p. 37.
504 Toni Negri e Michael Hardt, Império, Antonio Negri, O poder constituinte, Hilary Wainwright, Poder popular
no século XXI, Walden Bello, Desglobalização, John Holloway, Mudar o mundo sem tomar o poder.
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Boltanski e Eva Chiapello505. E vai fundamentar uma grande mudança das concepções políticas e organizativas.
Na medida em que não existe, para efeitos práticos, mais um sujeito revolucionário imanente à
história – ainda que ele tenda a retornar em certas formulações autonomistas e anarquistas – o movimento
adota como cláusula pétrea a valorização e/ou respeito da diversidade. O entendimento, antes quase unânime, de que os diferentes setores sociais deveriam se agrupar ao redor da classe operária ou do proletariado para conquistar o poder no estado nacional e aí iniciar a transição ao socialismo, foi sendo solapado.
As transformações do capitalismo tornaram a estrutura da classe trabalhadora mais heterogênea e corroeram os cimentos sociais da sua identidade de classe anterior – das gigantescas concentrações fabris aos
bairros operários vinculados à determinados zonas industriais, do poder dos sindicatos do setor privado à
identidade de classe de seus partidos.
O proletariado de muitos países se tornou multicultural, com clivagens importantes – mulçumanos
na Europa, latinos nos Estados Unidos. O problema da cidadania volta a ser tematizado – do direito ao sufrágio ao acesso aos serviços públicos, da situação dos latinos na Califórnia aos sans-papier na França –
depois de estar fora de foco por muitas décadas, depois que as classes trabalhadoras obtiveram, com os estados do bem-estar e desenvolvimentistas, acesso às condições básicas de cidadania em muitos países.
Agora, os limites da cidadania vinculada ao estado nacional tornam-se claros e a questão de uma cidadania
universal é abertamente discutida506.
As coalizões de movimentos sociais se tornaram muito heterogêneas e a multiplicidade de sujeitos, que emergiu nos anos 1960, se impôs como um dado definitivo. Tudo isso faz com que a diversidade
se tornasse uma questão vital, não apenas um tema de debate teórico, mas um problema cotidiano para dezenas de milhões de pessoas, uma questão que se não é equacionada a contento inviabiliza qualquer movimento global. E é isso que é recolhido na prática dos fóruns sociais e da nova esquerda anti-sistêmica
quando afirmam que a diversidade é uma força e não uma fraqueza do movimento.
A informática ocupa um lugar cada vez mais central na sociedade e a internet se tornou importante
para a política. Mas ela é mesmo parte da sustentação central do movimento global. Isabelle Sommier vai
falar do “efeito multiplicador do hackativismo” e de sua ligação com as redes transnacionais507. Outros
autores vão registrar um fenômeno diferente, a isomorfia entre as transformações recentes na forma de or-

505 David Harvey, Condição pós-moderna e The new imperialism, Manuel Castells, A era da informação, 3 volumes, Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme.
506 A discussão vai da cidadania definida a partir dos fundamentos do estado-nação, com Sophie Wahnich,
L’impossible citoyen: l’étranger dans le discours de la révolution française, à situação do pós-11 de setembro, por exemplo, em Seyla Benhabib, The right of others: aliens, residents and citizens.
507 Isabelle Sommier, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, p. 195-224. Ver
também Eric Agrikoliansky, Olivier Fillieule et Nonna Mayer, L’altermondialisme en France, p. 175-198.
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ganização da empresa capitalista e as das organizações que as criticam508. De fato, o uso da internet potencializou a “forma rede” como estrutura organizativa fundamental do movimento global.
“Funcionando ao mesmo tempo como um sistema de valores e como um conjunto de práticas e de
dispositivos, a ‘forma rede’ se impôs como uma descrição poderosa e eficaz dos modos de relacionamento entre militantes e organizações militantes que emergiram no começo dos anos noventa nos
espaços associativos e sindicais a nível nacional e internacional. Entende-se aqui, por ‘forma rede’,
os dispositivos organizativos que se caracterizam por poucos níveis hierárquicos, uma estrutura descentralizada deixando uma importante margem de autonomia aos atores, a busca de coordenação
com outras entidades exteriores e o cuidado na busca do consenso na tomada de decisão. Porque a
horizontalidade é sua componente principal, os atores freqüentemente aportam a esta forma organizativa um conjunto de valores (flexibilidade, mobilidade, respeito às individualidades, proximidade
da ação, etc) que a associa... à culturas participativas que reivindicam a democratização das organizações militantes pela participação, a transparência das decisões, o rechaço da burocratização e de
fenômenos de delegação”509.

Isso leva a teorizações, no novo movimento global, sobre novas formas de organização e
estratégia. Esta é, por exemplo, a análise que fazem Christophe Aguiton e Dominique Cardon do
Fórum Social Mundial
“Que solução organizacional convêm à coordenação internacional de múltiplas redes de associações, de ONGs, de sindicatos, de think tank, de movimentos sociais, etc, que se reconhecem hoje
sob o nome de ‘movimento altermundialista’? De que ‘governança’ uma ‘rede de redes’ pode se dotar...?... Como construir um ator coletivo dotado de uma certa forma de identidade pública, de permanência organizativa e de intencionalidade estratégica, ao mesmo tempo preservando a estrutura
fundamentalmente heterogênea e plural dos componentes que ela associa? A edificação da forma
fórum sob o fundo de estrutura reticular pode ser descrita como a estruturação de um projeto dual
partilhando em dois objetivos, produzir um espaço comum e favorecer a emergência de ações coletivas, e submetido a três limitações de horizontalidade próprias à forma rede: estender as conexões
para novos atores, recusar a delegação e adotar o consenso como procedimento de tomada de decisão”510.

