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longas

(Cecília Meireles - "0 Aeronauta". Oito)

"Linguagem de palavras, e desnecessárias

nessas desordens amargas do pensamento..."
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Quando o leste as

praticas socialistas ortodoxas, em direçãoc aminhando

bertura po1itico-economica , minha perspectiva do quadro indu

ziu algumas ideias que ,

tropeio historico, ma i s 1acunas. A s

soc iedades de

classes,

zaçoes sociais internamente niveladas,

gonismo nas posiçoes estruturais de A estratif i-

im-

plicava ali nenhuma contradição condiçoes de existêncianas

Nao havia dominaçao economica,dos diversos segmentos sociais.

elites originalas n ao

a qualquer formaçao histórica complexa nao

também nao havia anta-

europeu começou

R 0 D U Ç Ã 0

seus membros.

a deixar para tras

sociedades do antigo bloco soviético nao eram

a uma a-

mas dominio politico;

caçao inerente

nos termos consagrados por Marx.

TNT

ainda malformadas no calor daquele a-

tarde foram revelando suas

tinham como corte

Se nao eram organi-
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No Leste, contudo, as

governantes fora

Dai aqueles paises estariam tendo

estrutural,

atravessando gerações,aonde muita gente, sonharia chegar: uma

so-

saudavel,ciais (escolarizada, abrigada), cujo contrapeso de

problemas politicos embora imenso,

baixo),

poeira socialista totalitaria que havia experimentado antes,

j a sem salvaçaoçao do chamado socialismo real, mesmo,

Melhor, nesse

caso,

lado aparentemente estável o

ai ja seria demais.

a vida capitalista,mente dando meia-volta rumo

era pequena.

poderia ter umae materiais,

bem-dotada em matéria de realizações

para sempre no

a apropriaçao privada do lucro,

a distancia entre os grupos

a desmoraliza-

sacudindo a

descrédito da dialética - e

solução projetada a longo prazo num modelo nao necessariamente

mas o

sociedade sem classes,

ziam em oposição de interesses e

de coerção,

ter-me parecido que

que e

no f im,

mas sim o poder burocrático u-

como se nada tivesse acontecido.

recorrente de capitalismo liberal.

diferenças entre os cidadaos na escala produtiva nao se tradu-

democratica ou ditatorial.

No meu juizo de então (o

do capitalismo

a despeito da paisa-

o fim em anticlimax da Historia e bocejar

gem de fundo,

aceitar de vez

o que conta na pratica,

o controle de fato dos meiosnilateral de alocaçao - e,

Isso nao seria

justo momento em que os regimes socialistas da Europa vinham a-

institucional etc., partindo de um cenário social

a chance unica de iniciar um grande movimento de transformação

era dificil conceber aquela parte do planeta simples-
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na periferia do sis-enfrentar diariamente,primeiro mundo ou

pesadelo da competição pela sobrevivência. Acontecetema, queo

própria realidade capitalista, Sul Ocidente,e no vem-s enoa

deda solidezencarregando progressivamente de desmontar tesea

fundamentos economicos. e geral, emboraA crise reper-asseus

domais fundo nos arredoressentir mais cedofaçam ecussoes s e

É , todacentro. portanto,mercado mundial, das bordas u —para o

regime politico,( e forma de organi-umama epoc a nao apenas um

social) estazaçao que em xeque.

foi impossivelQuando o bloco soviético a ruir,começou

bloquear dois pensamentos paradoxais que traiam conflitoum

de uma utopiasustentarpessoal: tentativa de ver-raizesasa

duvidacarater realista queceticismo de poe em a c apa-sus um

dificuldades em bases univer-cidade humana de resolver suas

do modo mundosais; nesta segunda acepçao,seja, como o c a-ou

havera uma maioria de excluidossempreseguro quee

situaçao se aguenta.ate que ponto talo problema passae sera

ideiadessa visão, assaitou deAinda dentro imediatoque m ea

moldesante Leste foi eles-naoderrocada do socialismo nosa no

sabem-o-que-os-aguarda: queda livre do segundo para ter-ouma

a purgatórioceiro mundo, etc . ; logo ,direito f or-umasem

a hipótesemulaçao francamente contrastante inicial, di-com

uma relutânciatada mais a realidade todaem encarar em apor

um possivelsua extensão (desta a perspectiva de novorecusa,

invesclasses,a partir de soc iedade decomeço sem aouma sua
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aderencia incondicional,

capital). E , pior,

exercicio de imaginaçao utópica, assim: s e

nar ,

Na verdade, exata-

escala tecnológica, Nao

pelo contrario,

seletivo, excludente, alija largas parcelas dee a-

gentes sociais (sejam nações, sejam segmentos populares) das

vantagens da automaçao,

al i ,

dutivo,

Na defasagem insuportável — entre

atraso das rela-o

terreno propicio as revolu

ções. orien

tada ,

de

do , inversamente, po

ial poder

"eleitos"

o mundo gira dialeticamente,

na trajetória humana.

a lógica do

mente porque

praticamente uma rendição,

subindo um patamar na

a sofrer as consequências

deste arranque.

a dialética funcio-

sem condutores

a ditar o

um estagio superiordas forças produtivas e

ritmo da reprodução economica e

como um todo,

So que Marx falava de uma revolução politicamente

na vanguarda do curso pro-

cios atinjam os povos

técnico e

e um todo em contradição.

e uma transformaçao social

e Marx tinha razao

Ao se vencer uma etapa

seus benefi-

liticos nem deslocamentos

çoes de produção se configuraria um

no desenvolvimento das forças produtivas,

em todo o planeta e

deve ser apreendido

o progresso

0 que se passa hoje no mun-

socialismo real ao capitalismo e ponto...

e inconcebivel uma volta atras sem-cerimonia,

condena os homens em geral

o recurso a dialética para legitimar um mero

a humanidade vai de roldão no processo.

por inteiro;

que esse surto seja sincrônico

conduzida por atores históricos conscientes de seu papel

mas passa indiscutivelmente

intranacionais de poder.

um recuo do
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esta expandindo incluir mais fraçõessentido deno popu-nao s e

estaa verdadeira democratização -lares esta seria mase

afastando das camadas pobres de todosperigosamente se o s pai-

c entro e comoses ,

num movimento defensivo omissotual a periferia,sobre e

laçao ao consegue (oude dese-s e s eavanço

atras0 poder politico,ja) controlar. pois, correndo de

técnico libertou de tomouseus promotores eque s e

sem pieda-atropelando os mais atrasadosaçoes,

de . caberia tentar ade-Aos Estados nacionais,

quar a potencia1izaçao tecnológica a realidade social de um

em transiçao. essa realidade social,mundo que com

sao varias, classificaçaoefeito, em primei-

divisao hie-terceiro, quinto mundo,ro , e

dos vários paises. as imposiçõesMesmointerior que

técnicas nao respeitem carências f ronteiras, fato eou o que ,

imensos lugares do globo abri

gam relações humanas fundadas de in-escassez e ,

crivei , se aplacar peloprecariedades que decrescems o

acumulo de conhecimento de século.deste fim Num tal panorama,

expansao demográficaa su-

imediata e potencialmente disponiveis paraperior aos recursos

ai incluidas possibilidades deas ex

ploração da natureza de de mao-de-obra. Mesmoempregoe as a-

mais desenvolvidas capitalismodo sentirreas começam a essas

em vez

na era da tecnologia de ponta,

uma pobreza que nao

a brutalidade habi-

rarquica no

em certas regiões e persistentemente

vem e

em re-

um processo

a dianteira das

sem poupar nem mesmo

0 problema e

conforme atesta a

nesse momento,

como revela a grave

uma sobrevivência digna,

em todo tipo
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as maqui-agravadas pelo fator imigraçao. Aquipressões ,

trabalho dos homens e ,

assuntopassaram

deixando milhõespela maneira como

vendo

sorvidas pela automaçao.

patamar evolutivo das forças pro-

voltando a Marx.

0 lite

ralmente ,

nem desej avel

interrompe-lo, e , s a-

be ,

alias, Seque ,

da situaçao

conservadorismo de um aparato politico gerado, afinal,

Éexato fim: ordenar ordem estabelecida.conservar; a

de transformaçao.sagios,

Nesta fase de desorientação

tregue descrente, re

gular praticamente sozinha. Na rotina do cada-um-por-si, entre

tanto , movidas

inércia atual po-

no coritrape ,

a coisa lhes chegou:

ou melhor,

ao menos

entre perplexa e

e manter

a sociedade civil

Ãs vezes,

anda en-

existe para isto mesmo.

admitir os pres-

descompasso entre o

sem condutor

e preciso comanda-lo

custa a

a reconsiderar o

se um dia

da esfera

com este

balhadores ansiaram por isto,

perdeu as redeas

nas ja estão fazendo o

o poder nuclear de comando nas sociedades modernas ainda

o das relações de produção,

as necessidades

Eis ai o

acaba sendo arrastado no processo.

e ali ,

a si mesma, tendo que se

os tra-

de de-

pela disposição de nao se render a

xos de reorganizaçao social.

uma instancia resistente as mudanças e

diante da velocidade modernizadora,

dutivas e

escapar as oportunidades de emprego,

prosperam tentativas de associaçao comunitária,

progresso tecnico-cientifico do momento esta,

e vai passando por cima dos lentos flu-

Se nao e possivel

o problema se deve ao

ate onde se

esta fias maos do Estado,

sempregados sem alternativas decentes de subsistência,
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1itica. Dai ganharem impeto movimentos sociais urbanosos que ,

sua importância própria,a despeito de ainda nao acharam um ca

minho evite desembocar Estado centro deque no como processa-

e um viciomento das demandas civis. E das comunidadesesse nao

No mundo contemporâneo,populares. todos caminhos levamos ao

Estado, assim articularam sociedades modernasporque se as

torno deste eixo inevitável.em

A vigência de Estado de bem-estar, lado,um por seu a-

da desorganização economica,mor tec e efeitos sociais mas j ao s

foi o tempo que os preceitos keynesianos podiam conformarse em

economia politica circulo praticamente perfeitofechara e um

de desenvolvimento socio-estrutural. As condiçoes gerais daque-

passo da remodelação1 a esgotaram sof reramexpans ao s e no que

0 receituário de Keynes,sociedades desenvolvidas. fundamen-as

tado aumento do consumo agregado propulsor da atividadeno como

incremento do nivelprodutiva de de rendae no emprego e como

estimulo demanda tendo Estado promotor de tudo i s —a o como

-, funcionava para formaçoesto sociais diversificadas,pouco

tecido Eram sociedades industriais. 0 setorcom um coeso. se

cundário da economia orientava coordenação dos atores. A sa

classes sociais, internamente homogéneas, definiam pela bi-s e

po 1 ari zaçao . de representação deAs estruturas interesses po

diam mais facilmente corporativas,ser num

mico bastante determinado (Offe disseca tema seu Capita-o e m

Desorganizado). 0 Estado, capitalista, passou pela molda-

quadro socio-econo-
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erguer países minados pelas duas grandes guerras, introduziram

na agenda política os e

trabalho, de forma

dos trabalhadores. dessas economias,

setor terciárioo

agentes sociais sao heterogeneosmuito tempo, o s e

tativas, bem mais variadas; enfim, muito mais c omp1e-

0 s seus porta-vozesxo .

magica de disciplinarum s o .

controle dos sujeitos so

ciais

planejado em oferta, lucro

tónica do procedi-velhas receitas.

atras,

in

termitentes do capitalismo portanto,e ,

N a o e

tao adversos, ruptura da etica,tornos a

egocentrismo vazio que desconsiderao

tao bemcompleto se venham encaixando

explodiu a represa na qual

para usar uma palavra dificil

a elevar consistentemente

a explosão da violên

cia urbana e

se mantinha sob ajuste

o padrao de vida

a automa-

proximo ciclo de recuperação. de estranhar que,

assim por diante.

enquanto se converte consumo

destinada à absorçao no

É improvável continuar operando a

em con

trata de outra onda conjuntural nascida das eternas crises

gem de

çao começa a

as relações de produção mediante o

e das forças produtivas,

e cedeu lugar ao desemprego estrutural,

que dava a

o mundo e

o outro por

mas correta. Nao se

No estagio atual

em investimento, investimento em em-

a troco de re-

prego e

mento social-democrata anos

atores e

inúmeros governos social-democratas que,

Parece impraticável conduzir um mundo em transiçao com

dar as cartas,

0 pleno emprego,

mecanismos de negociação entre capital

sao incontáveis e

suas expec-

o Estado e

de enfrentar,

no perfil pos-moderno da

se destaca ha
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chamada civilização ocidental.

ha poucosCurioso que, se imputassemanos aoapenas,

da Historia,inclusivecomunismo todas heresias materialistasas

a morte de Deus dentro de 0 sseus muros. muros caíram e o s pa

la (aliviados, diga-se ) ,emergiram de contando milgaos as pre

cariedades do mundo socialista, isto desmerecendomas nem por

certas caracteristicas suas relações sociais,de cultivocomo o

importância da coope-dos valores morais acima dos materiais, a

Alguns criticosetc . emendar logo deraç ao vao com a provocação

onde impera de bens de resta culti-que , a escassez consumo, s o

o espirito. então, espirito",Ressalvada, devar a o

sociedades construidasfato permanece. As sobre materialismoo

historico teceram solidariedade interna apoiadas numa vigo-sua

rosa ideologia da etica, sociedades ocidentais,ao passo que as

cristãos, doalicerçadas conceitos converteramem s e sem ao

0 proximo degrau foi ten-consumismo materiais.e aos prazeres

tar pobres de que a riqueza todos. E mconvencer seus nao parae

seguida, convencidos (iguais,dedicaram a reprimirs e o s nao

nisto, todo governo).burocracias comunistas de resto,as e , a

esfera de soluçãoAgora, o problema consiste encontrarem uma

a ultima instancia.ulterior se supunha 0 Estadoao que ser

certeza de contornar os desequi1ibriossempre jogou com a so

ciais com ideologia de modo alternare coerção, a prevenção e

corretivos bruscos tratamento das . Entretanto,no o

alem das expectativasdos descontentescoro cresceu e seu eco

"presença

"anom i as"
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fal-f echarComoestragos exagerados.esta fazendo

direção e arte? Antigamente, vinha dota de comida, socorroo

recalcitrantes. Ho j e ,coagindo-seseja, osou

dominios da pos-modernidade, mesma coi-exatamentefaz as eno s

d e s c u 1 -Estadosua parte,De s eosucesso.menossa, so que com

dos di-defensoresquando confrontadopelos abusos, com ospa

e pelo desaparelhamento, quando interpeladoreitos humanos,

brandura dispensada aospor contribuintes indignados com a

constituídas,A reputaçao das autoridadestransgressores. con-

N ao e falta de adeusvenhamos , esta despencando. que a or-por

cria uma sensaçao perturbadoradem legal resiste, com o que s e

Dai , também,afrouxamento da etica. im-de fim dos limites ae

fim da Historia assalta nestefim de mundode que nospressão e

fim de milénio. S ao uma humanidade crise. 0demaisfins empara

fim do bloco soviético isso.colaborou para

aquela parte do inconscientesua queda,No momento de

demo 1i dores dedosquerer estragarcoletivo que, prazerosem

setor socialistadopressentia oLeste,muros no

analises maiscontrariandopouco tempo,a terceiro mundo asem

Nao demais para dis-c e dodemonstrou acertar.otimistas, parece

avaliaçao assim tao definitiva quanto negativa. 0parar uma

mercado mundial vai chegando incrivelmente interligado ao secu-

Nao ha efeitos,lo XXI. dele evitar r e f u-escapar seuscomo nem

giando-se 0 movimento populardentro de fronteiras nacionais.

sintomático:socialistas revelou,foinos países por um

"ultimo recurso"

"rebaixamento"

lado, a

sua boca na
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debilidade estatal

avassaladora do comercio internacional e >pressão

tr e s frentesprimidas .

c 1 as s i c as . Materialmente,

obsoleta. Tudo funcionava

distribuição - e justocirculação,mal produção,

À medidaironicamente planejadas. o mundo foi-se 1ibertandoque

das ultimas consequências da segunda grande guerra, as forças

de

Na Europa oriental, em

a maquina burocrática seguravacontrapartida, com

lento. Em estruturas sociais muito complexas,

impensável.trali z aç ao 0 que pode

funcionar regredir assim que

de s1anchando.

sintomas A nula autonomia dos meiosdo d e i-atras o .os

xava valvulas Estado,de nemescape

soc iedade, que

tensões

inovaçoes técnicas. Eis ai

talitarismo. 0 fechamento do poder central in-me smo e a

orbita decivis incorporação

terreno economico,

âmbito cultural.no

tiva indispensável as

produtivas também foram-se

a mecanica da sociedade

seu passo

sua desistência diante

0 mundo socialista sentiu na pele

falhou nas

o processo,

a cen-

tecnologias vao

ate certo ponto começa a

para o

nem para a

em sua

por outro,

e um surto

da vida socio-economica e

liberar suas

soltando no embalo

as novas

quem dividir suas responsabilidades,

fluência mataram as iniciativas privadas no

0 Estado nao precisava renunciar

o custo do to-

nao tinha como

bem como

nao corres-

em si

civis nao

pondia ao fluxo da demanda por ser

crescimento alcançou os paises centrais.

A reprodução social no Leste

compulsória dos circulos

ao tentar segurar as comportas contra a

da irrupção de populações duramente re-

e dar vazao a energia cria-

que nao tinha com

em economias
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planejamento da produção, planejar representa,queuma vezao

prevenir asassim,mercadoempenho em ordenarfundo, e ,oumno

deixadoele carreia invariavelmentesociaisinjustiças s eque

previsão denivelMas planificaçao dadosolto. eummacro eem

Para tornaroutro.detalhes,de toda a economia,andamento eem

assim tao previsivel obediente,atividade material s o mesmoea

dos recursos produti-impulso das forças inovadorascortando o

Dessa mentalidade a estagnaçao.vemvos .

da corrida de s-a roda-vivaseu opostoDo semvem

fatores de produção desenfreadoseterna retaguarda denac ans o

da acumulaçao de capital, passamque ,

c i dadao sEnquanto isso ,a vida dasdosamente comunsospessoas.

tempo ditado por entidadesvivendodo mundo inteiro sonovao

certa-atemporaltrata de Deus. Deusbre-humanas. E e ,enao s e

esta reivindicando,e deste mundo (nem pelo visto).mente, onao

contemporâneo outempo retardado do EstadoEste mundo gira no

tempo acelerado da técnica, da econo-s erv i ç oatualmente ano

tal0 mundo socialistamia. compasso.num

No proximo capitulo, outrasanali s arpretende-se as

s oc i a-disse ,conformeduas em que os e

A intenção e encontrando difi-mostrarlismo real falhou. que ,

bloco soviéticoplano economico,culdades de reprodução ono

instancias i ngra-Ihe restavamf ichasjogou suas que ,equenas

Ao fracassar tam-minados.tamente, outros camposprovaram ser

bem dominios superestruturais da ideologia da repressão,enos

"frentes classicas",

"dançou"

em nome a governar impie-
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bem apropriada,ria de crise de hegemonia,

portanto,

No segundo capitulo,

a primeira impressão,mo avançado, nao

Uma

des-que

interessan

tes , de Marcusecomo e ,

da noção

e a

a unica utopia,a ideologia, naoe

espantar que uma crónica crise existencial tenha-se instalado

nas

âmbitoc i dadaos, inexeqiiivel no deste outro tipo de totali

tarismo

0 Estado social

De genotipo socialista e fenotipo capita

lista, a melhor vitrine do Ociden-

estavam confinados

do Sul ) .quem puder R epresen-

"bem—estar"

"salve-se

técnica e

deologica e

sugestivamente um campo,

a impotência para a

a mensagem,

a sociedade unidimensional

do terceiro capitulo.