O universo das redes, inseparável da existência da internet e característico do capitalismo
contemporâneo, próprio de um mundo muito mais heterogêneo, que vê a si mesmo duradouramente diverso, se torna estruturante das novas práticas políticas.

O decisivo para que uma nova forma de política se desenvolva é, em última instância, que um novo entendimento do mundo, coerente com esta prática, capaz de impulsioná-la e legitimá-la, se difunda e
possa ser impulsionado por estas atividades, impondo um círculo virtuoso.
Elementos disso existem e estão amplamente espalhados na sociedade atual, para muito além de
algumas comunidades de especialistas e ativistas. São novas idéias que almejam mudar o mundo e que
vem se transformando em concepções que guiam ações de centenas de milhões de pessoas, embora ainda
não possamos caracterizá-las como uma nova visão social de mundo no sentido mais amplo. Estes conhe508 Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme.
509 Christophe Aguiton e Dominique Cardon, Le Forum et le Réseau. Une analyse des modes de gouvernement des
forums sociaux, p. 2.
510 Christophe Aguiton e Dominique Cardon, op. cit., p. 1 e 6.

385

cimentos e compreensões têm estas características porque são portadores de novos valores e de novas práticas, capazes, portanto, de romper com as viseiras que por séculos impediram que as pessoas questionassem as ciências e transformaram o estado-nação na condição natural de vida das pessoas.

O ambientalismo foi, nas últimas décadas, sendo assimilado como uma abordagem necessária da relação entre os seres humanos e a natureza por centenas de milhões de pessoas no mundo. Ele tem tido um grande impacto nas práticas cotidianas e é, cada vez mais, visto como um
tema que pode permitir que a humanidade evite uma catástrofe ecológica global. Por colocar como imperativo uma relação sociedade-natureza que vá além da instrumentalidade, a ecologia é
um novo saber portador de valores, em um mundo onde eles rareiam.
De caráter distinto, a capacitação de uma parcela crescente da população para a vida informatizada lhes abre um novo mundo, virtual, onde podem experimentar a conectividade imediata, integrarem-se em múltiplas redes, viver situações dialógicas, de horizontalidade e participação ativa rara nas instituições sociais onde se inserem a maioria da humanidade. Em uma época
altamente individualista, onde as aspirações de realização pelo consumo alimentadas pela mídia
tendem a se frustrar, a vivência das redes virtuais se transformou em uma fonte de ativismo.
Cimentada por outros elementos mais complexos, a compreensão do mundo que se apóia
no ambientalismo e na vivência informática amplifica a condições de se travar a luta por justiça
social.
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Conclusão
A percepção dos processos históricos por aqueles que os vivem é sempre limitada. Não
sabemos o alcance das mudanças em curso na atualidade, com a globalização neoliberal e com as
transformações sociais que estão a ligadas a ela, com as resistências às instituições multilaterais e
a formação do movimento global, com a redefinição do lugar da maioria dos estados nacionais e
ofensiva imperial de Washington, com a formação de um movimento permanente contra a guerra
e a dominação imperial. O mundo do século XXI está sendo moldado através de milhões de conflitos e dos vetores deles resultantes. Apenas uma pequena parte destes conflitos ganha uma dimensão pública e se expressa nas formas da política moderna.
O ponto de partida de nossa pesquisa é que na grande transformação que vivemos, estamos presenciando a ação de forças poderosas que atuam no sentido da supressão da política –
tendências à maquinização da existência humana pelo mercado, pelo biopoder ou pelo espetáculo,
à qual podem se somar, se as condições políticas o permitirem, formas clássicas de totalitarismo.
A experiência do século XX é, deste ponto de vista, tragicamente rica e elas se prolongam na atualidade. Hoje, centenas de milhares de pessoas estão definhando no sul do Sudão, como já aconteceu em dezenas de genocídios desde o extermínio dos armênios pelos turcos durante a Primeira
Guerra Mundial.
Mas ao falarmos da possibilidade de supressão da política, estamos empregando uma conceituação do que vem a ser a política – as atividades práticas, os ideais normativos e o estudo de
ambos. Isso nos remete, portanto, a perguntar-nos o “que a política é, de fato, e com que condições fundamentais da existência humana a coisa política tem a ver”. Esta pergunta de Hannah Arendt estabeleceu a linha de pesquisa fundamental de nossa pesquisa. Para sermos mais precisos,
partimos da segunda parte da colocação de Arendt, “com que condições fundamentais da existência humana a coisa política tem a ver?”, agregando também sua dimensão negativa, “com que
condições de existência ela não tem a ver?”
Como consideramos a condição humana historicamente determinada, recusando qualquer
essencialismo, estas condições fundamentais de existência têm que ser historicamente circunscritas – por conhecimentos, instituições, práticas, crenças. O único ponto de partida é que as características de nossa espécie, únicas em toda a natureza, dão às culturas humanas a possibilidade de
efetivarem as mais distintas potencialidades. Quais são elas, só podemos conhecer examinando as
condições concretas de existência. E aí, a tradição histórica, filosófica e política aponta dois momentos excepcionais para o estudo da política, as poleis gregas e os estados nacionais modernos.