Num tempo em que

ou crise total

falsa ideia,

senvolvida por Lasch.

o Estado-provedor sempre foi

o das forças produtivas.

a teoria marxista da alienaçao

naquilo que Gramsci chama-

o meio

ins t i tui ç ao - e

começou a

alem de

e de

vias tortas de uma refinada antitese,

e do

vendar e

te (para os que,

dolorosamente no homem contemporâneo,

como teoria e

no Leste)

o tema

ordens capitalistas centrais

renovaçao i-

de narcisismo de-

Norte (em relaçao ao

tratada desta vez a luz (ou a sombra) do capitalis-

ate então,

a realidade e

a tese do

muito problemático na intrincada mecanica do mundo atual.

as bases socialistas vieram abaixo,

toda a formulação de ideologia da escola de Frankfurt,

elaborações mais recentes a exemplo

em cuja pegada se edificaram conceituaçoes

a regimes totalitários.

e da afirmaçao individual de seus

colocando em xeque, pelas

de resto,
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mais convinde mercado,face civilizada das economiastando a

etica esteti-sociedade debrilho de econsumo,c ente suaque o

lado apresentável do capitalismo, seu legitima-enf imcamente o

durissimas cinze-este perfil foi esculpidode toda hora,dor a

administraçao publicaladas pelas esquerdas empossadas ou ,na

seus projetosdesob inspiraçãoelas,diretamente pors e nao

ameni za-resultandocivil,sociais versõesa i empor pressãoe

de regulaçao politica,Tal modelodas de Estados de bem-estar.

do desenvolvimento economicosocialmente condicionada, passou

fragilidades de sua dependenciaa sentir mais intensamente as

mercantil doquando o70 ,dosmeadosestrutural reversoanosem

sistema se desinibiu dos pactos governantes de inclusão popular

cenário dele,antesdo pos-guerra e ,que o amargo

economia.30 haviam impostonos aanos

É da faceta social das superestruturaseste oavesso

objeto de discussão doEstado estruturalmente capitalista o

Discussãoquarto capitulo. c onf rontaliteral, a ava-que s eem

restriçõesliaçao de Adam Przeworski estrutu

rais (que ele contesta) a no capitalismo. Paraestatalaç ao

balanço critico reconhecidamentetanto, procede-se o —euma

poder politico a partir do concei-rientado dos estudos sobre o

respondendo a inrerpretaçao do autorto de classes sociais, a-

de algumas teorias do Estado capitalista.cerca

analise global da crise dasEsta logo ,e , uma superes

truturas avançadas do século XX.fim suas dissonan—Trata deno

a recessão

a proposito das
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de s decias com

ate do capita-total,ortodoxa,

a modali-1 ismo de ponta, os

0 cortesociedades.cultural dasdade de

analitico, (Leste-Oeste dodentroou ,como

social-democracia/liberalismo) deterprimeiro mundo,

tipologicas, pois este naodemoradamente e o

objetivo aqui. 0 que na passagem

a articulaçao institu-estagio de ordenaçao técnica para outro,

socialc ional dose

ajuste geral das forças economi-de

Porcas .

ainda esta na divisa dodo planeta que,

século XIX Nesse ponto,

sendo arrastadas

instituiçõesConcluindo, as

socio-po 1iticas de cri

tica social que

de demarcaçao.fontes

sua nao-hegemonia noo peso

organizaçao politica e

esta e

em que

e horizontal

na apreciaçao a periferia

a experiencia socialistaa nova evolução social,

em que

em diversos aspectos,

foi buscar na observação

uma reflexão

bo vao

em caracterizações

se ve ,

uma epoca de redefinições tecnológicas;

teórica sobre

as margens do glo-

o caso

de um

ca suas

e nao do século XXI.

e na teoria sociologi-

isso nao se contemplar muito

o desencontro foi

povos rangeu ou

se quer sublinhar

ou abandonadas na rabeira do processo.

desarranjos variam conforme

simplesmente se rompeu sob

e que ,

e sem se
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1

C 0L0

Uma crise política, mais precisamente um colapso de r e-

acompanhada de estagnaçaopresentaçao partidaria, parlamentar,

ofensiva popular bem-sucedidafinalmente,

outras palavras, umaem

implicando tanto quebra

dominio ideologico do grupo

cenário de deteriora-dirigente,

çao da atividade produtiva e

regime.res

da transição deEssa analise, aqui bastante resumida,

uma ordem social

depois, passagem do capitalismo

Por ironia, porem, a

a organizaçao das camadas popula-

num amplo movimento contra o

economica e,

NÃO

no poder político pro

priamente dito quanto ruptura no

S 0 C I A I S M 0 HEGEMONI

crise no Estado,

por Gramsci para caracterizar a

tendo por fundo estrutural um

por Lenin e,

ao socialismo numa sociedade qualquer.

como fecho do quadro de tensão social;

de uma

para outra foi feita, primeiro,
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Uma apreciaçao tradicional do problema das ditaduras da

enfatizaria o estatismoEuropa oriental certamente

textoDo tipo que

por-

denuncia dostanto, a

especialistas sobre no

mundo contemporâneo, quando, ocorren-uma

Ali ,

civil pela implementação da politica deda sociedadepre s soes

ate exagerandobem-estar,

dose ,na

da delegaçao popular na administraçao dos direitos sociais. E ,

aspecto positivo do welfare, go-no

mai s

As tentativas recentes de reverter

meiro mundo (casos, dos Estados U-

inicio,se exprimir am, no

estatais,

capitalistas)

autoritário (e,

tona o

filtrou nao

a propensão

em programas

a prenoçao pela analise

a meu ver.

a multiplicação dos papeis do Estado

quanto mais de esquerda o

o poder publico se in-

na retraçao

e no remanejamento

so nos vazios da produção,

mesma analise poderia ser usada hoje para registrar a queda dos

pelo contexto ou

exame da questão.

no campo social

nidos na década de 80)

a iniciativa privada descartou,

em especial, da Inglaterra e

a forte presença do Estado

esta e

as vezes

verno em questão,

cia também do capitalismo avançado.

na forma do welfare state,

ao contrario,

como foco de

dado seu feitio burocrático e

como fenomeno tipicamente totalitário ou

Um erro,

sistemas socialistas ortodoxos no leste europeu.

basicas que

de privatizaçao de empresas e serviços

distante das democracias

e ate mesmo economico das democracias de pri-

e induz a interpretar

mas ainda cedeu as

das verbas destinadas a beneficios sociais

os setores populares se viram atendidos.

bancando as atividades

de ir alem
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coincidindo1e ia-se:de impostos

tendencia domi-A

entretanto,nante,

90 foi

da esfera civil.demandas

cada um pareciamais :Emudava, pois , mas

alem do

revelavam-se improváveis. Os siste-que projetava

fora de s i ,mas

incorporando elementos ja dados.nhecido,

Ressuscita-lo s e

Nesse

alias,intervencionista; estasentido,

lavra do jargao liberal

então:Dizendo de outro modo,

na e c o-

nom i a com seus

E isso nao 0

circulos socio-

economicos inevitável tanto do ponto de vis

ta filosofico, remetendo quanto deao

"presença"

preconizando a nao-interven-a maquina politica),

o poder po-

e na dinamica social,

com as

a sociedade,

a real idade,

com uma seqiiencia de governos conservadores.

impositivo da livre concorrência na era dos monopolios.

e uma ficção,

e uma pa-

çao de uma na outra.

1itico-administrativo de qualquer pais esta (presente)

questão nao consiste na

o capitalismo também.

maior concentração de renda,

que pressupõe, nos moldes formalistas,

implicaria restaurar o

indicavam crescer para

x dae um problema em si.

nos paises capitalistas centrais ate os anos

mudar em direção ao outro.

doutrinaria ou do estatuto conceituai

no meu entender,

conceito mesmo de Estado,

socialismo que

o crescimento das funções do poder politico em sintonia

Nao era so o

mecanismos de controle.

0 Estado liberal

todo Estado e

estatal nos

mas no sentido do ja co-

senão um ideal-tipo.

a coexistência de esferas estanques na vida social (o mercado,

e que algum dia ele existiu alem da fantasia

Novidades fora de esquadro,

em maior ou menor escala,
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da qual nao poderia escaparhistórica,otica mais objetiva,uma

das relações in-complexidade das sociedades contemporâneas ea

existência detornar impraticávelternacionais, de modo umaa

aparato governamental investido de funções meramente adminis-

verdadeiro no daIndo mais longe,trativas coerc itivas. oe

questão nem estatalde expans ao nas or-o graumesmo parece ser

Há tenha defendido tese dasociais de hoje.ganizaçoes aquem

para qualquer regime s i s-ameaça estatista indistintamente, ou

socialistasfatal ortodo-tema. Assim dos governose que erroo

tudo),Estado enquanto oteria sidoxos ema

pecado primário dos paises de terceiro mundo seria fazer do Es

tado (autoritário linhas de desenvol-condutor de suasou o

atedas politicas sociais em geral,vimento ao passo que , nase

que Poulantzas chamou,democracias avançadas, viria ocorrendo o

ainda modo ,70 , de grosso onos anos

desequilíbrio da balança favor do poder central nas suas r e-em

outros poderes politicos,laçoes sociedade civilacomcom o s

politizaçao excessiva das bandeirasetc . , tendencia s o-e uma a

ciais, que interagem sociedade ti-todos atores numacomo s e os

encaixar necessariamente no jogo politico paravessem que s e

demandas.proc e s s ar suas

Ate pode-se inclusive concordar com parte dasa i , ana-

Nao paises capitalistas periféri-lises. vais e negar que , nos

estratégias económicas tradicionalmente apresentamcos , as f or-

diretriz politica totalitarios,te recentes regimese que, nos

nao )

estadolatria (o

"estatismo autoritário",
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guarda os diversos agentes sociais,

se enquadrassem na orientação oficial.

Quanto a proposta de Poulantzas, toque

ficou sob da maioria dosconveniente,

muitos dos quais conduzem suas reivindicações priori-c i dadaos,

tarias na condição de

ciologico, aceitando-se ajustar,raça, genero,

contudo, enredo de classes convencional in-ao

satisfações para obter dentro

dos padrões da democracia social. impasses do

bem a vista, seu estrangulamento orçamentario agravado

Uma

readaptaçao, simplismo do raciocinioporem,

indefectivelprivatista. do

tralizados, mais coletivos que politicamente dirigidos, mai s u —

niversais

A

luxo de prescindir do Estado. o

certo

Mesmo

"publico X priva

do"

como moldadas pelo século XX,

como geraçao,

o consentimento tácito,

So agora, com os

o Estado veio para ficar.

e que ,

pela burocratizaçao doentia dos programas que patrocina, e que

trazer para mais perto da sociedade as funções publicas.

do esse destaque da entidade politica no primeiro mundo

complicada sociedade contemporânea nao se pode dar ao

e menos segmentados.

0 angulo nao e o

na civilização moderna,

neutralizando pela raiz as

e politizar suas

e menos cen-

iniciativas civis que nao

categorias pouco ortodoxas do angulo so-

os cidadaos começam a pensar na sua reformulação,

0 que se pede sao serviços mais socializados

as graças do Estado de bem-estar,

Goste-se ou nao dessa ideia,

e dificil nao observar

nas formaçoes sociais tal

de forma a

se edi-

a burocracia estatal usou controles de ferro para manter sob

teria que evitar o
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a revolução tecnológica, por

e inimaginávelum momento,

in-

economia livre,

magica finissima,

livres da administraçao publica,

pois a lógica do mercadodo outro,

As

tempo, organizavam o jogo, Agora j a

diga-se) que configura

Eas como

da mal,

açao demais,ou

estar, acontecer.

ocorre rigorosamente

as interpretaçõesnericamente permanece grande, dando ensejo

detectam na entidade publica um problemaque s i .em

equivoco maior desse tipo0 de abordagem

quando a globalizaçao economica nao

um mundo auto-regulado,

dedo para o Estado

Ainda que,

A menos

conseguissem se ver

por omissão

ate pouco

ficou facil apontar o

Mesmo quan-

o centro desse circuito (quase em curto,

por desconhecer cidadania ou por promover bem-

c om a

e nao enxergar

hoje em dia no campo da justiça social,

esperou pelos Estados nacionais e

por 1 aissez-faire ou por fazer e

um nao conseguiria livrar-se

se emancipou do processo politico,

ainda que com parcialidade.

o que so

e um pouco tarde

que se estão acumulando no curso dos acontecimentos.

que algumas bombas atómicas venham zerar tudo,

nao estão segurando a situaçao, e verdade,

do o poder politico e ausente,

e as forças sociais sao

mas continuam sendo

principios contraditórios que se limitam reciprocamente.

sistir em absurdos como

num passe de

enormidade de entraves sociais

o espaço que ocupa ge-

sociedade civil livre.

no limiar do século XXI,

para chorar os rumos institucionais tomados pela Historia e

instituições politicas encarnam essas contradições e,

estruturas sociais as portas do ano 2000. o mundo an-
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ass im,

sua hegemo-

circulos civis.ni a, junto aos Feito

isso ,

das praticas sociais,contra de

tem servido para aproximar,

capitalistas Diante de tanto in

fortúnio ,

ditoria estatal pelos impasses a que che-

ineficiente,

cresc imento, mas simplesmente

metodologica, pa

tês casos);

açoes hegemónicas,

reprocessada. Quer dizer,

nho

estrita, so

ciedade civil, como queria

"passiva onipresença"

um modo geral,

a conduta do Es-

nao-interaçao das varias forças sociais nes-

a regulamentação da economia e

no reves,

em seu

a sociedade,

fica por realizar o

e mais recentemente o

tado so e tao sentida porque e incomoda e

nao se misturou com

em que se assimila ideologia para devolve-la

intercâmbio cultural básico das

inverso - a questão da ino-

a nem tao assim contra-

aumentou em tama-

ricos e pobres,

constatar que o poder politico poderia dilatar seu alcance sem

e nao em conteúdo;

nao sua autoridade formal,

nao se teria ouvido em profusão

e socialistas.

o coro de recriminações

ra caracterizar a

perancia politica ante o desembaraço tecnico-economico e

sorientaçao civil por toda parte do planeta - em protestos que,

so que nao e

neste avanço,

foi a

garam paises tao diversos,

permaneceu conceitualmente em acepção

o organismo estatal

esquecendo-se de que

e isto o —

corre sobretudo porque o aparato politico contemporâneo,

a sociedade civil,

a de-

a contraface do fenomeno de inchamento do Estado e,

avançou sobre ela (a distinção de esferas aqui e proposital e

enquanto se expandia em termos funcionais;

guardadas as dimensões,

grandes culpas se nao negligenciasse,

seria quase inevitável acusar

embora seja util em seu imobilismo conceituai
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entrou no dominio economico,Gramsci; exercer aquela

conforme

ciana; meio social,

intima das camadas populares;mai s enfim, continua

mero aparelho politico-admi-sendo, um

nistrativo , arsenal i —

sociedade moderna oferece ao melhor desempenho

da autori dade. aqui,E , a

segundo a qual Estado e

Bem entendido: este Es-

s i m , prodigamente suas

funções ideológicas;

autoritaria ou totali-

taria), tenta convencer,

Entretanto,

conduz ido, po

der hegemónico.

repetindo: erro

de interpretação, de Gramsci

seus interpretes.

Ideologicos

Politicos

sociedade civil""sociedade politica

faz ideologia para o

governa com

a maior parte do tempo,

pretaçao da formulação gramsciana de Estado

hegemonia que "nasce na fabrica", a expressão grams-

dispondo de todo o

Censura a Imprensa no Re-

a repressão e pela ideologia;

gime_Brasileiro pos-64: e Parâmetros

e sim dos

versão corrente da formula de Gramsci

que comanda.

porem sem

em troca,

tado de que se esta falando executa,

pois a limitaçao nao e

esse exercicio ideologico,

de o 1og i c o que a

Em minha tese de mestrado

mas nao a ideologia

veto politico também em seu aspecto de reverso

mais cara,

nao e suficiente para tornar o poder publico um

apaziguar ou doutrinar as populações

dependendo de sua natureza (democrática,

-, na qual recuso uma visac unilateral

tatal como mecanismo puramente repressivo, proponho,

que se entenda o

e insiste nisto mesmo

nao se esta simplesmente recorrendo

o maior problema de inter-

tal como

da censura es-

E talvez esteja ai
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imagem do regime as diferenças en-

do autoritarismo

auto-

j a que

a politizaçao intensiva

on

de e ,

portanto,

articulada,

pela populaçao. Nessa medida,

va ,

e proibe,

isto sim,vam ,

a ideologia governamental, calandopassar,

Logo

xemplos de socialismo ortodoxo

fim, que reconstituimeço,

ao qual se dirige,

linha de

É

sua obediência faze-los sentirapenas

usa a

a doutrinação efetiva dos governados

a censura ofensiva abafa a

o veto sob governos

o Estado procede

em bom som,

das massas populares,

d i r os objetivo de conquistar sua adesao

e nao visam

em certo momento,

a seu modo o passado do povo

usando-o para fazer

ou seja,

a validar a

e nao

sao timidas

a uma causa. 4 meta e

e do totalitarismo.

palavra discordante,oferecendo em seu lugar um discurso com co

rneio e

o lado constitutivo do veto,

e discuto,

ao contrario das ordens totalitarias,

futuro coerentes com a

as ideologias oficiais,

coerente e homogenea,

censura para introduzir uma concepção de mundo

o controle da imprensa pelas di-

explica o momento presente por um so angulo

ritarios valeria quase por si,

historia traçada ate então.

taduras de terceiro mundo tem uma natureza muito mais defensi-

e falando ao mesmo tempo.

e ainda faz projeçoes para o

Simplificando bastante as conclusões,

de um sistema simbolico de representações destinado

tre os esquemas censorios

uma retórica que trata de persua-

nestes casos,

significando que seu valor maior esta naquilo que silencia

individuos com o

ao passo que os regimes fortes de partido unico ati-

e concentrando-se agora nos e-

que deve ser compartilhada
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truçao Mas , s e

uma questão obrigatória: recursos

de cooptaçao, falha,açao , a

certa altura, crucialno so-

atraveslida,

da maciça aceitaçao da ideologia do poder?