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Mas porque diferentes concepções dão um tratamento essencialista à política, tivemos
previamente que circunscrevê-las e examinar, nos dois primeiros capítulos de nosso trabalho, as
conseqüências lógicas a que elas conduziam. No primeiro capítulo, debatemos como estas concepções de política estão vinculadas à visões antropológicas – tomando como marco de análise o
período iniciado no século XIV. Este procedimento poderia ser estendido para outras épocas e
culturas, revelando os vínculos entre a concepção que se tem do que somos nós, seres humanos, e
de que tipo de práticas podemos desenvolver, o que é nossa margem de ação no mundo – o que os
deuses nos permitem, para alguns, como cumprir nosso destino, para outros, ou o que pode ser
chamado de política dependendo da concepção que se tenha “do que é a coisa política”. Fomos
desenvolvendo no Ocidente, ao longo dos últimos cinco séculos, uma concepção antropológica
que nos atribuía – no curso da história – uma margem de manobra tendencialmente maior sobre
as nossas condições de existência, dependo de nosso poder sobre a natureza e dos arranjos institucionais com que nos organizamos através de nossas culturas. Essa concepção “iluminista” sem
dúvida pesa no exame do problema da política através da trajetória humana, que iniciamos de
forma sistemática no capítulo II.
Uma idéia que explica tudo não explica nada. Se a política é qualquer relação de dominação exercida em um grupo social, sem o recurso à agressão, ela pode ser encontrada em outras
espécies, como insistem os sociobiologistas. Mas se trataria de uma política quase idêntica à sociabilidade humana. Não é disso que tratamos, quando falamos de política. Balandier é mais cuidadoso, mas no que parece conceder dignidade à condição das sociedades ditas primitivas formula
um conceito de política que a torna coextensiva à humanidade. A ela confrontamos as pesquisas
de Clastres, Sahlins, Meillassoux e outros antropólogos, mostrando como as condições de vida e
as práticas sociais nas sociedades de caçadores e coletores impediam a emergência do poder e
como o destino das comunidades era decidido de forma participativa. É claro que uma formulação como a de Sahlins – caracterizando as condições de vida destas comunidades como “a primeira sociedade de afluência” – só poderia ter surgido com a superação da concepção moderna
de progresso e já em diálogo com um enfoque ecológico.
À luz das concepções modernas que vêem na democracia a forma por excelência da política, não podemos deixar de reconhecer que nestas comunidades existia pelo menos uma protopolítica, que não tinha que competir com o poder. Estas condições participativas deixam de existir quando estas sociedades começam a se estratificar em certas estruturas tribais e finalmente
formam estados.
Esta análise corresponde ao oposto do que sustentam Marx e Engels, que vêem a política
emergindo com a divisão da sociedade em classes e a formação do estado. Mas o que eles fazem
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é projetar no passado a concepção de política que eles formulam para a modernidade a partir das
concepções que emergem com a modernidade – em particular com a idéia de soberania. De fato,
o que ocorre com a emergência do estado é a supressão das condições dialógicas de existência e a
instauração de pesadas hierarquias de dominação. A capacidade de decisão se concentra no cume
da estrutura social, nas divindades ou nos seus representantes, e as condições de existência nas
sociedades agrícolas impedem que a populações possam fugir dos estados – enjauladas, como afirma Michael Mann. Ele, como Harris, profere juízos tão duros sobre o que são consideradas culturas admiráveis não por euro-centrismo ou por não valorizarem a diversidade cultural, mas porque do final do século XX, à luz do que se tornou a humanidade, dos valores que passamos a prezar e da relação que desenvolvemos com o planeta, determinados padrões culturais (inclusive o
nosso) não podem deixar de serem vistos como preparando um desastre ecológico.
Entre as sociedades históricas, as cidades-estado do mundo antigo são marcantes porque
presenciam a recriação de algumas condições que haviam sido perdidas com a neolitização.As
poleis gregas são, tanto quanto indicam nossas informações atuais, o lugar de nascimento da política, das práticas que permitem ao conflito se expressar em uma arena pública e ser coletivamente
tratado a partir da confrontação de posições discursivas. Uma política pressupõe a cidadania e a
polis não é um lugar, mas uma comunidade de cidadãos. Estes cidadãos, que são apenas uma parte dos habitantes da polis, são na maioria simultaneamente camponeses e guerreiros, capazes de
estabelecer um laço ao mesmo tempo de identidade e competição com os aristocratas. A política é
convivência e conflito entre desiguais que formam um corpo comum. Finley e Wood tem razão
em destacar que é a afirmação revolucionária do cidadão que vai eliminar as múltiplas categorias
intermediárias de dependência e polarizar a sociedade com os escravos.
Uma idéia frutífera sobre a política grega nos é, todavia, trazida por Vernant: o poder é
vivido como uma violência exterior da qual é necessário se livrar. Para isso, tem-se que se travar
uma luta permanente e os gregos tem uma visão agonística da vida humana. As condições de vida
política exigem a ruptura pelo menos parcial com o mito e quando os gregos se dão conta do poder e das sutilezas do logos, empreendem uma revolução na maneira de entender o mundo. Um
círculo virtuoso é estabelecido entre o aprofundamento da vida política e o questionamento da
tradição, o desenvolvimento de novos modos de conhecimento. A Atenas do século V embarca
em uma aventura que nenhuma comunidade humana tinha até então empreendido. A democracia
é uma das formas de existência da política, mas é sua forma limite, a que configura o tipo ideal a
partir do qual podemos compreender as demais formas, e ela teve aí sua realização mais completa. A descrição que faz Meier não sublinha a desmedida que a acompanha, mas permite entender
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como esta comunidade foi capaz de mobilizar tamanhas energias e produzir resultados tão duradouros.
Mas as poleis tinha despertado energias muito maiores que sua forma institucional era capaz de contêm. Os impérios mantiveram as comunidades cívicas como suas células de base, mas
as privaram do oxigênio que lhes permitiam prosperarem, sua capacidade de auto-governo. Tuteladas por Roma, sem dentes e garras, as cidades antigas viram sua vida esvair-se e definharam na
transição para o mundo feudal. A memória da vida cívica perduraria por muito tempo depois dela
ter deixado de existir. Roma teve uma vida política, oligárquica mas intensa. Mas o que restou
dela na corte, depois de do império ter sido institucionalizado e o imperador divinizado? Por um
tempo, o lastro da história cimentou sua auto-imagem, mas a política foi suprimida ao longo dos
séculos de disputa permanente do poder pelos comandantes das legiões. A supressão da política
pelo império é uma imagem forte que devemos manter em nossa mente.
Se algum tipo de vida cívica, de política antiga, pode ser preservado no mundo feudal, o
foi nos marcos das cidades estado, particularmente das repúblicas italianas. Foi através delas que
uma reflexão moderna sobre a política foi inaugurada na Florença de Maquiavel. Os estudo de
Skinner mostraram a capacidade desta reflexão de fermentar conflitos sociais e os protestos populares que marcam o início da modernidade. Mas a prática política moderna é o resultado de um
processo extremamente complexo, onde interagem a moderna economia mundo capitalista, a
formação dos estados territoriais dinásticos e, depois de quase dois séculos, um pensamento homogeneizador e prático capaz de conectar os dois processos. O súdito moderno vai se tornado detentor de direitos e, em processos revolucionários, onde experimenta seu poder de moldar o mundo, se tornando cidadão de estados nacionais. Este é o território da política moderna, como a polis
era da política antiga.
O pensamento científico moderno vai, ao quantificar o mundo e torná-lo matéria de manipulação instrumental, fornecer uma ferramenta mental indispensável para a gestão do mundo moderno, das gigantescas comunidades anônimas de cidadãos, onde sempre se coloca um problema
de administração de escala. Vai, ao mesmo tempo, alimentar a auto-confiança dos homens livres
de qualquer desígnio que não os que eles próprios estabelecerem, levando ao sublime, mas também à desmedida e à tragédia.
Não pudemos percorrer todos os elos intermediários na formação da política moderna –
inclusive porque ela seguiu caminhos diferentes no mundo latino e no anglo-saxão – mas esperamos ter deixado claro as características estruturais que ela adquiriu na medida em que a soberania, esta invenção tão moderna da condição de existência humana, passou a repousar no povo conformado como nação. Essa comunidade “imaginada”, a nação, substitui as comunidades herdadas
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do passado, gradativamente suprimindo-as, transformando seus membros em indivíduos, em sujeitos morais autônomos, que introjetam as normas na forma de autocontrole e de civilidade. O
indivíduo moderno, atomizado, material do processo civilizador, da disciplina e do biopoder,
produtor e depois consumidor, pode por vezes exercer sua cidadania.
Mas isso depende de certas condições, basicamente que as classes dominadas possam emergir ativamente na cena política, aproveitar-se da sua condição de cidadãs. Uma sinergia foi afinal atingida, em meados do século XX, entre a expansão do capitalismo (nacional), o estado nacional e a possibilidade de conquista de direitos crescentes, graças à configuração de uma fase
que se revelou específica deste modo de produção. O estado do bem-estar e o estado desenvolvimentista propiciaram avanços para parcelas importantes da humanidade.
Estas condições melhores de vida vicejaram, todavia, a partir das experiências mais traumáticas da história. A substituição do governo dos homens pela administração das coisas – inclusive dos seres humanos transformados em coisas – é uma possibilidade dada pelo estado racionalizado e pela jaula de ferro da burocracia, no terreno da desolação da condição de vida moderna,
pode se transformar em sistemas totalitários. A ciência e a técnica se tornam ferramentas poderosas para reforçar o domínio do homem pelo homem. A auto-supressão da experiência política, já
vivida na era das catástrofes, se tornou um dos horizontes da política moderna. Depois de Auschwitz e Hiroshima, o horizonte iluminista da história como progresso foi definitivamente enterrado.
Mas o totalitarismo pode adquirir formas mais sedutoras que os campos de extermínio –
para Agamben, o paradigma da política moderna, para Mairet o lugar de falecimento da soberania
estatal moderna. Já em 1932 Aldous Huxley nos mostrava que a robotização do homem pode ser
empreendida pelo consumo e outros a verão sendo feita pelo espetáculo ou pela mobilização das
pulsões pelo biopoder. A modernidade tardia nos leva para um mundo de riscos incomensuráveis,
onde estamos ameaçados de perder nossa humanidade por vários lados.