A primeira explicação que normalmente ocorre aponta pa-

economicas, f ato ,De

mia desanda s o-

fica dificilc iedade ,

ou melhor, isso

implica necessariamente uma queda de regime, como amplamen-nao

terriveisterceiro mundo,

a maioria de E ,

hipotética, argumentos de que o quadro geral

saidasleste haver ia mai s dentro doeuropeu

Na dimensão histori-sistema, sendo fatal uma mudança de base.

adiado por geraçõesfatalc a, a

fio, dependendo,

ate de circunstancias dee curto

f avoraveis. Também a mentalidade esta nao podedo do que

recurso psicologico para suportar si-s o

tuaçoes intoleraveis. A humanidade tem dado mostrasquase a-

bundantes de sempre pode fazer piorque

interpoe-se

ficar"

"pior

nada e tao

funciona como

nao valeriam os

e nao

descontentamento popular por um

a afetar

numa comparaçao

seria pior no

ra causas

te atesta o

de uma dada ordem politica.

a olhos vistos

que nao possa ser

a casa cai,

que reserva

conservar uma base social

para tanto,

condiçoes de vida

firmemente agregada em torno do núcleo dirigente

praticamente sem limites

segurar o

seus habitantes.

e passa

com as

de uma serie de fatores politicos

a sua

empenha-los na cons-

o cotidiano da

participantes de um amplo projeto social,

quando uma econo-

tempo prolongado. Mas nem por isso

que e

e e legitima.

por que um sistema com tantos

e medio prazo aleatoriamente

e so duvidar desta

e assim,
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que

Em questão de perdas entraves,

Quanto a tentar medir dificuldades

o

gioes periféricas do globo, nem

métodos empiricos conseguiria tal façanha. Que

curvada sob

parato produtivo arcaico e emperrado,

gentes podiam ter introduzido reformas modernizadoras, ven t i-

concedendo relativa autonomia

isto também podiam.diversos agentes sociais,aos se

ria a panaceia, uma fresta para aliviar

Por

replicas,sociedade, sem incorporar

tuosa da realidade,

ordem socialista nao resistiu.

quando ela ataca

com força, se generaliza, pela incapacidade que tem

A fraqueza

na impossibili-

tureza. Assim,

ex-bloco soviético

crise"

"quebrar"

" equacionamento da

mas j a seria um escape,

cegueira ou obstinação,

Ainda nao

dos proprios governantes e provocando uma percepçao hiperdefei-

sua capcidade inesgotável

o resto.

a economia so-

o mais ardoroso defensor dos

ao se

e certo.

nidimensionalidade esta na sua face invariável,

mem se basta.

o ho-

da u —

e danos e

e decretar que

cialista estava meio sem respirar,

o fato e que a

a 1 inha,

quem sabe,o ambiente carregado.

aj uda dos ceus.

ceder a parte afetada para preservar

0 totalitarismo sofre desta doença:

passava por assombros maiores que as re

de uma otica totalitaria de mundo à

os desastres acontecem,

Mas que os diri-

e sem a

cultasse as f1exibi1izaçoes necessárias ao

talvez porque a imposição

lando uma estrutura tao fechada e

ou ainda porque a rigidez do sistema difi-

acabasse nublando a visão

entra-se automaticarnen-

o peso de um a-

o corpo de

dade exasperante de se mexer em seu contorno sem violar sua na-
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de segunda dimensão, c a-

rater do objeto. então,Desde

ass im i1 ave i s . Sob esse rotulo

das .

metade do século XX, do sudeste asiatico

fases criticaspartir da outra metade,a as

da dinamica capitalista deixaram de

estruturais

Nas nações periféricas,outra ali.

estatal, endu-

0 autoritarismo

sendo

do regime

E a base de

produção continua

que

muito

bem

ter de classe dado

na retóricaque

gramsc iana, inte-

"entram"

"equilibrio de compromissos",

cem muito próximas do

com uma mexida aqui,

a mesma,

em países

a manutenção do

acaba ccm-

e passaram

na China e

eram antes.

a cada

recem o

na cena politica e

o máximo

Ja nos paises

te num outro mundo,

tratamento dispensado aos meios civis.

uma conotaçao politica diferente,

se resolver com revoluções

a ser absorvivejis pelo proprio sistema,

cias que o capitalismo

captada por Hirsch quando observa que a reprodução do cará-

entre as frações acomodadas no Estado (cujos

de capitalismo avançado,

tanto como em Cuba,

que acontece em momentos

vez que os movimentos por reformas sociais fogem ao controle

as respostas as

se podem classificar as turbulen-

crises económicas tem

se converteu aqui numa variante comum da governabi1idade,

Ao contrario do ocorrido na Europa oriental na primeira

das democracias burguesas

de instabilidade social.

e se transforma o

estas modificações na feição institucional

os setores militares

tem atravessado nas duas ultimas deca-

e as relações de dominaçao permane-

os antagonismos podem-se tornar

resses devem ser satisfeitos na medida do possível)

e sempre critica,
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prometendo as e

vice-versa. Concluindo: para contornar

cujo desfecho projeta

de classes, tendo-se

segundo Offe, entre

camadas populares.

Tanto descompasso, entanto, nao impede sistema conti-no que o

nue funcionando evitandoe

f ato :

Voltando do lesteao caso europeu,

duvida, pois , fatores economicos foram indispensáveisde

na precipitação dos movimentos de ruptura se verificaramque a-

li . A gota d'aguatentou mostrar.

bloco socialista foi a perda

sobre seus governados. Na de

sistência de retomá-la, a alternativa

de manter escolha,e ,

contagem regressiva para

as evi denc ias,social. A maioria rendeu-se entretanto, sem re

sistir ao anunc i ava. Precedendo,s e a-

1 i as , alterações patentes de atitude política,essas desenvol-

de mudança de mentalidadeveu-se

modificações culturais latentes, de

Gramsc i da primazia da cultura sobreacerca

do Estado junto as

uma nova crise produtiva,

bem uma contradição,

feita a

a quebra de hegemonia.

a explosão de uma revoltainiciar a

nos meios civis,

nao ha

das transformações estruturais no

a politica na defla-

o poder basicamente pela repressão

condiçoes de um crescimento económico ótimo,

Mas isso nao e tudo,

em vista que ha tam-ca a relaçao vertical

termina-se provocando uma crise política,

processo de mudanças que

como se

dos paises

a crise na economia,

de ascendência ideológica dos PCs

e por ai vai.

todo um curso

A mesma lógica se apli-

e as funções 1egitimadoras

que os

restaria aos comunistas

o perigo daquela crise que conta de

confirmando a opinião

as funções económicas
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Os partidos comunistas, na

verdade, ja tinham perdido de

paises ha algum tempo. Sua influencia psicossocial sobreseus

estratos populares naoos

lavra, num

ciano do termo.

A proposito,

receosa,

No

na

construir hegemonia sem incorporar o s s o-

Ora,

conquista; s o-

Nem mesmo muita doutrinação pode desarraigarbr e a velha ordem.

mo di f i c a-J..o so tempo,com Qual-

cultura dos agregados, se

ja conservadora; podem-se empreender alterações

de

hegemonias ja consolidadas, e frequente

sociais mais progressistas

então,Pois,

dirigentes

embora possa,

conta a

a partir dai,

uma das

sentido radicalmente grams-

uma maneira surpreendentemente estreita e

graduais em sua visão de mundo.

influenciar pelos novos valores nascidos

ainda que uma boa parte dela

Outras vezes,

um conceito foi tao desperdi-

mesma substancia:

meu entender,

caberia aos grupos

agora no caso

poucas vezes

liderança nao se impoe - se

de um

em uma pa-

e ajusta-los aos novos padrões.

nao sejam protagonistas do arranjo

valores das camadas

crença de que e possivel

sempre abai-

quer esforço para erguer uma relaçao hegemónica deve levar em

graçao das transformações sociais.

perdeu-se a hegemonia,

e nao se apaga o senso comum passando um trator

ocorrer que os agentes

xo de seu potencial de explicação.

restrições a sua virtualidade esta

ciais que se quer cooptar.

o controle da sociedade civil

Ele tem sido usado deçado na analise sociologica quanto esse.

se deixar

tinha a

que se da no âmbito do Estado.

povo certos juizos que lhe sao caríssimos,
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ass im,

Como demonstração, tratamento de

materialismo historico arbitra

riamente traduzido)

passando ainda pelo pensamento de Gramsci,ses , para conferir.

por exemplo, fator dee

ali enaç ao, razao pela qual passou es

tatal Pois bem: na Polonia, para citar um

durante todocaso , uma outra his

toria do ensinada nasa

escolas, alimentado no

das familias polonesas, passado extra-oficialcerne da na-e s s e

cismo. mas

sistencia sindical mo-

ao regime.

fundo étnico,tica, vieram

tos materialistas, e muçulmanos. 0

nac ?onal,

contrapor populações

vimento popular de oposição

monopartidarismo comunista (o

"Historia"

a representação nacional)

a re-

o periodo de ditadura do PC,

ajudou a sustentar,

considerada no marxismo umA religião,

Na própria União Sovié-

cultivada na intimidade,

no bloco socialista.

Toda essa moralidade nao professada publicamente,

sob orientação do Estado.

e nas praticas sociais efetivas destes paí-

a ser objeto de proibição

mesmo tem acontecido ou ja aconteceu em relaçao a representação

problemas de

pais correu paralelamente

pode-se comparar o

Guardado e

e oculta crença no catoli-

na ideologia dos regimes de

çao convivia com uma bem-protegida

tres questoes-chave (a relaçao cultura-politica,

caso de arménios (cristãos)

a noção de re

ligião e

na orbita civil para,

que fez do Solidariedade o dirigente do

o rotulo de falsa

mais tarde,

çao de supremacia cultural na sociedade.

noção enterrada pelo marxismo sob

que se julgava unidas em torno dos precei-

nao se afastar aos poucos da posi-

nacionais e religiosos,
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consciencia, intimo dos povos das republicas

socialistas. Foi

e Tchecoslovaquia,ravoltas na Alemanha oriental especialmente,

Ge or-Estonia, Lituania,

interaçao cultural segmentos sociais. 0 s e s -

lovacos) identidade nacional

Estado-monopolio do Partido

Comunista a partir dela, i n i c i ar i as e

E note-se a

Na Hungria, a força da

sociedade civil já s e

mais dinamicaeconomica, pois

menos paranoico,dirigida por um Estado

termo,

conceito menos grandioso

sufocada por uma dominaçao politica rigorosa,Roménia, onde , a

populaçao teve que aparato des e

para forçarrepressão

obteve resultados limita-e ,

Muito bem: fatos, mas preconi-

tchecos (e

despeito de,na ex-Tchecos 1ovaquia,

por independencia politica na Letónia,

o poder ditatorial.

com oque c om o

bem satisfatória na epoca.

institucional do pais

o rompimento com

gia etc.

preservaram sua

o nacionalismo a ideologia condutora das revi-

com os

mesmo assim,

a qualidade de vida ser ate

em detrimento da

em cho-

de si mesmo.

dominio soviético e

mas conservada no

e aberta que nos paises vizinhos,

0 contrario se passou na

e com um

Gramsci nao previu esses

confrontar fisicamente com o

por sua vez ,

isto e ,

dos em comparaçao com

recursos politicos como meio de proselitismo,

Outro erro dos PCs foi acreditar na superioridade dos

guardando sua cultura;

seus parceiros do leste europeu.

fazia notar ha alguns anos na atividade

tudo isso

e foram os nacionalistas os grandes responsáveis pelas pressões

o avanço do processo de transformaçao

na acepçao literal do

menos desconfiado dos circulos sociais

e civil
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.difícilNao

depois, procedendo-sesultados, e ,

a analise. contudo, assentada noteoria gramsciana faz,

antecipaçao do queumae quase

interessante,mai smundo socialista. E oo

valor e

do materialis-rica de Gramsci nao

mo historico,

conceitua-Interpretando, aporem,

social europeia das décadas deçao marxista

30 ,

democra-

Ético ,

um socialismo cul-tema de hegemonia

encastelado no aparelho politico;turalmente integrado

dee ,

idear i o, em plena revolu-Quando Marx propos seu

poder capitalista se estabelecia sem consi

derar nada nem ninguém,

coisas

d i tadur a

a virada da Historia como pode . Stalin tratou de resto

jetoria.

"ditadura do proletariado".

na retórica,

a risca, forçando

a luta armada e

se vai verifi-

sua formu-que plantou toda a

um sis-

tambem so-

rumo das

e nao tanto de dominaçao;

nao apenas

e nao

Lenin seguiu o preceito

parecia realmente impossível mudar o

e tao

e criando outras,

fazer o

ciedade civil.

um critico

sem recorrer

20 e

ser analista de re

começo do século,

sem instaurar uma

um Estado que

numa epoca em que o

zou seus pressupostos.

as avessas.

0 que a

a luz da realidade

nao um liberal,

fato e

que aumenta o

esperando os acontecimentos

mas um socialista,

a posição politica e teo-

laçao na teoria de classes.

ele lançou as bases de um socialismo mais humanizado,

çao industrial,

que pouco lembra a

com condiçoes de vida

de suas ideias,

car décadas apos no

e pos a perder uma experiencia que poderia ter tido outra tra-

reelaborando categorias consagradas

e de trabalho brutais,
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defendeu

materia-

lismo historico. analisadas ha poucoRetomando

cultura-política, ob-

perspectiva gramsciana lhes

significação de que foram portadoras na histo-

A re 1 igi ao , por e-

xemplo . Mar x i deo-

dissimulaçao da realidade,1og i a, para Marx , en

quanto , para Gramsci, de

perceber esta mesma realidade. Quer dizer, con-

No raciocínio marxista, ha

ca gramsciana,

ciência). Marx tomares

religião por alienaçao

Grams c i en-

, especificamente, estaria incorporada a moral corren

te . Logo, nao poderia simplesmente ser apagada sob

devendo, isto sim,mo ,

fenomeno cultural.

A questão nacional,

de sua parte,

(re1aç ao

"r e1ig i ao

um deprecia o

um socialismo também diferente,

de conhecimento (filosofia e

transformada na dialeti-

Em suma,

reserva um tratamen-

a importância da

na oti-

dirigente de um PC

ser absorvida e

So que

o socialis-

do povo"

to afinado com a

identidade nacional),

tudo e ideologico,

ca de desenvolvimento do novo

ceito e

e inversão e

e simplesmente uma forma entre outras

embora nao negasse o

o real,

Por seu turno,

sendo que a

diferente e

ao passo que,uma oposição entre o ideologico e

tende religião como percepçao de mundo,

a ve como ideologia.

ria recente dos paises da Europa oriental.

cultura sobre a política ja foi salientada.

ligiosas nas sociedades socialistas.

o outro lhe atribui validade.

Quanto aos dois topicos restantes,

se revela na abordagem gramsciana através do es-

as tres noçoes

inclusive os niveis superio-

Gramsci foi o

e preve a eliminação das concepções re-

religiao e

Gramsci também.

serva-se que a
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tambem aspecto de uma relaçao hege-

culturais do grupo dirigentemonica, s aona

popularizando-sedecapazes

a ponto de

s imbo1 osçao .

A representação nacionalnacionalidade.

pois,

É i-

justamentede o 1og i a, certamente ,

Nessa medida,

isolar

da media da sociedade

rato politico. acabou

superando o proprio materialismo historico, ao

Nem assim, o

1ado de Weber,

Ha uma grande distancia separando hegemonia degerem alguns.

ini-legitimidade weberiana. de

cio, f unda-aos

Ademais,

inte-

i m-resses

encarnado"crença generalizada" na validade do dominio,

ponto de vista gramsciano pende para o

pode ir descartando assim o

presenta uma estratégia politico-ideologica com vista a

outro nao.

qual as expressões

possibilidade de um socialismo nao-ditatorial.

plica a

tanto e geradora de relações sociais quanto e gerada

se converte de mera

senso comum,

a teoria de classes),

descortinar a

específicos (de novo

e o

um poder que se quer bem-sustentado nao

bem como laços fortes de

com isto,

o outro

por elas.

mentos materialistas)

um possui referencia de classe (Gramsci e fiel

sob pena de se

mas no sentido gramsciano e,

como su-

dominantes cria uma liderança solida,

tatuto de nacional-popu1 ar,

conquistar os estratos subalternos,

Gramsci captou bem esse fato e,

e de ter que governa-la encerrado no apa-

Comparando os dois principios:

por isto,

abstraçao em elemento de coesão.

escorando-se na alegaçao de se tratar de pura ideologia.

Essa identificação das camadas populares com os

se tornar valores compartilhados pelo conjunto da na-

Nao ha como ignora-la,

enquanto um re-
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discrimina direçãoautoridade estatal. Prosseguindo, Gramsc ina

(ideologico-cultural ) de dominaçao (politica), elasmesmo que

pratica histórica;combinadas j a Weber diferen-apareçam na nao

cia dominaçao daquilo que, metodologicamente, deveria ser seu

- a própria legitimidade.contrapeso doutrina De resto,na as

bases de apoio de outro conceito radicalmente diver-um e sao

sas .