Apesar disso, não temos outra escolha senão buscar ampliar a nossa capacidade de autodeterminação e portanto o peso da política na condição humana, como destacaram figuras tão distintas como Arendt, Sartre ou Marcuse. Alguns momentos, em algumas sociedades do século XX
representam, desta perspectiva, pontos muito elevados na trajetória humana. No final do capítulo
IV já sintetizamos os elementos que determinam o caráter contraditório da política moderna e não
é o caso de repitirmos agora os argumentos ali esquematizados.
Mas as características dinâmicas da política moderna vêm sendo colocadas em xeque pela
globalização neoliberal. Depois da década de 1970, o capitalismo entrou em uma nova fase, marcadamente regressiva, ligada em boa medida ao desmantelamento da autonomia e capacidade po391

lítica da maioria dos estados nacionais. A capacidade de tomada de decisão dos estados vem sendo esvaziada pelos poderes econômicos capitalistas, que se apropriam de parcelas cada vez maiores da vida social. Direitos são transformados em mercadorias acessíveis apenas aos que podem
adquiri-las. As desigualdades crescem rapidamente entre as nações e no interior de cada país. O
poder é concentrado em escala global: com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos se
transformam em um império global sem rivais.
Esta combinação de fragilização dos estados com aumento das desigualdades representa
uma redução brutal do espaço da política em detrimento dos mercados. E ela é acompanhada da
espetacularização das eleições e do exercício do governo. Além disso, os diagnósticos da sóciologia apontam para mudanças muito profundas na estruturação da sociedade, que incidem sobre
as relações de poder em cada pais e em escala global. Tudo isso leva à uma rotina de eleições que
nada mudam, à redução da participação eleitoral, à apatia política. Os governos são eleitos por
uma percentagem cada vez menor da população.
Mas neste cenário adverso em que os poderes que governam a sociedade se tornam mais
fugidios, assistimos também à conformação de um novo espaço político – algo que podemos tentativamente caracterizar como uma sociedade civil global.
Ela resulta do deslocamento extraterritorial dos poderes, das condições de vida globalizada de uma parte da sociedade e da revolução nos meios de comunicação, com destaque para a internet. Mas resulta sobretudo de uma reconfiguração da ação e organização política da esquerda
em formas transnacionais. Esta conformou, nos últimos anos, um movimento global, capaz de retomar a iniciativa após mais de duas décadas de defensiva e de incidir sobre as instituições de
gestão da globalização. Frente ao unilateralismo e militarismo do governo Bush, ele tem sido capaz de organizar importantes movimentos de protesto. Trata-se, em síntese, de um movimento
capaz de organizar uma resistência às iniciativas regressivas do status quo.
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Conclusão

A percepção dos processos históricos por aqueles que os vivem é sempre limitada. Não
sabemos o alcance das mudanças em curso na atualidade, com a globalização neoliberal e com as
transformações sociais que estão a ligadas a ela, com as resistências às instituições multilaterais e
a formação do movimento global, com a redefinição do lugar da maioria dos estados nacionais e
ofensiva imperial de Washington, com a formação de um movimento permanente contra a guerra
e a dominação imperial. O mundo do século XXI está sendo moldado através de milhões de conflitos e dos vetores deles resultantes. Apenas uma pequena parte destes conflitos ganha uma dimensão pública e se expressa nas formas da política moderna.
O ponto de partida de nossa pesquisa é que na grande transformação que vivemos, estamos presenciando a ação de forças poderosas que atuam no sentido da supressão da política –
tendências à maquinização da existência humana pelo mercado, pelo biopoder ou pelo espetáculo,
à qual podem se somar, se as condições políticas o permitirem, formas clássicas de totalitarismo.
A experiência do século XX é, deste ponto de vista, tragicamente rica e elas se prolongam na atualidade. Hoje, centenas de milhares de pessoas estão definhando no sul do Sudão, como já aconteceu em dezenas de genocídios desde o extermínio dos armênios pelos turcos durante a Primeira
Guerra Mundial.
Mas ao falarmos da possibilidade de supressão da política, estamos empregando uma conceituação do que vem a ser a política – as atividades práticas, os ideais normativos e o estudo de
ambos. Isso nos remete, portanto, a perguntar-nos o “que a política é, de fato, e com que condições fundamentais da existência humana a coisa política tem a ver”. Esta pergunta de Hannah Arendt estabeleceu a linha de pesquisa fundamental de nossa pesquisa. Para sermos mais precisos,
partimos da segunda parte da colocação de Arendt, “com que condições fundamentais da existência humana a coisa política tem a ver?”, agregando também sua dimensão negativa, “com que
condições de existência ela não tem a ver?”
Como consideramos a condição humana historicamente determinada, recusando qualquer
essencialismo, estas condições fundamentais de existência têm que ser historicamente circunscritas – por conhecimentos, instituições, práticas, crenças. O único ponto de partida é que as características de nossa espécie, únicas em toda a natureza, dão às culturas humanas a possibilidade de
efetivarem as mais distintas potencialidades. Quais são elas, só podemos conhecer examinando as
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condições concretas de existência. E aí, a tradição histórica, filosófica e política aponta dois momentos excepcionais para o estudo da política, as poleis gregas e os estados nacionais modernos.
Mas porque diferentes concepções dão um tratamento essencialista à política, tivemos
previamente que circunscrevê-las e examinar, nos dois primeiros capítulos de nosso trabalho, as
conseqüências lógicas a que elas conduziam. No primeiro capítulo, debatemos como estas concepções de política estão vinculadas à visões antropológicas – tomando como marco de análise o
período iniciado no século XIV. Este procedimento poderia ser estendido para outras épocas e
culturas, revelando os vínculos entre a concepção que se tem do que somos nós, seres humanos, e
de que tipo de práticas podemos desenvolver, o que é nossa margem de ação no mundo – o que os
deuses nos permitem, para alguns, como cumprir nosso destino, para outros, ou o que pode ser
chamado de política dependendo da concepção que se tenha “do que é a coisa política”. Fomos
desenvolvendo no Ocidente, ao longo dos últimos cinco séculos, uma concepção antropológica
que nos atribuía – no curso da história – uma margem de manobra tendencialmente maior sobre
as nossas condições de existência, dependo de nosso poder sobre a natureza e dos arranjos institucionais com que nos organizamos através de nossas culturas. Essa concepção “iluminista” sem
dúvida pesa no exame do problema da política através da trajetória humana, que iniciamos de
forma sistemática no capítulo II.
Uma idéia que explica tudo não explica nada. Se a política é qualquer relação de dominação exercida em um grupo social, sem o recurso à agressão, ela pode ser encontrada em outras
espécies, como insistem os sociobiologistas. Mas se trataria de uma política quase idêntica à sociabilidade humana. Não é disso que tratamos, quando falamos de política. Balandier é mais cuidadoso, mas no que parece conceder dignidade à condição das sociedades ditas primitivas formula
um conceito de política que a torna coextensiva à humanidade. A ela confrontamos as pesquisas
de Clastres, Sahlins, Meillassoux e outros antropólogos, mostrando como as condições de vida e
as práticas sociais nas sociedades de caçadores e coletores impediam a emergência do poder e
como o destino das comunidades era decidido de forma participativa. É claro que uma formulação como a de Sahlins – caracterizando as condições de vida destas comunidades como “a primeira sociedade de afluência” – só poderia ter surgido com a superação da concepção moderna
de progresso e já em diálogo com um enfoque ecológico.
À luz das concepções modernas que vêem na democracia a forma por excelência da política, não podemos deixar de reconhecer que nestas comunidades existia pelo menos uma protopolítica, que não tinha que competir com o poder. Estas condições participativas deixam de existir quando estas sociedades começam a se estratificar em certas estruturas tribais e finalmente
formam estados.
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Esta análise corresponde ao oposto do que sustentam Marx e Engels, que vêem a política
emergindo com a divisão da sociedade em classes e a formação do estado. Mas o que eles fazem
é projetar no passado a concepção de política que eles formulam para a modernidade a partir das
concepções que emergem com a modernidade – em particular com a idéia de soberania. De fato,
o que ocorre com a emergência do estado é a supressão das condições dialógicas de existência e a
instauração de pesadas hierarquias de dominação. A capacidade de decisão se concentra no cume
da estrutura social, nas divindades ou nos seus representantes, e as condições de existência nas
sociedades agrícolas impedem que a populações possam fugir dos estados – enjauladas, como afirma Michael Mann. Ele, como Harris, profere juízos tão duros sobre o que são consideradas culturas admiráveis não por euro-centrismo ou por não valorizarem a diversidade cultural, mas porque do final do século XX, à luz do que se tornou a humanidade, dos valores que passamos a prezar e da relação que desenvolvemos com o planeta, determinados padrões culturais (inclusive o
nosso) não podem deixar de serem vistos como preparando um desastre ecológico.
Entre as sociedades históricas, as cidades-estado do mundo antigo são marcantes porque
presenciam a recriação de algumas condições que haviam sido perdidas com a neolitização.As
poleis gregas são, tanto quanto indicam nossas informações atuais, o lugar de nascimento da política, das práticas que permitem ao conflito se expressar em uma arena pública e ser coletivamente
tratado a partir da confrontação de posições discursivas. Uma política pressupõe a cidadania e a
polis não é um lugar, mas uma comunidade de cidadãos. Estes cidadãos, que são apenas uma parte dos habitantes da polis, são na maioria simultaneamente camponeses e guerreiros, capazes de
estabelecer um laço ao mesmo tempo de identidade e competição com os aristocratas. A política é
convivência e conflito entre desiguais que formam um corpo comum. Finley e Wood tem razão
em destacar que é a afirmação revolucionária do cidadão que vai eliminar as múltiplas categorias
intermediárias de dependência e polarizar a sociedade com os escravos.
Uma idéia frutífera sobre a política grega nos é, todavia, trazida por Vernant: o poder é
vivido como uma violência exterior da qual é necessário se livrar. Para isso, tem-se que se travar
uma luta permanente e os gregos tem uma visão agonística da vida humana. As condições de vida
política exigem a ruptura pelo menos parcial com o mito e quando os gregos se dão conta do poder e das sutilezas do logos, empreendem uma revolução na maneira de entender o mundo. Um
círculo virtuoso é estabelecido entre o aprofundamento da vida política e o questionamento da
tradição, o desenvolvimento de novos modos de conhecimento. A Atenas do século V embarca
em uma aventura que nenhuma comunidade humana tinha até então empreendido. A democracia
é uma das formas de existência da política, mas é sua forma limite, a que configura o tipo ideal a
partir do qual podemos compreender as demais formas, e ela teve aí sua realização mais comple395

ta. A descrição que faz Meier não sublinha a desmedida que a acompanha, mas permite entender
como esta comunidade foi capaz de mobilizar tamanhas energias e produzir resultados tão duradouros.