últimos0 poder socialista, vacilounos seus anos , em

Naotodas f rentes. conseguindo dar retorno material satisf a-as

tor i o aos governados relutando abrir economia, cometeue em a o

sua politica cultural.de distender A cansada propa-err o nao

ganda comunista, turno, surtia efeitos mobili-por seu o s

quando as populaçõeszadores do passado, ainda podiam ver as

realizações da repressãode Nesse ri tmo,seus governos. apesar

dos sacrificios,brutal, da ditadura, terminada segunda gran-a

ja era possivel acompanhar construção de algode guerra, a so

cialmente diferente. As tinham do Estadopessoas o amparo na a-

inimigo externo para motiva-lassocial, tinhamr ea um e acumu-

niveis .1 av am conquistas ambos Vindas de realidades deem o s

sanimadoras de fase destinos dependiam dosuma em que seus c a-

prichos do capital de Estados nacionais entus iasma-e que nao

vam ninguém, foram ate surpreendidas pelos feitos comunistas,

etapa de implantaçaodepois de feroz traços coerc i-uma em seus

t ivos. 0 terror inicial, iria desaparecer a rigor,que nunca

pela universalização dos direitos soc iais,foi temperado depois

ja nao
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efetivo comparecimento do poder publicovisto todoso em o s se-

diversao maistores considerados de bem-estar coletivo, e com

orgulho nacional garantidos pela competição entre dois b 1 o-os

geopoliticos forjados guerra fria. Os teatros de disputacos na

da Ásia ateiam dos conflitos sudeste deslanchadano o cosmos,

corrida espacial, passando ainda pelaa e com

nas olimpiadas.um bom exemplo A supremacia comunista fornecia

truculência poli-contraponto deregimes do Lesteaos suao

consentimento popular para açao governamental,ciai a r e-o

forçado pelas internas do sistema. iria durarIsso

at e descendente de desempenho dosentrar curvaprocesso nao

queda dessa potência sao assim descritas porPCs . A ascensao e

seu polemico 0 Colapso da Modernização (Ed.Robert Kurz Pazem

a mecanica economica do socia-1992 ) ,Terra, Rio, atendo-see

lismo ortodoxo:

de sistema produtorum

c onc orr enc i ade mercadorias tevesem sua o —
paradoxo historico de i n i -r igem no que , nos

do século XX,cios economia nacio-uma nova
nal independente somente podia de s envo1-ser
vida pela aplicaçao absoluta do elemento es-
tat i s ta. A concorrência tinha abdique ser

da concorrência;da se poderpor causa para
concorrência externasubsistir na com o s

relativamente mais desenvolvidos dopaíses
Ocidente, absorvido estespara nao ser por
ou degradado zona marginal subdesen-a uma

arte "

"0 paradoxo logico

"diversão

"vitorias"
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concorrencia interna tinhavolvida, a que
eliminada por comandos estataispermanecer no

sentido stalinista. 0 desvio estrategicamente
' planej ado' das de mais-valia damassas acumu-
laçao interna, forçadamente criada, para os

industrias basicassetores centrais das dae

era possivel ainfra-estrutura somente custa
da anulaçao do principio funcional da própria
produção de mais-valia. t»

eliminação paradoxal daes s a concorren-

sistema da economia soviéticacia interna no

a situaçao de queconduziu necessariamente o
meio virou contra f im , se dispondo,s e o nao

outro lado, de nenhum outro meio al -por para
f im . A que produziucançar esse mesma razao a

aplicaçao absoluta petrificaçao do estatis-e

na União Soviética,da economia demo guerra,

tornou também este desesperadamente obsoleto.
0 economia d e comando estatal tinhaque a

construido do planejamento estra-c om as m ao s
tegico da mai s-vali a, derrubou depois com os

(Pp. 83-84)trase iros da estagnaçao.

economias de comando estatis-as

raizes históricastas , de acordo com suas e
a coaçao da modernização recuperadora,devido

tendenciadesenvolveram forte au tar-uma a
quia . Toda economia fechada, burocratlcamente
regulada, tem i so1ar-s e do mercadoque mun
dial. Isso ja revela conceito do ' Estadoo

Nao obstante,mercantil f echado' de Fichte.

nenhum sistema industrial da moderna produ-

"Sem duvida,

"Mas
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Produçoes industriais em grandeautarquia. es
tão grande de ingre-cala exigem uma variedade

dientes

condiçoes de realiza-las de forma
autonoma. Alem disso, e uma tentaçao irresis
tível o aproveitamento da troca de bens pró

prios no mercado mundial para apropriar-se

bilidade desenvolvida por outra parte.

(P . 131 )

problema com a perspectiva de ul
trapassar ' tal

Houve, uma mudançaporem,

r a-

80 , acelerados pela microeletronica, f izeram
socialismo real perdesse

chao debaixo dosmundial o p e s ,
devido estrutura interna estagnante, nao

(P. 132)

Seu livro tem uma

inflexão extremista

te .

Herdeiro

"Enquanto era relativamente suportável

c ente."

refletia na reprodução interna como dinâmica

surtos."

Kurz nao

a sua

que nem o maior pais

no mercado

e um pensador de meios-tons.

cando numa viagem sem volta,

estaria em

"apocalipse now"

'alcançar e

podia acompanhar esses

A tro-

e um argumento tao arriscado quanto brilhan-

e concatenaçoes

e da ha-

de crise acelerada.

com que o

uma vez que,

atraso nao se

o atra

ca de know-how torna-se uma necessidade cres-

cionalizaçao e produtividade,

Quem se deixar levar pelo todo de sua proposta estara embar-

so na produtividade das economias de comando
do socialismo real,

dramatica quando os surtos ocidentais de

dos resultados do conhecimento alheio

çao de mercadorias pode conservar sua plena

rumo ao

nos anos 70 e

os concorrentes,

podendo-se enfrentar esse
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mais anguloso do pessimismo alemao,

1 es ,

quadro através de evasivas, mas ,

humanidade inteira, Nor

malmente ,

toes, Sua bússola costuma mudar de

norte. so

luções de continuidade. eisE a-

avaliaçoes sociais alarmantes e

sugestões drasticas de resposta. As instituições contempora-

complexidades, sao pesadas, sua capacidade regula-

duv i dos a,

tantas implicações que a hipótese e o horror

toda parte, sem

interesses economicos envolvidos. Conclusão:d a cois a os o

mundo por perspectivas heterodoxas nao agrada muito. Enquanto

melhor.

então,Kurz ,

ortodoxa.

futuro,

perder. Apesar, entanto,no

ai duas caracteristicas nada

vizar o

seu prognostico praticamente nos

porem a

preciaveis no mundo moderno:

sem as honrosas exceções de sempre).

a analise de Kurz

dedo na ferida,

como e-

nha planos para o

dora anda cada vez mais

do chumbo grosso que

braço utopico da escola alema,

com uma diferença crucial para o

tocar no ponto mais delicado

ele poe o

simples ideia de se

se abate sobre a

a anali s e d e s-

Ele tortura todo e qualquer cidadao pacífico que te-

neas tem mil

mexer nelas traz

os e s trago s,

desengana (e digo nos porque

voltando por cima dos tabus.

conta em banco ou simplesmente algo a

grosso de seus pares:

das burocracias em

for possivel subestimar os sintomas de crise ou ir remendando

e realista no diagnostico e dispensa as tentativas de sua-

As direções que aponta nao se afinam facilmente com

o otimo pensamento germânico vai ao fundo das ques-

extrapola mesmo os limites da paciência

distinguindo-se do
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todo

custo,

toque fino da percepçao de Kurz. Para aceitar, contudo, esse

envolveu neste século XX.dade s e

diminuir a escala mundial empreenderem duas guerras de

proporçoes gerais;

explosão demográfica que preocupafico houve o planeta; nauma

da Historia, a maioria dosetapa de maior produção de riquezas

homens vive na pobreza, e

cheiro de

décadas de

riscomesmo o

Ateatom i c o. individualista

dos

indesculpável facebastante sombrio, a-

de conhecimento tecnologico.tual Dessa forma,

fundada de Kurz da moderna ordem mundial pode

nao chega olhemas a que

temunha.

entre produção distribuiçãoA disritmia, deporem, e

industrial,

dos ,

interesse do au-

merito, e preciso antes reconhecer

ha um

ao nivel

ainda se

clear voraz,

indica que

para se

ao redor

(que monopoliza o

ser muito dura,

a sondagem apro-

milhoes estão na miséria

o mais otimista e

progresso técnico

de avanço

desastre ecologico no

de um conflito

riquezas na era

seres humanos nao pode

o problema nao se

no rastro do desenvolvimento medico-cienti-

Bastou o

esgota no processo

morre de f orne;

e para

assustar ninguém que seja deste mundo,

ar e , armamento nu-

carrega neste nosso espirito que se quer fazer de bobo a

e colapso da modernização

ao reverso mais apurado desta consciência nao escapa o

como se nao fosse suficiente,

dentro de si,

alem do que,

termino da guerra fria nao elimina o

negar que se

depois de

inclusive nos paises mais adianta-

e se consulte

a roda-viva em que a humani-

trata de um panorama

acerca do que tes-
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tor ) , 0 determinismomas r e-

diferentes projetos po

das técnicasdesenvolvimento

Dai, seu desprezo pelos

distintos de organizaçao social construidos pelos hoje despres

tigiados sujeitos históricos décadas.nessas

distinções entre denominadornas c o-

sistema produtor de mercadorias)mum e ,

base nivelando mais , ficano

secundário. SÓ Os modos d eque re

de produção fazem a diferença

todos sejam sistemas produtores de mercadorias.

condiçoes então

Se

a historia da humanidade, existenc iale

globali zante, ecologicamente empenhado,

indivi-plano, da traj etori a, os

duos hajam perdido s e

tenham tornado Por isso , os modelos so

ciais decisivos adaptar de formas ao

própria, particular,

Nesse instante

sendovamos em

purrados .

( o

"modelos"

valeria a

ainda que,

para os

a aventura que vivemos neste planeta e

o bem-estar material

pena protestar contra a vala comum para a qual

num certo momento

a dança indisciplinada das mercadorias.

nem que seja para se

mas no seu

mesmo que,

liticos implicados no surto de

de existência dos homens perdem a importância,

os regimes,tudo o

o dominio das forças produtivas

sao bem assim.as coisas nao

deve vir em primeiro

pouco mais tem valor.

gulaçao politica das estruturas

entre os padrões de vida das populações,

nitente de Kurz parece cega-lo

produtivas ao longo do século.

também se expressa politicamente.

o sujeito do processo.

em que os criadores viram criaturas,

as soc i edades,

seu entender,

com esta poderosa

Ele nao se fixa

E quando as

e estas

no f undo,
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Convem lembrar - este assunto abordadoe sera num capi

tulo a parte Estado de bem-estar social-democrataque o sur-

projeto político teimosamente implementado pelosgiu de um so

cial istas ficar da janela vendoeuropeus, que s e recusaram a o

Graças a tal intervenção,mercado capitali smo centralpassar. o

viu grassar mecanismos de ajuste social responsáveis pela boa

c idadaos.qualidade de vida de Onde Estado foi excluden-s eu s o

te elitista do pobre terceiro mundoe caso o pr o-

f e z festa. E onde o Estado foi tota -sua

1i tar i o pretensiosamente auto-suficiente, blocoe como no s o —

c i ali s ta, sua festa durou disse bem quando regis-Kur zpouco .

1 a Étr ou meios voltaram contra f ins .que os s e os que os

meios efetivamente condicionam fins . Mas , de eleo s novo , peca

inicios do século XX,pelo fatalismo ao sentenciar que , uma

economia nacional independente somente podianova de s envo1-ser

vida pela aplicaçao absoluta do elemento estatista". Justo no

do século, de industrialização incipiente, com relaçõescomeço

sociais inf ormes, caminho parecia aberto novas possi-e que o a

bilidades alternativas ofereciam agentes sociaise as s e aos

que quisessem avançar. Portanto, havia nenhuma força ab s o-nao

Historia obrigatoriamenteluta empurrando seu destino i —a para

nevitavel. Uma poderia

hegemónica do elemento estatistater-se

( e c ert amente a maquinasentido stalinista),ai usandonao no

estatal de maneira muito mais ativa Ocidente, precisamen-que o

formado pela aplicaçao

economia nacional independente""nova

"nos

dutor de mercadorias"

"sistema
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te para poder concorrer ele, sem engolir soei e dadecom mas a

esta no terreno das hipo-civil nesta empreitada. E , j a que s e

teses, de hegemonia, de parceria s e to —com os

sociais relativa abertura externa, poderia ter agilizador e s e

desenvolvimento cientifico-tecnologico do mundo socialista,o

ultimos Nao haevitando atraso fezo que s e anos .

lei universal determinando conhecimento de ponta sejaque o

privilegio dos c entrais. A corrida espacialpaíses e a guerra

Quem pode explorar o espaço cosmicofria mostraram que nao .

deve poder, tese, abastecer mercado de interno.e m o consumo

A questão, e técnica, politica.pois , n ao mas

a praticas0 modo Estado socialista se af erroucomo o

atecentralizadas ditatoriais todas o pontoe em as suas açoes,

de e s trangular e perder o poder, revela rota autodes-s e a sua

trutiva, tanto mais espantosa quanto verifica o regimes e que

dos PCs afundava fazer seu comportamento. E m-s em concessões em

bor a esmagado pelo gigantismo, aparato estatal aliviouo nao

sua politica opressiva: continuou monopolizando atividadea e-

conomica complicada de Estado nacional a beira do séculoum

da produção a distribuição,XXI , controlando tudo, do i nve s t i -

mento insistiu restringir liberdades indivi-ao consumo; em as

duais, atravessando cultura dos governados de forma avassala-a

dor a, impedi-los de ir vir , deao manifestar livremente,e s e

assoe iars e autonomia, alimentar sem medocom suas crenças pes

soais . quando Deus (ate Ele)Diz

sentir nos

o mesmo principio

fecha u-a maxima popular que,
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ma porta, logo abre uma janela.

tanto, Querem tudo, fecham tudo .

faz-seE a escuridão.

nunca aceitam menos que tudo.

As ordens totalitarias, no en-
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2

0 M P A S S M AI E D 0 S S I S T E S S 0 C I A I S

E A R U P T U R E V A LA D ORE S

A crise do mundo moderno crise do homem moderno. Ee a

isso s ign i fica falar de crise generalizada de valores. Co-uma

seu angulo ideologicoanalisar um problema social pelomeçar a

sua feição politico-economica ,tanto destacando umae nao por

inflexão existencialista na abordagem, costuma cativarnao so-

ciologos administradores publi-de estrito, economistas,senso

cientistas politicos etc. Che ira filosofia inacredi-cos , a e ,

tavelmente, ainda hoje f ilosof ia encarada como algo 1 i —a e sem

direta a realidade dos fatos, quando, na verdade,gaçao com o

f i 1 o s o f.i c o a sua própria nature-f az obedecendoque o marco e ,

s imp1esmente na real idade,za, toma-la como pontonao parar nao

final sim ponto de partida do conhecimento. 0 reale como e sua
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matr i z,

Pensando assim, do homem

do mesmo) impasse- a atual

sociais. soei a-

1i smo,

critico, mas

alias,esta,ca

economicos do primeiro mundo - quantoamortecedor dos problemas

consumo desenvolvidas,

para a propaganda anticomunista. 0 resulta

do ser

cujos laços de solidariedade quadro que

final do milénio.

das e s -

idealistas"), mundo

da trans i çao, passagem do estagioda vespera do

industrial pos-industrial,

ra moderna fimou ,

da dominada pela norma industrialista, e c o-

signo da alta tecnologia, e na

tural

das forças produtivas E ,

"digressões

"terceira onda",

"segunda onda",

para o

na terminologia de Toffler,

tanto na sua forma periferi-

a ele.

bito na travessia dos

como experiencia e

o capitalismo também,

Nessa afirmaçao vai

a area economica sempre

que vive um momento

como o

piora a medida

s o o

ano 2000

meço da

ja faz meio século,

que a adaptaçao

e que o

nao seu limite.

e a pos-moderna

que se aproxima o

pode-se buscar no dilema existencial

das relações de produção ao novo padrao

e o

sob o

coletiva sao frouxos,

zona de interseção entre

e deno seu formato mais avançado,

o suposto de que nao e

dado seu papel historico de

a e-

tambem como e de ha-

truturas e

contemporâneo um campo propicio a avaliaçao de um outro (lado

Estruturalmente (para nao dizer que nao falei

humano anda doente

sempre em crise,

ciclos técnicos,

as mesmas que vem servindo de vitrine,

como ideário,

encruzilhada dos diversos sistemas

o das sociedades de mercado

me perdi em

Parte-se dele sem se prender

e sozinho nessas sociedades

se mostre lenta.
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efeitos sociais doque o s

reordenamento s intomass ao

0

indices gerais de bem-estar fenomenos mundiais.do s ho j e ,sao ,

Mas , apesar da generalidade dos traços, d i f i cu1dade sas s ac

a economia subterrâneaacentua,avançar,

de forma descontrolada algunscresce em casos,

o monopoliopoder estatal,

legitimo dos meios d e atual mente, bastantecoerção,

descaracterizado debilitado justamente pore

da soei edade, tendo

organizações criminosas,dividi-lo ,que nao raro , com grupos

terroristas, enfim poderes paralelos cada vez mais fortes e ou

sados .

Simultaneamente inespe-

o uma

entidade quase onipresente na vida civil, dona da si

tuação socio-po1itica atef ronteiras, num piscarem suas que ,

de olhos , veio abaixo

aparentava ter quando estava de pé.com Eque

que viviam tao disciplinadamen

te dentro dos Isso num primeiro momento. No segundo,

futuro para recebe-las neste mundo de fim de

de dialética,carente essas pessoas

posto por terra pelas populações

"efetiva"

na economia.

o mesmo vigor

aconteceria o

sem um

a miséria se

o controle

o colosso socialista da Europa oriental

seus muros.

a essa tendencia,

ou seja,

sua incapacidade de monopolizar

ate o

so faz

invariavelmente mais graves

a social,

Estado parecia uma fortaleza,

em vários paises,

e poem em xeque,

so que,

tiveram que olhar para tras

rado bem ali,

tremendamente maiores na periferia do planeta,

se arranja melhor

no bloco onde

aumento do desemprego e

classicamente definido como

a queda ou estagnaçao

que os

onde a pobreza

século tao
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e buscar no passado sonhos requentados de nacionalismos, reli

giosidades perdidas qualquer outra coisa que as ajudasseou a

fossem ressentimentos et-resgatar alguma identidade, ainda que

odiosnicos raciais. Do lado de ca do terreno capi-e muro , em

socialistas mais lúcidos, que ha muito ja tinhamtali s ta, os

a decepçao da experiencia de tipo soviético, tambémadmitido

viveram dois momentos: apoiaram a revolta popu-primeiro,seus

lar contra partidos comunistas do Leste; depois, recolhe-os s e

Éa depressão.tratar mundo contraponto,r am para que o sem um

d e ma qualidade, fica linear demais, real demais,mesmo que c o-

estivesse definitivamente cancela-mo s e um

do .

Ressalve-se os regimes socialistas ortodoxosque nao

produziram apenas repressão, restrição e precariedades, ecomo

juizo corrente matéria desistema ruiu. Se di-agora, que o em

reitos humanos individuais comunistas forame os governos pr a-

ticamente puro desrespeito, politicas sociais, outrosuas por

bastante satisfatórias.lado , mostraram E o ponto maisser s ao

do antigo bloco soviético que,sentido pelos povos bem mal ,ou

rede de proteção socialcontavam do nascimento a mortecom uma

atualmente, ressentem da falta de cobertura do Estadoe , s e em

Nao de trabalhar pela sobrevivên-trata maiss e

Daicia, de competir pela vida. tese , desenvolvidamas a em ou

tro capitulo, a desintegraçãode da ordem socialistaque nao s e

deveu somente crise estrutural, crise maisa uma mas a uma am-

var ias ar eas .

"terceiro momento"
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p 1 a, tendo,

também uma forte natureza superestrutural,portanto, finalmente

banida pelos

PCs

f ormaç ao. Entre

organizaçao social,

capitalista (enfim),

relevantes. Entre o

a aliança politico-mi-gunda, muito bem: a

inclusive o geográfico, tornando especialmente simbolico

verificado ali.

contudo, des

pedaçamento institucional do sistema,

. Toda transiçao estrutura.!

em geral, tem , por-

uma direção.tanto, Leste, que

que quem ,

cos ,

"Uni ao"

"nao-sei-que"

centralizaçao politica e

revelada na vitalidade da ideologia pre-comunista,

0 movimento de transformaçao no

o reconhecimento das vulnerabilidades daquela

De menor

a s e-

e vi-

guerra fria,

com que bases sociais de apoio

economica para um desconcertante

Sovi etic a e

e dramatica,

de hegemonia (recorrendo ao conceito gramsciano),

"quebrar-se em mil pedaços"

vem precedida de algum projeto politico e

turvou-se a grande diferença.

no entanto,

e dotados de que objetivos?

so que,

e a

foi o

sivel o

impacto aparente mas de maior importância,

e restaurada na esteira dos movimentos populares de trans-

ficaram indistintas esferas de definição

e a celebração da legitimidade

Se a questão e

ternativos do Ocidente? Foi organizado por que atores hisvóri-

exito politico sobre o inimigo no que se convencionou chamar de

o triunfo de um sistema socio-economico e

se destina a ou e

do tipo sem destino, numa homenagem meio fora de epoca aos al-

Melhor seria perguntar de uma vez se foi organizado ou foi pre-

litar da Europa oriental se esfacelaram em todos os sentidos,

saido de forma rigidas de

mal se pergunte (ainda agora),
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Numa primeira impressão,c ipi tado .

sofrer as consequências. E

1 ar ,

c a-

av i -

a

e

curso.

processo,

Nem che-

lutar porque, a rigor, ar-

ticulada.

trof eu, se espelhar, nao

admira, da guerra friaque

tica redução das desigualdades. Os paises capitalistas perifé

ricos

Suas

anos-luz atras do Japao,

o vencedor (efetivo)

vanguarda da revolução tecnológica em

A facilidade com que controladores

A construção histórica edifica-

Tendo em que

bem em frente

para pegar o

e pela dras-

garam a

por sua vez ,

fim da segunda guerra mundial

nem tanto

ultima superpotência militar do planeta - os Estados Unidos

o empenho pela universalização do bem-estar social

da ao longo do século XX,

nao para brigar por ele.

Incapaz de esboçar uma reaçao diante da ofensiva popu-

o processo e

e que povoou

e o

lismo avançado sao

Ninguém entendeu

mas seu desfecho.

desmoronou sem

pitaiismo com o

o regime dos PCs implodiu.

nao enfrentaram uma oposição

a i —

e pensar num su-

so justo ao lado da rica Europa capitalista,

cedaneo so amanha.

fica a ideia de que a pala-

as bases do

maginaçao utópica de parcela das esquerdas,

tenha cantado vitoria numa luta que desta feita nao enfrentou:

que se passa.

Os adversários so apareceram,

a prova viva do lado escuro de st e ser.

No intervalo,

de f ato,

tao vorazes de um imenso poder desistiram dele assim.

e os bolsoes de pobreza em meio a prosperidade do capita-

vra de ordem ali era romper com o regime hoje

sociedades mais equilibradas sao aquelas que ampliaram em muito

que se contrgjos decisivamente ao
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fazendo de-

politicas mercantis,

Nesses centros, quem

venceu

democratas , de reconhecida base popular,

coincidência,

critica liberal contemporânea,

veu

sem

ta ,

Ao assumir

sobrevivência

desses regimes. Seu fechamento,

ex-

a batalha pela justiça social

o Estado-provedor universalista,

capitalismo modi-

a responsabilidade de abdicar de uma conduta

quer dizer,

tao vigoroso assim.

legitima - e

te inspirados na doutrina socialista.

ainda sem poder de antecipaçao ao mercado,

a interferencia socialis-

o grande alvo da

cedo ou tarde,

que construíram em

Nao por

arejada e hegemónica em favor de praticas estreitas

se abstrai na argumentaçao

le uma especie de contrapeso forte as repercussões humanas das

e verdade - do património capitalista que sobrevi-

democracia como formalidade burguesa.

e que ,

todoxo desqualificou a

mas superando decididamente a pobre função assistencialista e

a todos os terremotos politicos dos últimos tempos.

Foi um

0 que

reparatoria a que ate então se dedicava.

foram os partidos social-

e ditato

riais no seu relacionamento com os governados,

Tal erro de visão se mostrou fatal depois para a

í-Í.Ç-§.do pelo socialismo reformista este que deu certo.

o papel do Estado na dinamica das relações sociais,

e exatamente o pilar social-democrata do sistema,

a corrente que se diz herdeira

sua rigidez transformaram os

terreno capitalista uma rede de programas sociais dec1aradamen-

paises do bloco soviético em armadilhas que,

o capitalismo europeu nao teria chegado ao fim do século

o socialismo or-

E tao democrático.
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da vigilância obsessiva dos PCs,plodiriam. Livres aquelas po

pulações vem cair agora em outra prisão, maior mas nao menos

sufocante; velhosonde de identidade coletivarecursoso s s e

grupos (nacionais,revelam pouco funcionais e pertencer a ra-

politicos, familiares etc.) jaciais, religiosos, confortanao

mais sutil contradiçãomuito; onde das sociedades de mercado,a

de de envolve esvazia: fina ironia de,c onsumo, massa, nos e a

gozando todas liberdades individuais, ser mais in-as s en ao um

dividuo.

Ando dea procura espaço

desenho da vida.para o
Em me embaraçonumeros

a medida.e perco sempre
encontrar saida,Se penso

de abrirem vez um c omp as s o,
pro j eto-me num abraço

gero uma despedida.e

Se volto sobre o meu passo,
ja distancia perdida.e

Meu coraçao, coisa de aço ,
começa a achar um cansaço
esta procura de espaço

desenho da vida.para o
Ja por descridaexausta e

animo breve traço:nao me a um
saudosa do nao f aço,que

do que f aço, arrependi da.
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("Cançao Excêntrica", Cecília Meireles)

poema parnasiano de Cecilia Meireles,0 ostensivamente

métrico, c inicoformal, modo de enfrentar rimas rit-quase no e

fosse a rebeldia modernista,mo como uma provocaçãos e e , a

Éprimeira vista, incoerência embaraçosa.de ficauma que com

plicado encaixar na estrutura justa academicamente ima-seca,e

angustia meio transbordante deda composiçãotur a , a sua mensa-

entao,Sugestivo, Entretanto,gem . o nome

contrario,leitura mais atenta indica que, existeuma ao nao

nenhuma tensão entre forma conteúdo: angustia do homeme essa

Émoderno foi feita sob medida seu f igurino. sentimentopara um

meio esteril, de natureza aplacavel, concebido trans-para nao

limites da própria pessoabordar, para permanecer preso nos e

nunca extravasar Eisrenovadoras.em aç oe s a i uma opressão as

similável , nao ligatodos outros,comum a mas que uns aos que

ate círculos,faz andar fechou homemmove s imas s o e m que o em

a memória quantodele tanto capacidade demesmo e apagou a

saidas.criar 0 formato maquinal, compassado, donovas poema

ideia de rendiçãocomb ina, pois, perfeitamente talcom a que

transmite. Nessa de desenho da vida",espaço para o o

objeto da procura ja uma vida melhor alter-nao s e resume a ou

proprio sentido existencialnativa; teria perdidoe o que s e em

algum ponto da trajetória humana nestes tempos. Pior que perder

conteúdo estar vazio e perder motivos:o tornar-se ne o s e e-

”procura

"Cançao Excêntrica”.
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xausto enfim.e

a lógica massacranteNem entanto, das socie-sempre, no

dades modernas ceticismo e passividade. Na literaturagerou so-

ciologica, ha mais de corrente analisando autonomiauma que , a

individuo,adquirida pela organizaçao social frente bemao como

dominio de soluçoes para o proble-sobr e of ereceoutro,o uma o

Toda a apreciaçao marxista do processo de alienaçao do trama .

essas questõesbalho sistema capitalista, a rigor, abordano e

aponta saidas. Seria bom resgata-las para analise neste momento

o prestigioqueda do muro de Berlim, de Marx andaem que , com a

a propos ito,em baixa, dizer, a teoriae que nunca como agora

materialista da alienaçao caso especificotao oportuna.foi No

desse argumento marxista, o tempo faz favor,s o correr a seu

tornando-o cada dia mais atual. Marx falou do homem viviaque

da revoluç aosob industrial tinhaque j aa marca e nao con-o

trole das forças produtivas. 0 mundo material parecia operar

numa direção contra-sozinho , independente dos trabalhadores e

ria livre de individualidade. A partir dea expressão sua en

tão , individuo -duas esferas soc iedade f oram-se di s-as e s o

décadas depois,tanciando mais mais . Muitas portas do mun-e as

la estão todos personagens dessa historia,do pos-industrial, os

pintados ainda mais f ortes: mercadorias cultuadasem cores as

fetiches , coisificadas mercado Marx ti-etc .como as pessoas no

Seu raciocinio, desagua em proposiçoes sufi-nha f im ,razao. por

cientemente conhecidas, segundo as quais unico meio de har-o s e

descrido"
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monizar subsistência material

seria possivel inverterluçao politica. Assim,

produçao/reproduçao da vida fisicapriedade privada,

Na sociedade comu

nista imaginada por Marx, li

do

É sobretudo

algumas passagens, das quais

pio

a interpretaçãoEm primeiro lugar, ma-

desvendando para os oprimidos

0 ritmo opressivo do cotidiano, no

trabalho, ja podia

angustia existencial do homem deixavaA

uma questão metafisica. Quan-de boa medida,ser ,

idealistas alemaes,do Marx argumenta, contra o s

te pessoas,

patifaria do Espirito do mundoII II sim, doe

esta trazendo paramercado mundial, ele que

converte, assim,

Em segundo lugar,

a a-

na fami1ia,

a analise da alienaçao

A infelicidade humana se

em responsabilidade dos proprios homens.

em comunidade,

em ultima instancia,

que ha realmen-

e um exem-

propriaçao coletiva da estrutura produtiva através de uma revo-

por que o

bloqueia a manifestaçao da individualidade.

o plano concreto o

e satisfaçao existencial e

materialismo historico exerceu tanto fascinio

ser apreendido de

mas que nao se trata de uma

poder economico sobre sua existência pessoal.

a origem de seus problemas.

um poder que oprime as

em que a

o quadro da pro-

vres das amarras de classe, da divisão social do trabalho e

sobre gerações inteiras.

forma menos intuitiva.

zoavel da realidade capitalista,

antes se discutia em nivel abstrato.

pelo menos em

as pessoas seriam plenas de si,

as teses marxistas faziam mais que

de se compreender lendo a obra marxista

terialista conseguia fornecer uma explicação perfeitamente ra-
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dinamica das socieda-determinaçoes subjacentes a

0 materialismo historico,des burguesas. de resto, of erec ia so

luções : u —

ma utopia, ccm

individuos.pensava). Era, portanto, Se

Marx desmistifica, e , com

elas,

te ,

rica, af inal.

de classes) poderia sair baratanao

capacidade popular de fazer Historia. Dai , a

preconização do comunismo, sem

dominaçao,

preferencias livremente,

num

alto patamar de civilização. Depois de Marx, naturalmente , f i-

i s to aqui, ainda que aqui fosse

Quem passou pelo século XX,a Dinamarca.

dustrial consolidada, para divisar, agora,

cientificas incalculáveis e ,

s en-

por um momento

neste percurso, a observar

de uma existência sem pressões,

um novo mundo tecno-

nao para quem acreditava

esclarecer as

ser uma utopia factivel (assim se

ele repoe,

sem ans iedade,

a vantagem de

onde cada um poderia exercitar suas

o carater das religiões

em troca,

e com um

e e c o 1 o —o panorama humano

radicalmente na

so que na esfera do aqui-e-agora.

A proposta marxista para um fim-de-Historia (como luta

acostumarmos a

se atreve

por um lado,

vivendo em seu proprio ritmo

Um mundo com saida histo-

gico desolador que marca o planeta na passagem do milénio,

cou dificil nos

logico de promessas

com sua revolução in-

a individualidade em sintonia com o

as esperanças num mundo mais atraen-

nivel de consciência coletiva apuradissimo,

as promessas de uma vida melhor numa dimensão superior,

criticava a ideologia corrente e propunha,

por outro 1ado,

um sonho ao alcance dos

senso de comunidade,

de sorte a praticar
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apodrecendo em meio

i —

logico ,

pois leitores pos-modernos

maiores

idílio.

Como Marx conseguiu persuadir tanta gente pois, rejei-

arrematadas fantasias dis-

comum precisa de-senso

sesperadamente de

torna intragável,

pelo Alem quando

tados isto sim, intelec-os

tuai s, direita, socialistaso s

trivial-simples da intelectualidade. o

a esquerda decolasse da

que o

Pa-

e preci-para quem navegar

Vegetar na penúria,so , E

No século XX, explorada a America, iniciada a odisseia

"quer passar alem do Bojador",

a renova-

e uma prova cabal

para a

a consciência humana.

realidade bruta se

a queda universal

muito menos.

pensa em sugerir toda essa utopia comunista para algum

com um ressentimento

ra quem

embarcar nas mais

fim o

demarcaçao capitalista em função da influencia poderosa

çao plastica de seu cotidiano.

porque ninguém desconhece

quase todos realmente

to? Nao valendo o

imobilizar-se na infinita reprodução material também não.

vegetar nao e preciso.

mesmo que,

o homem so faz envelhecer,

o assunto e confortar nossos espiritos desgas-

raciocinio de que o

Cinismo a parte,

debeis mentais e

concurso de literatura infantil,

sejam ate o

marxismo serviu de transporte para que

riam ser convencidos da minima viabilidade daquelas imagens de

tada a hipótese mais facil

que a predisposição ansiosa que mostramos para

escapismos sem os quais a

binomio ideologia-utopia exerce sobre

te que

e ainda porque atras de Marx foram,

de cinco anos em seu juizo perfeito dificilmente pode-

de que somos

E então,
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c irculos, faltava encontrarconsagrado andar emno espaço e o

Pasargada; f orneceu See Marx, entre outros, motemapa.o eo

, muita gente pode preferir ter Manuel Bandeira ou Ju-

rjteiro estimulantelio Verne como guia, para um menos esenão,

lider social-democrata do tempoconf iavelmais um bom eseguro,

conversivel (no duplo sentido: involuntariaque Keynesem era

conservadora direto para damente , da sua origem programasos

deliberadamente, da teoriasocial-democracia reformista e c o-e ,

SÓnomica para a pratica politica, sucesso ) .absolutocom que

sintese formidável: fantasia socialMarx propunha uma exe-a

ultima instancia,q ti i ve 1 . Seu sistema, comunismo vinhaem r e-o

criveissim a humani-e s te scomendado por antecedentes para

da dominaçao invertida, in-dade : disfarcesrealismo semo cru

ditadura do proletariado desde seu implan-clus ive no nome

ate transitório caratera violência da luta armada,te , via seu

ditatorial, de maioria sobre minoria, necessi-c omouma coerção

dade de transiçao mundo da liberdade da igualdade. Aepara o

então,dif erença, universo dos ideais irreali zave i sentre eo

fim da Historia) prometido pelos comunistasfinalo

esta no epilogo, Naoconduz a ele.nao processo quemas no por

pela formula materialista, a implacávelum trajeto linear, mas

dialética social os ingredientes certos, poderia ope-que , com

Dai ,mar av ilhas. a qualificaçao pretensiosar ar

f r i s ar autoridade do conceito.para a

Nao haNada disso. ciência capaz de certif içadop as s ar

feliz (o

"viaj ar"

cientifico"

"socialismo
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enquanto,

necessário para efetuar projetado comu-ao ,

nismo, de infalibilidade, desde que

respeitado o manual de instruções,

interesses socialmente antagónicos (distintos sim, mas

nao impliças

sem dominio). atingiria naoA portanto,

da sociedade,

numa transfiguração pessoal profundade mundo,

A

consciência humana teria, então,

dotado da potencialidade que

falta ao homem contemporâneo: capacidade de exis-a

livre na mais alta acepçao da palavratencialmente integrado, e

ate e claro) na apropria-

defensivo de hoje,ç ao

sem identidade Foi

idealistas, huma

nistas ainda agora,

u —

b em aquele

ai sim,

"grande mudança",

a passagem

sem subju-

e mal

finado com o

e maldotados,

pressagio permanece-nos

gaçao e

nao o regime desejado,

no fim da linha,

ser feliz,

justo quando o

como vaga memo-

que dispensaria a presença de um Estado para vigiar e punir.

conformação estrutural

e apresentada como o unico

nao excludentes,

vinha revestida de uma aura

espirito coletivo e

chegado a um plano tao elevado

mas paralelamente a compre-

perfeitamente a-

essa"promessa de vida no coraçao"que moveu os

de seu destino.Nada do homem armado e

s o a

mas o arranjo possivel

nada absoluto paira assustadoramente sobre nossas cabeças,

ensao individual

de evolução que seria um juizo auto-regulador,

de garantia para ordens sociais.

nem orientação num mundo que ele nao domina.

incomodando em silencio,

de forma que as divisões sociais

nindo no infortúnio ricos e pobres,

onde pudesse ir (nunca completamente,

A ideia da ditadura socialista

modo de se alcançar o porto seguro

e socialistas de sempre e,
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curta medida de avaliaçao do

mal-estar individual

rotina periférica, afli-mas

ta.

no-

teorica de socialismo cientifico,

proletariado , embora nao tivesse divagado

contornos nitidos Quando devaneou para valer,

lhes , que teria degenerado em profeciao

cumprir, lugar de sido Lenin quem realizouTendoem

juntou a teoria a pratica e ,

desmentido mutuamente: a

realidade, a e

o socialismo iden

tidade . ou melhor, o

pertencer de mas

inverso tambémta,

d emoc rac i a, recusando

impacientemente categorias ditatoriaisas

feras tem-se

"aquilo",

ria de uma possibilidade perdida e

experiencia concreta escapou

a uma burocracia elitis-

distantes da selvagem

a ideia,

a procura de

a se

diz nao transigir no

a sua elaboraçao.

enquanto Marx chamava sua construção

ou receituário

presente mesmo nos lugares

me de socialismo rea 1. ,

o real,

imaginou o comunismo logo de uma vez.

socialismo nao era bem

de uma epoca,

o conforto material,

que toca

acusando a experiencia soviética de nao

ditaduras proletárias em deta-

fundamentado na ditadura do

o mundo pos-moderno

Teve o

desde então,

aos regimes de partido unico do antigo bloco soviético pelo

onde se democratizou

É bastante sintomático que muitos

Ja que o

permanece sem definição cabal,

fato ao proletariado,

se deu, pois

tese nao se reconhece na

ideal rejeitou

uma ideia.

a concepção inicial

fez bem feito e

analistas se refiram

o suficiente para dar

as duas es-

bom senso de nao fantasiar suas

e j a que o

imersos numa consumação suavemente

a noção de

pelo menos as tota-
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-, fica a interrogação so.bre representação socialis-1i tar i as a

Como caracteriza-la , as revoluções anticapitalis-ta . desde que

as previsões originais.tas conf irmaram As sociedadesnao nao-

burguesas contemporâneas passaram longe daquele ideal de comu-

realizaçao pessoal deni dade que primaria pela liberdade e seus

relaçõesmembros. De comunistas nao experimentaram o principal:

tao bem-ajustadassociais caminhariam no sentido da auto-que

regulaçao como poder politico,da diluição do Estado,e na so

ciedade civil. De efeito, tiveramcomunistas, doscom s o o nome

alias,partidos governantes praticamente o inut i1i z aramque ,

atuais De ditaduras do proletariado,para as gerações. por sua

foram muito mais ditaduras que do proletariado, davez, apesar

ef ic ac i a de suas politicas sociais na maior parte dos Aocasos.

enveredar por processo unilateral de poder, exagerando noum

c i dadaos,controle sobre vida dos sufocando inic iativasa as

civis, abaf ando a criatividade popular, imob i1i zaram suas popu

lações de rotinizaçao de atividades mais danum cerco avanço

burocracia. Voltado capitalismo, homemagora para o o r e c e m —

saido do socialismo ortodoxo esta começando a conhecer demo-a

cracia ocidental, luzes de sociedade decom as sua consumo, as

oportunidades de mercado de atividades, avanço

da burocracia mais violência urbana, relações humanas esterili

zadas , impessoais...

de abrire m vez um compasso,
projeto-me num abraço

e. . . rotinizaçao
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e ja distancia perdida.