Mas as poleis tinha despertado energias muito maiores que sua forma institucional era capaz de contêm. Os impérios mantiveram as comunidades cívicas como suas células de base, mas
as privaram do oxigênio que lhes permitiam prosperarem, sua capacidade de auto-governo. Tuteladas por Roma, sem dentes e garras, as cidades antigas viram sua vida esvair-se e definharam na
transição para o mundo feudal. A memória da vida cívica perduraria por muito tempo depois dela
ter deixado de existir. Roma teve uma vida política, oligárquica mas intensa. Mas o que restou
dela na corte, depois de do império ter sido institucionalizado e o imperador divinizado? Por um
tempo, o lastro da história cimentou sua auto-imagem, mas a política foi suprimida ao longo dos
séculos de disputa permanente do poder pelos comandantes das legiões. A supressão da política
pelo império é uma imagem forte que devemos manter em nossa mente.
Se algum tipo de vida cívica, de política antiga, pode ser preservado no mundo feudal, o
foi nos marcos das cidades estado, particularmente das repúblicas italianas. Foi através delas que
uma reflexão moderna sobre a política foi inaugurada na Florença de Maquiavel. Os estudo de
Skinner mostraram a capacidade desta reflexão de fermentar conflitos sociais e os protestos populares que marcam o início da modernidade. Mas a prática política moderna é o resultado de um
processo extremamente complexo, onde interagem a moderna economia mundo capitalista, a
formação dos estados territoriais dinásticos e, depois de quase dois séculos, um pensamento homogeneizador e prático capaz de conectar os dois processos. O súdito moderno vai se tornado detentor de direitos e, em processos revolucionários, onde experimenta seu poder de moldar o mundo, se tornando cidadão de estados nacionais. Este é o território da política moderna, como a polis
era da política antiga.
O pensamento científico moderno vai, ao quantificar o mundo e torná-lo matéria de manipulação instrumental, fornecer uma ferramenta mental indispensável para a gestão do mundo moderno, das gigantescas comunidades anônimas de cidadãos, onde sempre se coloca um problema
de administração de escala. Vai, ao mesmo tempo, alimentar a auto-confiança dos homens livres
de qualquer desígnio que não os que eles próprios estabelecerem, levando ao sublime, mas também à desmedida e à tragédia.
Não pudemos percorrer todos os elos intermediários na formação da política moderna –
inclusive porque ela seguiu caminhos diferentes no mundo latino e no anglo-saxão – mas esperamos ter deixado claro as características estruturais que ela adquiriu na medida em que a soberania, esta invenção tão moderna da condição de existência humana, passou a repousar no povo con396

formado como nação. Essa comunidade “imaginada”, a nação, substitui as comunidades herdadas
do passado, gradativamente suprimindo-as, transformando seus membros em indivíduos, em sujeitos morais autônomos, que introjetam as normas na forma de autocontrole e de civilidade. O
indivíduo moderno, atomizado, material do processo civilizador, da disciplina e do biopoder,
produtor e depois consumidor, pode por vezes exercer sua cidadania.
Mas isso depende de certas condições, basicamente que as classes dominadas possam emergir ativamente na cena política, aproveitar-se da sua condição de cidadãs. Uma sinergia foi afinal atingida, em meados do século XX, entre a expansão do capitalismo (nacional), o estado nacional e a possibilidade de conquista de direitos crescentes, graças à configuração de uma fase
que se revelou específica deste modo de produção. O estado do bem-estar e o estado desenvolvimentista propiciaram avanços para parcelas importantes da humanidade.
Estas condições melhores de vida vicejaram, todavia, a partir das experiências mais traumáticas da história. A substituição do governo dos homens pela administração das coisas – inclusive dos seres humanos transformados em coisas – é uma possibilidade dada pelo estado racionalizado e pela jaula de ferro da burocracia, no terreno da desolação da condição de vida moderna,
pode se transformar em sistemas totalitários. A ciência e a técnica se tornam ferramentas poderosas para reforçar o domínio do homem pelo homem. A auto-supressão da experiência política, já
vivida na era das catástrofes, se tornou um dos horizontes da política moderna. Depois de Auschwitz e Hiroshima, o horizonte iluminista da história como progresso foi definitivamente enterrado.
Mas o totalitarismo pode adquirir formas mais sedutoras que os campos de extermínio –
para Agamben, o paradigma da política moderna, para Mairet o lugar de falecimento da soberania
estatal moderna. Já em 1932 Aldous Huxley nos mostrava que a robotização do homem pode ser
empreendida pelo consumo e outros a verão sendo feita pelo espetáculo ou pela mobilização das
pulsões pelo biopoder. A modernidade tardia nos leva para um mundo de riscos incomensuráveis,
onde estamos ameaçados de perder nossa humanidade por vários lados.