Com quantos buracos se preenche I!

mercadorias seriadas degene-suas

ânsia tao violenta deinjeta umar am , s e

sociedade-monumento criada peloA c a-

pital e

de tudo tempo, autonomia,espaço, es-

vontade própria.tatura, Se hoje sufocados,

correndo atrasansiosos , de nada,

de coisa nenhuma, rasteiros como

agindo como compul-imediata,

abdicar

seria insuportávelquatro horas porque , acima disto,

uma dependencia... se chegamos

ha outro jeito

para mudar

isto vamos 0

problema e extra-

do c a-

pitalismo,

sorte lugar certo (leia-se:

e gero uma despedida.

vida sem

nem por

a consagraçao viva (ou morta, para falar honestamente)

sem capacidade de

a este ponto

privaçao nunca se aplaca.

por seu turno ,

a nunca se programar para alem de

o coti diano,

o meu passo,

em eterna expectativa nervosa

o capitalismo? Na la-

se obrigam apara nao recair na obsessão,

vinte e

decolar e ultrapassar a realidade

o pessoal certo no

e que somos mesmo impotentesadmitindo que nao

cuna dos valores humanos que

sivos remediados que,

o que perdemos na jornada:

consumo que o

o mundo ou nosso proprio destino individual,

senso de

de ser

vagancia de itens para consumo sao esgotáveis.

levar a

da noção de futuro e

a loucura ou ao suicidio - podemos ir as compras.

Se volto sobre

nao querem nem saber.

vivemos amontoados,

Os que dao a

que os recursos primários de onde sai toda a

Os filhos

os consu-
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dos países pobres) querem

É uma especie de trato implícito:

mentes fechadas, falar muito,

um habito precioso,sentir os

em produtos

Écapital extrai tamanha oferta interessa.nao me

desalme,

No meio de tudo isso,

e democrático (quando e),E s e

indícios,0 s in

clusive ,

na orbita estatal

século, multiplicou seus papeis junto a soc iedade, indiferente

sistemas economicos, fez isto alter-e

f une i onal acompanhada deexpansao era

períodos de pouca repre-

sentatividade Nas

democracias avançadas, por exemplo,

dade das instituições governamentais foi,

crescimento do welfare state,

social la pelos

ev i denc i andoc a , e

É nesta medidacivil.e

do Estado automático,mas

"c i dadaos"

De la para

a sua parte.

sem ver,

e baixa aceitaçao perante a opinião publica.

ou melhor,

a epoca de maior legitimi-

a falta

a do

mas me materialize.

tado capitalista nos contempla.

cobram seu retorno

o combinado:

do capitalismo.

toma vulto um outro

via de regra,

Como o

o E s —

e serviços.

desligado das aspirações populares - que

nao esta necessariamente esbanjando hegemonia.

a medida nao do Estado abrangente,

a crise so vem piorando

ouvir e

ate aparecerem os primeiros si-

0 Estado cresceu ao longo do

para manter as

concordando em

anos 70.

a regimes políticos ou

aumento de consentimento popular com

nao fazer do ato de pensar ou

midores dos paises ricos ou os ricos

do alto de tudo,

nais de cansaço deste modelo de ajuste

nando fases em que tal

de sintonia entre os círculos político

sao de que a pratica hegemónica anda em falta também
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do mundo contemporâneo.de fetichismo tipicotipo Agora,

penas pessoas;

caso )termo entidade

também tem dominado na forma da coisas e pu

blica.

Na teoria de Marx,

s e

evita-la. Interessante que Durkheim antecipasse em sua

analise

acentuada a divisãomoderna, linha do quanto mais do traba-na

lho sociedades, maioresas

individualismo (padrao de solida-como maiorestatais,

riedade organica). Na otica evolucionista de Durkheim, ins-as

caminhariam daitituiçoes

mais finalmente desaparecer,e cum

prindo i —o

Curiosamente, o pensamento durkheimiano nao

social. explique-seCuriosamenteç ao cu-

e

concebe esta sociedade como

alias,determinante de Nesse ponto, ele chega

sentido deno

o proprio Marxsocial teria feito.que

passagem significativa de As Formas Elementares da Vida Reli-

dade estatal (o

"f eti chi zou"

"fet i ch i z ar"

nunca para refluir

para um pensamento

em grau maior do

a superestrutura politica ainda nao

mais realista que

so para se

Em uma

sera o

a transforma-

a enti-

a tendencia de destaque

ja preocupação central

e mais complexas

e nos

dealizado por Marx.

tem como

destino traçado para o poder politico no comunismo

suas vidas.

e bastante apropriado no

do aparelho de Estado na era

avolumar e s e ram i f i c ar

aos homens,

nao a-

a ser

o rei,

a questão sociedade-individuo

condiciona a plena realizaçao da individualidade

era tao expressiva que mobilizasse a atençao.

e mais,

as forças produtivas governam a vida das

ente externo e superior

serão as funções

Ja hoje nao

o processo

e que
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giosa, e

feixe

surpreendente que uma vida mais alta

literaiss ao

0 curioso e que o

No encarnado

a afirmaçaoconstrange in-nao

dividual, Precisamente

do trabalho, tal de

injustiças sociais percebida por Marx,

danças industriais. A

questão do desconforto espiritual pede, outro ti-em

que passa antes pela adaptaçao do individuo que

pela transformaçao Em 0 Suicidio,social. ele exp1i c a que

ideal moral de dificilmente vai

mostrar inclinação suicida Mas seria

feliz?

Pode a pessoa adaptada, integrada, siga sua vi-s er que

sem muitas perguntas. Mas issoe e s a-

pode-se tratar de um ho-ap enas

aquele descrido, j aque , por

nima assegura mecanica

mente bem-estar existencial,

duvi dac aç ao nao

incomodo.sobre fazer desse As utooiaso que

sua visão,

a r e i f i -ass im como

a fonte

mem venc ido

da sem muitas hesitações

a consciência humana -

Fica a

cer na divisão

curso historico das sociedades

o ho-

de forma privilegiada no Estado,

po de remedio,

tisfaçao ou resignação? Afinal,

seu entender,

a um breve traço"... A socializaçao nao

de rumo no

Durkheim argumenta que uma sociedade

elimina uma certa inquietação humana.

e morais em concentração,

seu povo

sociais parecem

por nao reconhe-

o mais potente

o sentimento de

autor nao ve nisso maiores problemas.

e um ser equilibrado.

mem sintonizado com o

dela se depreenda (as palavras

de forças fisicas

ate converge para ela.

o poder do coletivo sobre o pessoal,

"exausto e

como se apresenta,

Durkheim nao defende mu-

ou quase).

nao sendo

nao se a-
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Os modelos políticosdesacreditadas.

pratica.

Criar baru-

1 as Quando

con

servação começam

de Cecilia Meirelessoai ,

Como consequência de tudo isso, nesta

, segundo as palavras de Christopher Lasch, es

taria ganhando corpo

consome c on-

mundo de espelhos, de imagens insubstan-

ilusoes cada vez mais indistinguíveisciais, de da real idade. 0

efeito especular faz do sujeito um objeto;

( 0 Minimo Eu, Sao Paulo,Ed . Brasiliense, 22 ) .1986 , P •

Bem: aceitando-se i —

deología,

mo "

"maiorias silenciosas"

eu "

"A produção de mercadorias

"cultura do narcisis-

na TV.

sumismo (...) criam um

lho de minorias descontentes) e uma coisa;

uma propensão

alternativos falharam na

a perspectiva de Althusser sobre

(enquanto se reprime a tapa o

dariam razao.

transforma o

onde encontrar soluçoes? Os versos

as grandes democracias do capitalismo tem

quando mudança política e

o presente vai mal

ao mesmo tempo,

criar empatia com e-

e o

auto-reconhecimento para interpelar o

a individualidade:

futuro nao sao muito animadoras;

e outra.

Por sua vez,

a ver no mundo uma especie de espelho que

mas se justificam.

e as projeçoes para o

ças em declínio"

revelado pouco poder de atraçao espontânea sobre seus cidadãos.

a nao fazer diferença do ponto de vista pes-

individuo enquanto sujei-

cola de Frankfurt lhes

mundo dos objetos numa extensão ou projeção do

A vida atual passa mesmo e

Os pensadores da es-

que a apreende justamente como estrutura especular de

o que ele chamou de

"era de esperan-

podem ate ser amargos,
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sudi to, ligando esta representaçãoto simultaneamente;ser e

conceito marxista de alienaçao desdobramentos f e t i -ao e seus

das mercadorias/reificaçao dos homens;chismo aportando, em s e-

na concepção ideológica dos teoricosgu i da, de Frankfurt p ara a

haveria uma identificação abso-soc i e dade pos-industrial , em que

luta entre imaginário então,voltando,real idade; a afirma-e e

ideia da teia socialde Lasch, pode-se fazer envol-çao uma que

individuo contemporâneo. Ele enreda na sala deve o s e es-

magica,pelhos ; animam,de coisas enquanto os enum passe as su-

Nesse jogo automático dejeito despersonaliza. identidade,s e

as representações tenderiam real ,capturar o roubando dasa an-

titeses sua virtualidade condenando mundo fechar-se s ie o a em

Apesar da potência da moderna tecnologia produtiva damesmo. e

simbólica que do individuoela soei e da-s egrega, a com a

e indiscutívelde ainda de Mas u 11 i -nao s e apagou vez. que , nas

décadas, houve uma introspecçao desse antagonismo, tam-mas como

perda de impeto das atitudes contestadoras.

Politicamente, existi.a um denominador entrecomum as po

pulações do Oc idente do Leste da queda do muroantes dee as

nenhuma participaçao na vida politica deBerlim: a pouca ou

As esferas, de fato , aqui, terrenoseus países. separaram:s e o

la (1onge), circulo do poder.social; Entre dois, li-o o s uma

nha divisória nitida uma verdadeira lacuna. Na maioriaou mesmo

cidadania politica passoudas sentida muito maisvezes, a sera

do cumprimento do dever (votar,ritual por exemplo) docomo o

"briga"

"sua"

bem uma
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As instituições

nada re

presentativas , tal

alem disso,Quando, ficam opressivas ou inoperantes, tornams e

insuportáveis. franco des-

da opiniãocontentamento de outros,

publica das democracias capitalistas deve estar querendo mudar.

A questão e : re

solveram mudar,

t i ve-

e , recuperar

ordem social.sua

turno, insatisfeitos das sociedades burguesas s implesmenteos

neste instante, fora dos limites

Falta um modelo politico alternativo de amplitudecapitalistas.

então,pelo qual se guiar. Mudar, E

Efetivamente ,

açao politica esta levandode es-

Éna sociedade civil.p er an ç as

r iadas ,

Estende-se, assim, associa

ções

lizados quanto interesses

"nova"

uma parcela considerável

em certas situações,

era pos-industrial.

ao menos no primeiro momento,

um projeto politico inovador para orientar seu movimento,

ram que voltar atras

em que bases?

de vizinhança num distrito,

sociais na

a influencia de

elementos do capitalismo em

para onde? Quando os povos da Europa oriental

nao podendo permanecer como estavam

seu distanciamento das aspirações populares.

o desencanto com as formas convencionais

as pessoas

e nao tendo

Por seu

que como exercicio de direitos conquistados.

a concentrar suas

por exem-

nao tem para onde se mover,

A julgar pelo desinteresse de uns e

lizaçao de grupos diversos, organizados em torno de causas va-

de acordo com a heterogeneidade dos atores

so mesmo dentro do sistema.

ficaram menos representativas e,

e comunidades cujas motivações podem ir de temas tao loca-

ali que se tem observado a mobi-
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P1 o , do tipo ecologia, di

reitos humanos etc. De qualquer modo, delimita-

so-

respeito da dupla natureza que todo Estado deveria possuir: uma

face administrativa, coercitiva,

gica, cultural .

meio

numa gradativa especialização de papeis:social, a

dominaçao;

daquelas revoluções populares que, primeiro,

socio-economica. Diferente in-

Sao , iniciativas de vários matizes,isto sim, fragmentadas, mo

ía pelas tantas,vidas por objetivos particulares, podem

ate descobrir interesses s i , mas resguardando,

de comportamento especificas.

faz questão de imprimirpria que a sociedade

para diferencia-las das politicas do Estado e ,

de grandes aparatos burocrá-em tempos

ticos Esses traços ficaram bem evidentes

(assembleia mundial

lembra nenhuma revolução.

a marca pro-

a mar-

clusive porque

na outra,

lenta e

e pouca legitimidade.

a sociedade,

e expressiva a

ca da dubiedade estatal,

ao Estado,

e outra,

que teve lugar no Rio

e sociedade politica,

de liderança ideolo-

tomam o poder e,

e que ,

o contato com o

Trata-se de um fenomeno diferente

a suas açoes

no dia-a-dia, estratégias

depois, procedem a remodelação

so se percebe a longo prazo.

a recriaçao da cultura,

Nao e unificado nem tem um fim comum.

de Gramsci a

o discreto movimento na sociedade civil hoje não

no evento da Eco-92

dica que a autoridade estatal vem perdendo

bretudo quando se tem em mente as advertências

çao de campos entre sociedade civil

ate assuntos de carater universal,

Desse quadro devem-se destacar duas marcas:

A crescente defasagem entre os dois âmbitos in-

semelhantes entre

que e
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debate ecologico),de Janeiro para nortear clara divi-o com a

- domínio das,das atividades entre at en-s ao o

2£S£HÍ£S£oes nao-governamentais (ONGs) -te-se para nome ,o e a

reunião cupula do planeta -de encontro de chefes de Estado,

precedido de intermináveis de negociação entresessões assesso-

do s 0 paralelismo dos acontecimentosres nota:governos. merece

trabalhos das ONGs dos representantes governamentais cami-os e

nharam separados, encontraram; ONGsenquanto assempre nunca s e

tocavam fundo no problema buscavam entre s i ,e consenso os go-

as divergênciasescapavam pela tangente, enfrentarvernos sem

grande corte da questão ecologica mundial;Norte-Sul, ter-o o

ritorio das espaço publico ,ONGs informal vendeu cria-er a um e

tónicatividade, reduto oficial foi inaces-ao passo que a no a

sibilidade, garantida pelo dos agentes de segu-

aparando nao,rança, cortando

arestas; de resto, desfecho habitual: civis denun-mesmo as o

políticos decidindo (protelar).ciando, Mas decidindo.

0 Rio de Jane iro da Eco-92 converteu,s e como se ve ,

especie de maquete do planeta naqueles dias.numa Ali estavam,

caracteristicasreduzidas, sociologicas importantes do mundo

um corte alias,contemporâneo , mai s de incluindo eternosem os

ricos e pobres. 0 observador firmasse vista constatariaque a

despeito da impotência da sociedade civilque , a centro decomo

decisões de porte, instancia costuma ter estea que nas m ao s

esta podendo muito também,poder Estado verdadeo i —n a nao

" chega-pra-la"

"Forum Global"

a par da tesoura diplomática,
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inapelavel daqueles fatores produtivosmobilizado pelo curso

(ate sua categorização cairconforme Marx alertouque ,

sem

maiores resistências. Com sua lógica particular e impiedosa,

delineando progressivamente ordem social,vao em que

tecnico-economicas,as imposições falam mais altoora,por que

a vontade humana. 0 triste ambiental dopanorama as vesperas a-

A crónica situaçao2000 ilustra bem insensatez. de de-no essa

paises mais pobres criam condiçoesComoi dem .semprego, o s nao

estruturais para resolver a carência dos setores populares,

pressões migratórias sobre ricoscrescem as os países que , por

estão apresentando dificuldades para absorverlado,seu os

cada vez mais estigmatizados

a evolução do processoUma virada de jogo virias o s e

produtivo, atualmente orientada para fins lucrativosapenas es

treitos , pudesse ser revertida favor de interesses sociaisem

complicadíssima sociedade contemporânea, .e d i f i -amplos . E , na

cil imaginar soluçoes passem pela instancia politica.que nao

Mesmo caiam as barreiras comerciais nos grandes mercadosque

vislumbram mundo pos-industrial , certamen-comuns que s e

sera tão facilte derrubar fronteiras quando item denao o ex

portação forem os problemas sociais. Nessa hora, provavelmente,

economias hegemónicas estatuto devao-se refugiaras no seu

ha de melhorfechar Ee s e em copas. o que p ara enc a-

domesticosminhar assuntos velhos conhecidos Estadosque o s na-

"estrangeiros" .

"nações"

uma vez

para o

em desuso), tem ditado a recente pauta supercstrutural

uma nova



-78-

cionais? Os E stados momento, encontram mais f a-mesmos que , no

afirmar sua nacionalidade atravésc i1 idade de exter-em guerras

do em esforços para obter popularidade juntonas que as pró

prias sociedades civis. Conseguir interna em torno docoesão

poder politico dias atuai s e bem uma tarefa: j a virounos nao

um Estado burocrático,Pelo menos centralizado,proeza. para

insensivel sua volta.ao que s e passa a

Acender expectativas, portanto, em algo venhaque a

alternancia entre uma rotina insipidaquebrar tristeessa e so

bressaltos fazem sentir falta do passado esteque romper cir-

uma direção,culo vicioso, enfim, tendo buscando moti-s o mesmo

0 s socialismo realque jogavam no todavos .

pelos males do mundo ter que procurar outra desculpa;vao os

que jogavam nele alguma esperança vao ter que buscar novas pro-

ter aoUns outros , contudo, continuar vivendomessas. e que em

mais ricas,sociedades mais pobres mais violentasque , ou ou

instáveiscivili zadas, mais mais institucionalizadas,mais ou

menos tecnológicas, organizam sobre uma estruturamais des eou

sob um poder constituido.produção e Queira-se goste-seou nao ,

e ssas forças em alguma medida, determinantes daou nao , s ao ,

aventura pessoal dos homens assim, quando ase pessoas passam

a perseguir outras formas de vida, deparando com a necessidade

de descobrir modos de sociabilidade, certa altura donovos a

instituições,trombam tenham tentadoprocesso com as mesmo que

todo tempo fugir delas. No presente, ja conheceo s e o "peso"

a responsabilidade
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de tais instituições. No futuro (para que haja algum), e sp era-

encontro marcado entre a sociedade civil o Estados e que esse e

em reconciliação,termine ainda uma batida deque comece com

sera preferivelfrente. Qualquer coisa alheamentoa esse com

a administraçao publica assiste desenrolar deque ao uma cena

social de fome aqui vive sentido ali,em que s e morre ou s e sem

clima de naturalidade cortante.num

Nao temos bens, temos terranao

nenhum parente.e nao vemos

Os amigos ja estão na morte
incertoresto indif erente.e o e e

contraditórias ,Entre vozes
chama-se Deus onipotente:

Deus respondia, no passado,
nao responde, no presente.mas

Por esperança ou que cegueiraque

damos frente?um passo para a
Desarmados de de alma,corpo e
vivendo do dor consente,que a
sonhamos f alar falamos;nao

- ninguém sente;sonhamos sentir

sonhamos viver mundomas o
desaba inopinadamente.

E marchamos sobre o horizonte:
cinzas oriente ocidente;no e no

nem chegada nem retornoe

imensa turba inconsciente.para a

A vida nossa almaapenas a
brada este av i s o imenso e urgente?



-80-

entre esta alucinada gente?

(Cecília Meireles)

Cecilia Meireles de Paulo Mendes Cam-

Companhia Jose Aguilar Ed.,pos) , Rio , 1972 , ori-no

ginal, pertence e

bens , a Metal Rosicler.

"Nao temosa Vaga_Musica,"Cançao Excêntrica"

quem somos,

sendo que,

F1^ o r  d e _P o em as ( seleção

Os poemas de Cecilia Meireles foram extraídos da antologia

nao temos terra"

Sonhamos ser. Mas ai,



-81-

3

COMO PROBLEMA DE PESQUISA.ESTADO DE BEM-ESTARO

A REGULAÇÃO POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO

argumentos metodologicos mais recentes tem procuradoO s

guardar uma distancia bem N aodeterminismos.dos convémsegura

cientificas muito posicionadasarr i s c ars e com concepções num

ideiasmundo onde fatos surpreendem saem do lugar.naoo s e as

0 episodico da nota de imprevisibi1idade entanto,sem ,a no mu-

virgula dominios fluidosdar terreno das ideologias. Nosuma no

do factual, olhar morto:todo movimento sob mudamumo ocorre

coisas dentro do modo de acontecimentosas pensar; o smesmo s e

equilibriosucedem, rolam altera-seas pedras, rolam c ao e ç as, o

geopolitica do planeta,de forças mundial ele,e , com a mas..

Ha algumas décadas,Mais nada. metade do passa hoje agi-que s e

novas e estimulantes definições detar i a o pensamento renderiae
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delirios ate,realidade, frutificaria em utopias, seriamque

cientificamente depreciados como em

E dai? A1iteratura. arte enxergou maissempre a

ciência por poder divagar sem culpa, por conseguir ultrapassar

apenas que a

descolar das conjunturaspor s e e

contrarioantec ipar o devir, tipo de ciência,ao

mente empirica, detecta o palpavel, de s c o —que s o

e inape1 ave 1mente visão de mundo e que se-

forma mediocre deguir somente en

tendimento .

Hoje , a vida

ideias,institucional. E idem. Mude-se que bemas o

cenários,quiser, insti

tuições cansadas aqui conhecidas ali. 0 es

tar havendo

no padrao, Acontecimentos quase impensa-fica inalterável.que ,

ve i s desenrolam, modif içandos e e ,

seguinte, absorvidas, o s a-

comodados normal. Problemas economicos,e as

guerras civis,

individual coletiva istoe

j a faz tempo,

Algo esta esgotado na Historia. N ao a própria Historia,

capacidade de projeta-la.querem alguns,como A ideologiamas a

"degenerariam"

a mera-

as novidades ja foram

o rastro do acontecido

a utopia acabou.

a outras

de um

com as possibilidades

o normal.

o real

e uma simples

o mapa mundial

e uma

o mundo

pectivas de uma nova vida,

no momento

coisas voltam ao

o cotidiano afetado

reposição de peças numa engrenagem

desde que passem de

"fatos novos"

e melhor que

que parece

As pers-

e uto

pia e ,

nao vence o

nhecendo que

situaçao concreta oferece,

e nao se contentar

Faz falta um tempo equipado com futuro.

transformem-se os

devaneios e

isto e

o sens ivel,
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quando onam patentes quan-

da historia episódica da humani-estimulos

dade , quando velhas doutrinas disputam espaços so aparentemente

na esteira dessa ruptura da antigaOs caminhos abertosnovos.

ordem internacional podem ate descortinar outras - realmente

apatia i-

ar ,

da traje-

ideias transformadorasA s

linhas históricas, dos maiores redirecionamentos da evoluçãode

A tónica hoj e,social. contudo,

s e

ta havendo alguma luta. desenhado pelos teo-

pa-

A vida real engoliu a imaginaçao.quem quiser ver.r a

ciência unidimensional

Élugar e praticamente a criatividade.secou como

devagar,s e ,

esta traçada; destino dos individuos, então, sera caminharo

dentro dela, de Berlim

da globalizaçao. Nao ressenti-os

mentos Talvez es-

e um realismo exasperante.

a par das quebras

em toda parte.

da era tecnológica

na era

a fantasia e

esta ai

a epoca atual.

que os nacionalismos,

outras - direções,

A cons-

sempre estavam la,

do nao responde aos

pois o muro

As grandes transformações estruturais

agora cerca todo o planeta,

mas nao deixa de ser sintomática a

0 panorama triste

e que es-

muito diferente do ja dado:

deologia esta perdendo a batalha para a realidade,

ricos de Frankfurt foi-se configurando lentamente e

deologica que domina

imaginário nao consegue se renovar,

etnias tenham-se evaporado.

a rota da sociedade contemporânea

se instalou em todo

toria humana se orientaram por ideários e motivaçao coletiva.

entre religiões e

Ha um enorme cansaço no

indicios que se tor-

A i —

vem dando sinais nesse sentido ha tempos;

nos convencêssemos de que nao ha que esperar nada
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tejam ate se aquecendo perigosamente. técnica,Mas a em seu a-

nao presta atençao isso , transportando a vanguardavanço, a e

retardatarios.atropelando os Nesse aspecto, faz sentido te-o

o poder técnico,de da sociedade atual, sobmor cursoque o va

sistema de produção unico, totalitário,dar contrafacesnum sem

nem contrapartidas, de assimilar diferenças culturaiscapaz

faraó tanta diferençafinal, toca asque , no nem no que expec-

tat ivas de vida dos homens. tanta linearidadeE i —nao s er a a

gualdade (social), como pedia ideal comunista do doo começo

fraternidade da retórica revolucionaria fran-seculo , nem sera a

Sera apenas padroni-mu i to liberdade felicidade.cesa, menos ou

zaçao.

viria assim tao oprimenteA pos-industrialer a s o nao

de carater huma-fosse redirecionada ideais inovadoress e por

da transiçaonista, aproveitando do mundo industrialo vacuo pa-

as ideologiasAcontecer a o seu que sao , na

Sao velhosverdade, reciclagens sem virtualidade para o novo .

nacionalismos ressuscitados. Religiosidades quietas que voltam

pelo caminho da afirmaçao,manif estar mediantea s e e nao mas a

uma visãonegaçao do outro . Ou , turno, ec onomi c i s tapor seu que

torna todo imperativo técnico uma condição de modernidade to-e

obsolescência.da demanda social Nesse a questão pas-uma caso,

as ideologias dos a Algo que,a deser por que novo nao vem. u —

ma parte, de s arme culturalmente justificadasas causas mas e-

quivocadas conduta intolerante por outro lado, motiveem sua e,

"atuais""pos "
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individuo contemporâneo - incapaz de distinguir entreo

automato,soai e o

meto-

dologica, cada um.de 0 determinismo estrutural partiria da

proposição de que, prime iro, s i s te-s e

ma de produção distinto deste que ainda prevalece para, depois,

0 sque

weberianos rebateriam, argumentando que diversas esferas daas

economica, a politica,vida social inde-a

pendentes entre si parale-e s e

los , ate encon

tro este provocado por afinidade de principios e

consolidação de 0 ponto de vista,

mais razoavel foge desses dois eixos: e mecani-nao

logo , termos da pergun

ta sobre quem nasceu primeiro ideal tam-e

tema resposta de que

É filosoficamente dificilmatr i z comum. como

sendo sua opção se

Fica mais aceitavel o

s i mb o 1i c o

analise .plano conceituai, in

ventadas" ) todo .

estão integradasc o , mas ,

instancias de teminterpretação (e

Sao,pois,partes ("

escolha a

bem rejeita

a meu ver,

tomarem forma as

uma ordem social

mas nao

e nao

na essencia,

para efeito de

recusa os

instale um

o pes-

cista nem circunstancialista;

fala mai s nisto.

e nao se desembaraçam.

ou casuais,

lhe correspondem.

que marca a

encontram em certo momento da Historia,

os valores

ou causais

o material ou o

As respostas vao depender da posição filosófica,

desenvolvem por rumos proprios,

em ascensao.

como um so,

Mesmo quando tomadas como

que se

de um

ideias e

um errante sem sentido existencial.

admitindo que esta divisão so ocorre no

Aparecem isoladas no discurso científi-

e preciso que

sao contemporâneos,

entender o pratico e

a ideológica - sao

aceitar as coisas
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ciencia,assim j a o pensamento traduzque ser em que s o s e por

estão mutuamente condicionadas.conceitos),

A partir de tal compreensão integral de sociedade,uma

aspecto de uma relaçao, termo decomo uma

interaçao outras facetas da organizaçaode base comum ascom

social, dos lados determine outro, influen-s em que um o mas s e

muito dificilDito assim, adm i -nem e

e classicaJátir simples argumento. deesse

a ideologia terreno no qual lutam,que e o as pessoas s e movem,

tomam consciência de sua posição Quer dizer,mundo. i de olo-no a

tao real quanto relações económicas quegia real , lhee as cor

respondem. Uma coisa nao existe a outra. Todo fato s i -sem e ,

ideia.multaneamente, E , embora de uns temposuma para c a s e

pouco melhor essa proposta metodologica,tenha assimilado um

tem praticado seus princípios desenvoltura.nao s e com

Senão, exemplo do ultimo estagiotome-se de desenvol-o

vimento da sociedade moderna, conhec ido Estado do bem-es-c omo

uma instituiçãotar social. Pois bem: desenharque começou a s e

década de 30 , durante tendo-se f irmadona a

na reconstrução fim da segunda guerra mundial. Umque marcou o

incontestávelmodelo desenvo1vimentista considerado sucesso nos

50-60, J a crise 70 , vivendo piores momentosanos em nos seus na

década de 80 transformaçao (lenta,iniciando etapa dos 90e a em

diga-se, j a que projeto Europa-92 foi adiado para fim doo o

milen i o mercados do resto do mundo, por enquanto,e o s comuns

"grande depressão",

a mesma

ciem numa reciprocidade.

a ideologia aparece

a frase de Gramsci
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existem mais

desemprego teima emo

C orno

tar? Como estrutura, seguramente:

fico dentro do sistema capitalista de produção, inspirado na

pelo lado politico também: f or-teoria economica de Keynes ; uma

tanto das

A face ideológica des-

segundo plano da

analise,

Uma interpretação tecnicista do wel-mais técnica da questão.

condenável.s o ,

dan-

digamos, mais economicista da instituição.

muito da inclinação pessoal do pesquisadorinclusive ,

e ,

legitima. Indo mais longe:

lecionar (destacando) e

a analisede-lo (condicionado) nao

mundo tem orientaçãoperde validade.

teórica,

nhecimento ja propos ac e i taram que ,

e prec iso,nao

ve 1 , mas simplesmente

ser

"cientificamente"

destinada a corrigir um

nem possi-

por uma certa perspectiva,

uma das facetas do objeto

a sociedade.

um modo de acumulaçao especi-

do enfase ao perfil,

em teoria,

o Estado de bem-es-

A sociologia do co

sa regulaçao e que,

fare state nao seria,

controlar sua interferencia no processo analítico,

descartar os pontos de vista pessoais,

sua opção e

rado em se querer privilegiar um dos aspectos do problema,

para ser objetivo em pesquisa social,

ao passo que a recessão ainda assusta e

Em ciências sociais,todo o

nao recuar).

vai para o

Nao ha nada de er-

desde que ele proprio esteja alerta para isto,

incluindo os que nao sabem disto.

se analisa

por si

distorções do mercado sobre

isto quando nao se dilui por completo na abordagem

e estou entre os que

ainda que nao se trate apenas de £e-

sim de enten-

Vai ai,

ma de açao social do Estado,

quase sempre,

e dai
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necessario reconhece-los.

nas apreciações0 muitas vezes, sobre E s —que ocorre, o

tado de bem-estar a pretexto de estar sendoe que , s e

o elementoideologico sua composição., ignora-se de E ig-

constituiçao fato historicoduasnora-s e vez e s: na sua como e

sua reconstituição objeto de estudo. No segundona como caso

dominiosse pisar da ideologia,porque em nos em nome

de suposta cientificidade, denuncia um comportamento maisuma

ideologico - esta pen-pois inconsciente do que aquele que s e

sando evitar. No primeiro agindo assim, se perdecaso porque,

inteireza da instituição:de vista Estado de bem-estara o e u —

ideia. La,ma estrutura mesmo tempo, sua origem,e , ao uma na

esta semente do socialismo reformista deixando meio dea que ,

lado, e depois projeto de mudar sociedadepara sempre, o a c a-

pitalista pela revolução, a possibilidade de muda-las e apegou

ideia originalgradativamente pela reforma. 0 fato de te-que a

nha sido apropriada, em alguns nao-soc i a-paises, por governos

listas nao desfigura Sem contar sociedadessuas raízes. que as

a ponto de promover justiça social ateque mais a aprofundaram,

com disposiçãotestar elasticidade do capitalismo remode-a as

laçoes de cunho popular, foram sociedades fortemente influen

ciadas pelo ideário e pelos partidos social-democratas. Seu

projeto politico consistia atuar dentro das institu-e m regras

cionais da democracia burguesa, respeitando critérios f or-s eus

mais, abrir 'lo objetivo maior: reduzir drastica-por em sem mao

"cienti

fico"

a recusa
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meIho-

ria das condiçoes

públicos de boa qualidade (como rede escolar, hospitalar)viços

(releve-sepopular, por exemplo).

permaneceriam em principiolista),

lista) e

so

ciais (Estado socialmente ativo, ampliado) e

pratica democrática (de democracia liberal para social-democra-

(fordista) (keynesiano),

Nesse ultimo ponto,

possui inspiração socialista,

Suiça,J apao,dos Unidos,

tenta. Primeiramente, porque

indif erenciada,

que ,

o modo de produção (capita-

a literatura

a substancia da

com a promoção

como Esta-

tecnica e

papel do Estado na regulaçao das relações

Em suma

colabora para reforçar a visão mais

o modelo de produção em serie

a forma institucional

A base ma

mas mudariam o

especializada parece concordar.

e implementação de programas sociais estratégicos (habitaçao

do regime (democracia burguesa),

a provocação forma-

menos politica do welfare,

e de consumo de massa

conforme mostram as classificações correntes

argumento que nao se sus-

politicas de redistribuiçao de renda edo pleno emprego,

Quanto a interpretação de que

a experiencia do bem-estar nao e

o fato de ele ter prosperado

o Estado de bem-estar

que consagrou de

ao dividir os tipos em Estado assistencial (ou liberal),

de vida dos trabalhadores via oferta de ser

eia) . Eis ai a procedência da ideia do welfare state.

vez a revolução industrial.

tal decidida em favor dos setores subalternos,

também em paises sem tradiçao politica de esquerda,

mente as desigualdades sociais por meio de uma açao governamen-

terial de sua realizaçao foi
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universalista (ou social-demo-e

ja estabelecem na demarcaçao um corte político impor-crata),

tante, mediante o qual diferentes alcances dass e

estratégias sociais praticadas tres padrões. E ternos

ceiro social-democrata Estado adianta mercadoo o s e ao em

alguns momentos, seja, fica esperandoou nao que a-

c i dadaostenda as necessidades de todos o s e

instante do capitalismo, universalizandoa engrenagem acessoo

a serviços considerados otica socialista direitos dana como

populaçao, principalmente educaçao saude, investire e m

politicas preventivas - melhor remedio para problemase o so-

de renda. Portanto, a meta de

justiça social e muito mais fortemente perseguida sob o modelo

outros dois, onde prevalecem mecanis-os

compensatórios, planos de prevenção,corretivos, sobremos os

cabendo mercadoo s grupos que o

interesse politico de-absorve (assistencialismo)nao ou que o

termina (corporativismo) . Tudo isso s o

que consistente de welfare state e

i de o 1o-ascendencia socialista,mesmo uma modalidade mais

gica de Estado-provedor, cujo conceito original, de um podero

politico equipado j ogo social favor dosem

mais fracos, foi adaptado por liberais conservadorese

^.ight de Estados de bem-estar,soes apesar da doutrina burguesa

contrario. A resistência doutrinaria,em entanto, i nino pouco

corporativo (ou conservador)

para intervir no

ciais ainda e desconcentraçao

evidenciam os

alem de

o mercado

so no

universalista que nos

a de

ao Estado basicamente assistir

concorre para mostrar

a forma mais bem-acabada e

se antecipa por um

em ver-
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os quais pediam açao estatal vigorosa para revitalizar40 ,

conomi a,

socialistas .

Foi

experiencia do bem-estar.

Se algumas analises pecam por abstrair aspecto ideo-o

tos estruturais, pecado inverso: incrivel-s ao

acentuam tanto o projeto politicomente voluntaristas, ou seja,

apelo economico. É
c ional.

trajetória do individuo,

na verdade,

lha, de atin-

sua estratégiagi-los ; s e

caminho (ai incluidos eventuais

chega la. Alias,concorrentes), pronto: voc e e

teoria dos jogos. Ea s e

arena politica, da vito-alcançada a casa

ria, seus planosvoc e , aos

sujeitar calados a

estara a vontade para impor

o mun-

a Suécia.

a expressiva maioria dos feno-

a teoria da escolha ra-

a e-

e vin-

e opcional na

propulsor do Estado-providencia que praticamente desprezam seu

assunto e Estado (socialmente atuante),

dando exclusividade aos

Como num jogo.