Apesar disso, não temos outra escolha senão buscar ampliar a nossa capacidade de autodeterminação e portanto o peso da política na condição humana, como destacaram figuras tão distintas como Arendt, Sartre ou Marcuse. Alguns momentos, em algumas sociedades do século XX
representam, desta perspectiva, pontos muito elevados na trajetória humana. No final do capítulo
IV já sintetizamos os elementos que determinam o caráter contraditório da política moderna e não
é o caso de repitirmos agora os argumentos ali esquematizados.
Mas as características dinâmicas da política moderna vêm sendo colocadas em xeque pela
globalização neoliberal. Depois da década de 1970, o capitalismo entrou em uma nova fase, mar397

cadamente regressiva, ligada em boa medida ao desmantelamento da autonomia e capacidade política da maioria dos estados nacionais. A capacidade de tomada de decisão dos estados vem sendo esvaziada pelos poderes econômicos capitalistas, que se apropriam de parcelas cada vez maiores da vida social. Direitos são transformados em mercadorias acessíveis apenas aos que podem
adquiri-las. As desigualdades crescem rapidamente entre as nações e no interior de cada país. O
poder é concentrado em escala global: com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos se
transformam em um império global sem rivais.
Esta combinação de fragilização dos estados com aumento das desigualdades representa
uma redução brutal do espaço da política em detrimento dos mercados. E ela é acompanhada da
espetacularização das eleições e do exercício do governo. Além disso, os diagnósticos da sóciologia apontam para mudanças muito profundas na estruturação da sociedade, que incidem sobre
as relações de poder em cada pais e em escala global. Tudo isso leva à uma rotina de eleições que
nada mudam, à redução da participação eleitoral, à apatia política. Os governos são eleitos por
uma percentagem cada vez menor da população.
Mas neste cenário adverso em que os poderes que governam a sociedade se tornam mais
fugidios, assistimos também à conformação de um novo espaço político – algo que podemos tentativamente caracterizar como uma sociedade civil global.
Ela resulta do deslocamento extraterritorial dos poderes, das condições de vida globalizada de uma parte da sociedade e da revolução nos meios de comunicação, com destaque para a internet. Mas resulta sobretudo de uma reconfiguração da ação e organização política da esquerda
em formas transnacionais. Esta conformou, nos últimos anos, um movimento global, capaz de retomar a iniciativa após mais de duas décadas de defensiva e de incidir sobre as instituições de
gestão da globalização. Frente ao unilateralismo e militarismo do governo Bush, ele tem sido capaz de organizar importantes movimentos de protesto. Trata-se, em síntese, de um movimento
capaz de organizar uma resistência às iniciativas regressivas do status quo.
O novo movimento global produziu uma importante novidade organizativa, o Fórum Social Mundial, um espaço horizontal de auto-organização estabelecido com base no respeito à diversidade e estruturado de forma a reduzir as disputas de poder no seu processo de organização.
O fórum foi capaz de catalisar as múltiplas iniciativas de resistência, permitir a organização de
grandes mobilizações de protesto e oferecer um espaço onde uma nova geração política pode se
somar e mesmo vertebrar um novo movimento. Internacionalizando-se rapidamente, o fórum aponta para uma revolução nos métodos de atuação de uma esquerda que também se globaliza e
pode voltar a disputar a iniciativa com o capital e o império.
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Ainda parece cedo para afirmarmos que uma nova forma de conhecimento estrutura a ação política de parcelas significativas da humanidade, embora já seja evidente que o novo movimento global redefiniu a forma como lida com a ciência e com o conhecimento. Abandonando as
pretensões positivistas de neutralidade da ciência, ele tem estabelecido uma identidade profunda
com as disciplinas que se apresentam como portadoras de sentido, como a ecologia, e que podem
estruturar práticas políticas horizontais, participativas e democráticas, particularmente organização em redes. A ênfase na complexidade e na reflexividade dos processos sociais e cognitivos
também retira do horizonte de essa nova esquerda qualquer pretensão de mudar o mundo por
“engenharias sociais do poder”, apontando, ao revés, para práticas compartilhadas e participativas, processos mais modestos de experimentação e emulação. Não se trata de tomar o mundo sem
tomar o poder, como afirma Holloway, mas de mudar o mundo construindo democraticamente o
poder. A idéia que se tem do que deve ser uma revolução vai sendo, assim, profundamente redefinida.
Nesse cenário, que aponta para a reconstrução das práticas políticas sob novas bases, o
horizonte não é o de um estado mundial. Se não vamos assistir a substituição do “governo dos
homens” pela “administração das coisas”, não podemos também aceitar o horizonte que nos apresentam Negri e Hardt de um império pós-moderno orgânico à dominação do capital sobre o planeta. Este sim seria um Leviathã capaz de suprimir a política, capaz de transformar toda iniciativa
do poder em domínio interno, o enfrentamento de toda oposição numa operação de policia. Um
tal governo biopolítico do planeta – regido por um Ministério do Interior ao qual nada seria exterior – representaria a supressão de toda alteridade e de toda prática política. Isso representaria a
morte dos Estados e da política que inviabilizaria a sublevação de qualquer figura de sujeito político.
O império descrito por Negri e Hardt esta colocado em nosso horizonte – reforçado pelo
espetáculo integrado – como a morte de toda política, moderna ou pós-moderna, como a imposição sem resistência do poder puro. Resta agir para que seu inseparável adversário, a política, se
reorganize e prevaleça.
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