Por essa epoca,

E , quando o

todo o

po de disputa for a

quer dizer,

cruzarem seu

logico do welfare,

Ela enfatiza invariavelmente aquilo que

por sua vez,

voce estabelece

o que acontece com

o panorama de pos-guerra dos anos

seus fins

nao da outra:

o seu cam-precisamente isso o

gou com mais brilho a

portava num contexto socio-economicamente adverso como a onda

como se

for apropriada para superar todos os

nao terão que se

e os meios

e cl aro,

menos sociais fosse,

mundo volta os olhos para os

do todo olhava para

de depressão dos anos 30 e

socorrer os segmentos de baixa renda etc.

outras cometem o

que diz

seus condicionamen-

vencidos que,

obstáculos que

uma simples questão de esco

la que se desenvolveu
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tais imposições. Nesse tipo de jogo, todo

Nao existem determinações insuperáveis. Nenhuma bar-sempre .

intransponível etc, etc .

Natural mente, ficariam

do oponente de expressão),este melhor ir direto

a bem da precisão, e monopolio.ao ponto: este jogo, As teses

do livre arbitrio,

quisa cientifica, Evidente

mente ,

escolha racional

postas as opçoes individuais.

nesse pontos o

sua dinamica

implacável, se movimenta.seu

e porque ha mudança que ha

Historia. na Historia,Contudo , transfor-conservar e

Portanto,mar , a exceção.

çoes disponiveis para pessoas e ,

estreito E , quando a guinada vem,vezes,

forças mate-e

Se as-

entao,sim, chama pretensiosa-

s o nelas),

"sistema"

a uma

a regra;

na maior parte das

na exposição de

o mundo tem escolha

a teoria da

o homemcampo onde

com suas instituições,

o movimento de um todo:

e o

e grupos

Como nao e

reira e

suas premissas (e

a margem de manobra,

de mera

nao for

o caso aqui (o

e bem pouco matizado.

tes com que deparam os

se lembra que a sociedade,

Nao que seja impossivel muda-la;

o arbitrio pode pouco e,

riais e superestruturais em sintonia de mudança.

estratégia ae conquista;

o simples resultado de uma aspiraçao combinada

fala alguma coisa das restrições estruturais

quando transportadas para o terreno da pes-

individuos em sua açao;

no fundo,mente de escolha racional nao vai passar,

ela nao e

furiosos se ouvissem isso de algum oponente de peso.

sao de uma precariedade irritante.

os teoricos da escolha racional

Nesse ponto se ressalvam os limi-

o que se

o leque de op-
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frisou, o

t i c a . Resultado:

hipótese de pesquisa,

gulas,

mas

questão,

princip io,

tos , so

corri efeito, de u —

rac ional.

Senão, deixa amb igua,near . a vo-

distraidamente (umnas

pois sao paradigmas antagónicos).

Esse

Capitalismo Sao Pau-

É1 o , 1989 ) .

lacunas do individualismo metodológico

esta nao

a conjuntura pode favorecer ate certo ponto

a orientação estruturalista que pratica

tornando-a tendenciosa,

o momento po1itico-ideo1ogico desta interaçao,

costumam aparecer,

o momento

caso preciso do trabalho de Adam Przeworski

luntarista que

enquanto os anula na analise pra-

basta passar a apreciaçao do objeto específico de estudo para

£_§.££Í£Àz.^£!H£££££Í£ (Companhia das Letras,

uma obra de mérito amplamente reconhecido

a meu ver,

normalmente entre vir-

ma interaçao - e

de uma forma ou de outra,

empobrecida pelo que nao pode apreender com sua perspectiva li-

se jogar todo

individualismo metodologico so reconhece os condicio-

e o

e a atitude

pois, conforme se

nos casos concre-

e j us t i-

cio-economico ou

nantes estruturais em teoria,

Seu voluntarismo insistente compromete a investigação

propoe e

das instituições sociais no comportamento dos atores,ç ao e

quando o indicado,

tendo-se em conta obviamente que,

na apresentaçao da metodologia utilizada ou da

relutante entre o parâmetro

dos teoricos da escolha

e equilibrar as açoes em

sem unidade e

porem sem nunca perder de vista que se trata,

falta de escolha diante das circunstancias,

pequenas concessões a influencia das relações de produ-

o peso da avaliaçao no arbitrio dos agentes em

exercicio de contra-senso,
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f icado . Tem f avor fato de aceitar desafio de examinara seu o o

angulo mais dificil (nowelfare state também pelo tocanteo seu

a metodologia cientifica), pelo seu lado po1itico-ideo-i sto e ,

topico geralmente mal-enfrentadologico, em pesquisa social. 0

teórica hesitan-problema do estudo de Przeworski diretrize sua

te , dividida entre arbitrativo-indivi dualista da cul-a vocaçao

expressão metodologicatura norte-americana, encontrouque sua

a formaçaoexata teorias da escolha racional, marxista donas e

Dai,autor, sobrevive enviesada trabalho. todoque em seu pa-o

inconcili ave i sradoxo. Sem conseguir sintetizar termos deos

dois sistemas de pensamento af irmam, a primaz ia da de 1i-que um ,

beraçao pessoal guiada pela a preponderância daoutro,razao e,

conduta etico-politicaestrutura material da sociedade sobre a

individuos, Przeworski cai freqtientemente em contradição.dos A

anali s emaneira indecisa de conduzir inutiliza livroa nao o

parte empirica do estudopor dois motivos principais: muitoa e

quanto a face argumentativa,forte ela apresenta muitase , s e

teoricos ,focalizada luz de dos tentati-vezes um marcosa sem

fica visivelde felizmente. Nesses momentos,vas a

superioridade da critica inspirada no marxismo sobre tesea o —

A obra ja valeriarientada pela escolha racional. s o por seu

Alias, reunião depos-escrito. ela tem mais valor textoscomo

isolados do que propriamente tese comprometida de f e-como com a

de argumento do tipo fio condutor. Conformes a disse,um s e nao

raciocinio unitárioexiste coerente texto deesse Prze-e no

síntese,
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sua investigação eworski.

Ao discorrer, por exemplo, sobre

do Estado de bem-estar,

dependente do capital.

forças politicas que sobem ao poder

essa dependencia, pois ela e estrutural uma

caracteristica do sistema,
tes de cargos governamentais, dos vencedores
das eleições. 'poder', na verdade,
confere pouco poder; es
tão sujeitos a dependencia estrutural, como

(P . 60)

democrac ia, certe-uma

do s . Como salientado por
seguida a eleição de Allende para presidente,

e burguês'. Todos tem deniversal secreto lu-

s ao de s iguais,tar continuamente. Suas chances

A demo-

a impotenc i agrupos
politica, condiçoes devisto que nenhum tem

garantir seus interesses de modo definitivo.

"Em

qualquer outro partido."

Estar no

um caos.

fonte de uma oposição de conceitos -

ta e

o carater democrático

nao afeta

um jornal chileno em

fosse eleito por intermédio de um sufrágio u-

por si:

governo socialista X economia capitalista -, Przeworski lança

Em matéria de enquadramento teorico,

mas nao predeterminadas

za de que

cracia condena todos os

'ninguém esperava que um presidente marxista

nenhum grupo tem a

e nao dos ocupan-

que falam

"Qualquer governo em uma sociedade capitalis-

A natureza das

duas interpretações que se contradizem abertamente e

os social-democratas

ou imutave i s.

seus interesses serão concretiza-
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Todos curvar-se perante
dos . A democracia gera resultados

contraditórios: ora
de outro. Fortalece as c au s as

se contrapoemico dos capitalistas enquanto

efeitos politicos desse po
der. Paira sobre
pada ,

(P. 171)

Nem contraste

padrões analiticos. Também seria redundante entrar na discussão

de Przewcrski evidente, tomando

suas premissas: capitalista, estar no poders e ,

conf ere, na verdade, pouco poder, de

pendente do capital, como

(burguesa), pode ter certeza de interessesque seus

cretizados? E adianta sair pela tangente formali s ta,nao com

respostas do genero interesses

interesses politicos", na pratica, elesporque, s e

- ou alguém consegue imaginar algum poder políticoconf undem e-

fetivo , ornamental,

trol e sobre e

tes liberais a fio. Ain

da nessa passagem da pagina 171 sobre

para ilustrar equidade dapasmem a

candidato sccia-um

distribuição de probabilidades."

a vitoria de

a eleição de Allende,

com Przeworski

numa sociedade

e vice-versa? 0 pior

a sociedade,

numa democracia

ora em

tem de

e que nenhum grupo,

que os dispara-

nao com uma es-

seus resulta-

serao con-

ordem legal burguesa ao aceitar

nao meramente

a economia,

continuamente aos

mas com oportunidades regidas por uma

e perguntar o

sem certa capacidade de con-

favor de um grupo,
que parecem

do poder econo-

economicos e

e preciso insistir em apontar o

de Przeworski se prolongam por trechos

"trata-se de coisas diferentes:

se encontra aquela pérola

ja que qualquer governo e

entre os
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lista a chefia da naçao. 0

cer ,

nado foi. A justificativa para isso,

lhor politicamente incorreto estilo piada-de-portugues:e

tavamos ai

0

É como s e ,

partindo de uma proposta metodologica traçada, ele admiti sse ,

mas

ideia:

em

dois paragrafos ilustrativos dessa indeci-

pinçados das paginassao ,

com

rientada,

de f ron-

dessa organizaçao particular da sociedade.

avanço

e-

(2)delas; agente da transformaçao

di tadura"

"0 movimento pelo socialismo desenvolveu-se

j a e

a leitura assim o-

porque nem mencio-

com certeza,

"es-

mente no meio do caminho,

seu texto.

(1 ) buscar o

mas nao governar,

ficou pura e simples-

dispensam-se comentários adicionais).

no fechamento do trabalho,

que também nao chegou a mudar de

ciado e

Í££É£z££_£££_££££ÀÈ££ definidas emergentes

deve ser secundário,

indeciso entre o voluntarismo anun-

que nao deu conta de cumpri-la,

xistentes na sociedade capitalista ou fora

socialista exclusivamente na classe trabalha-

procurar o

em caso de golpe de Estado,

A segui r,

que ele afirma na introdução contraria na conclusão.

A vacilaçao do autor segue do começo ao fim do livro.

falando de democracia;

no seio de sociedades capitalistas,

fato de que lhe foi permitido ven-

seria no me-

Social-Democracia (os grifos sao meus;

o estruturalismo que se insinuou inadvertidamente

do socialismo no interior das instituições

finais de Capitalismo e

Tres foram as escolhas:

iniciais e



-98-

dora ou depender do apoio de diversas clas-
de nenhuma;s e s , mesmoou e

formas, progressos parciais,

a completa aboliçao doos esf orços e nerg iase

(Pp. 15-16)

e

repressivo, nenhum movimento pode furtar-se
o poder político - mesmo

objetivos mais limitados; deve faze-
lo simplesmente para proteger- 0 s s o c i a-s e .

precisaram lutar
pelo poder politico porque qualquer outro mo-

ex-

dase

oportunidades oferecidas pela participaçao

condiçoes imediatas dos tra-para melhorar as
balhadores,
conseguido Precisaram lu-o
tar pelo poder, £2£te de podere
faze-lo sob condiçoes democráticas.
mais foi em
(P . 281 )

no primeiro paragrafo, escolhas; no segundo, a

falta de escolha do movimento socialista: sobreviver ou desapa

recer nao

colha racional). E fica nisso. 0 dilema de Przeworski

solve, reconhecido exp1icitamente;

recons

trói teoricamente de

cluido pela força,

(3) objetivar re-

grande medida uma consequência."

capitalismo."

a procurar obter

a perspectiva sustentada aqui

tiveram a

Em contraposição,

na otica do liberalismo,

favor do socialismo teria sido

(escolher morrer,

tiveram de fazer uso

sequer e

Em suma:

"Quando confrontado com um Estado hostil

e uma e s-

1istas nao

apoio dos mesmos.

Tudo o

o Estado

vimento em

tendo os

t£veram_escolha;

pois de outro modo nao teriam

bem-estar como uma totalidade,

apenas permanece.

ou dedicar todos

nao se re-
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Éinfluenciam.s e

ganizaçao da produção, dentro do sistema capitalista, que ajus-

socialismo democrático

c i p ant e,

ciocinio a pergunta de s e

duas dimensões sejam, fundo, se preferi-no

da mesma representação.r em no

entanto, pode favorecer mais

de outro. Na modalidade social-democrata de Estado-provedor,

prevalece

compromisso de classe, base de apoio popular dos go-a

democráticos, enquanto nas assisten-versoes

do modo de produçãocontexto material

dacapitalista,

indivi

dual , social,

É ela a 1iberdade de ser

aqui nao A ciência fe-

E , assim,

normalmente, a

grande definidora da trajetória pessoal.

"partes"

cha o

a nota do welfare.

cialista e corporativa o

e preciso admitir queseu cerco .

ta as relações sociais

e de torcida

com sua economia de mercado,

com base nos principios reformistas do

e de verificação apenas.

uma coisa so ou

A situaçao histórica,

dado o

Nao que se deprecie

Nesse tipo de concepção,

a manifestaçao de um aspecto que

que se busca afinal.

sequer se cogita que o

politicos e ideologicos que

possa ser determi-

se interpenetram e

o perfil po1itico-ideo1ogico da proposta de bem-estar,

o que veio primeiro

a individualidade.

Pode-se variar pouco

a soc iedade e,

Nao cabe nesse ra-

um modelo peculiar de or-

vernos socialistas

terial ou a

dotada de fundamentos economicos,

em seu eterno confronto com o

de carater efetivamente regulador.

ideia do P°is pressupõe-se

o limite do individuo,

e se viabiliza mediante um Estado parti-

a matr i z de

o contexto ma-

suas açoes,

que as

nante em algum momento.

Mas a questão
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de 1 a. Logo ,dentro as opçoes s ao

As sucessivastranscende-la) desaf iar ser punido.ou e gerações

sobra o consolo de descabido deesperar que o uma epoca possa

finalmente tolerado décadas, séculos depois. À sabsorvidoser e

esta emisso. E fim da civilidade dis-ve z e s, nem nao e o que

estagioseria verdadeiro dela; li-ondecussao o começo um a

rota individual esbarre sistematicamente bem-estarvr e nao no

convivência civilizadacoletivo , onde liberdade pessoal e nao

Ate 1a, restara individuo a condutase choquem por regra. ao

padrões dominantes,de se ajustar daaos quer os s o-

- aquela das instituições -ciedade sentido mais amploem quer

especifico,do turmaos seguindo aseu grupo sua sua

tradi çao acintosa do de qual-mas ,

dominio coletivo.Enquanto isso,quer forma, um agrupamento, o

individuoenquanto o for imagem cativa do estabelecido,a p en-

e desproposito. Ate surgiremescolha racionals ar alternati-em

socializaçao de fatomelhor f al ar liberdadevas , sera em e como

utopia.

A genese do welfare state, nessa medida, deves e nao a

serie decisões dos socialistas ini-de felizesuma europeus no

cio do século, pacificosquando resolveram democratas,ser e ,

otimosde quebra, administradores do capitalismo. Que sua ideo-

de cunho popular estalogia reformista presente na constitui-

Soavanço do Estado-provedorçao certo.e no essa ideolo-e que

gia , a rigor, constitui outro lado deo um quadro socio-econô-

transcender (transcender-se,

sua turma"

"tribo"

"racional"

"va procurar
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uma situaçao histórica particular,especifico, de temmico e

livre deliberação da social-democraciamu i to ver com aapouco

previsões marxistas,Contrariandoinstante.dado socia-asem o

lismo revolucionário foi cenário propicio aencontrar o sua

paises de industrialização ainda incipiente,instalaçao em ao

economias industriais mais cristalizadas,passo que as com re

de produção ja delimitadas1aç oe s termos capital-trabalho,nos

vulneráveis desestabi1izaçao damostraram bems e menos a uma

ordem constituida. Os contornos dessa epoca na Europa ocidental

acabaram formando desenho do Estado de bem-estar:o no c ampo e-

conomico, dinamica capitalista se reorganizando em função dasa

turbulência dosnecessidades nascidas 30-40,novas com a anos

tendo, isto, que racionalizar linhas produtivaspara as ao mes

mo tempo que recompunha o mercado de deem consumo massa; no

campo ideologico, socialistas adaptando doutrina socialos sua

novos tempos af astando da ortodoxia comunistaaos e s e para a-

campo politico,braç ar re f ormi smo social-democrata;o no os go-

investindo programas de corte popular, voltadosvernos em p ara

atendimento das fortes demandas dos setores subalternos. 0o

conjunto dessas tendências (nao casuais, c ontrar i o: deao rai-

comuns) resulta welfare state. Da mesma maneira, a tota-z e s no

lidade dos aspectos esboçados longo deste trabalho conformaao

a crise atual do Estado-provedor, vazio caiu este modoo em que

regulaçao,de da travessia da soc i edade industrialno vacuo pa-

mundo pos-moderno, ainda sabe bemra fazero que nao o que com



-102-

uma plataforma socialista democrática contemporânea, seria pre-

antes admitir certas motivações de raciocíniociso

tranqiii las . freqiientemente ,

de pensamento respeitáveis e ,

por conseguinte, mais diferentes

uma novidade praticaredutos,

Esta ideia meio suspeitae .

parece s o

incontornaveis da democraciadas ,

ideologicamente restrito

Comma

administrações socialistas conseguem ateesse poder limitado,

semblante do capitalismo

se

ria preciso muito mais,

nestas coordenadas

trem fim preferindo, descarrilhar .ou ,

e ,

quina estatal), trilhou

çando tanto que,

"socialismo democrático"

"direção responsável",

Nunca e

mais um nome para designar

todo poder politico é estruturalmente

esbarram em

a correntes

a social-democracia euro-

reserva nos

chegando (a ma-

as pessoas na era das maquinas.

longo prazo o

a mesma margem de manobra de um condutor de

nem sempre

quando se viu,

a expectativa geral de u-

e c i-alterar a medio e

que ninguém sabe com certeza o que

e aparentemente forçada de

dependente e

desafio de pensar no que consistiria

mas para mudar seu espirito

havia construído algo alem do

a um governo de esquerda

mas avan-

vilizar seu desempenho social,

sem sustos continuos na jornada.

e teórica,

o que confere

premissas muito caras

demais insistir que

peia se fez de desentendida para chegar la

resignadas com as condiçoes

Para se aceitar o

vistos com bastante

o bom caminho do capitalismo,

o mesmo cansado programa das esquer-

nos trilhos ate o

ate porque se aplicam a

Sao principios que,

no sistema capitalista:
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arquetipo liberal di

reitos sociais, mercado.

mérito desses feitos,

e ideológica,

cias dentro do proprio pensamento esquerdista, mais preocupado

ta.

vitoriosas. Sob

É
natural, portanto, os

seu modo de viver.em

os procedimentos politicos de pelo menostados , meioesperam que

século atras produzam agora de antes,

inicial

c arac ter i z a

sociedade moderna que,

consequência,por via de neutralizou boa parte dos efeitos das

de maneira que, para

novas estratégias politico-sociais, inteiradas numa sistemática

N ao

"c op i a-1as"

na adversidade material

segurados contra o

vem conseguindo manter seu nivel

ta e

imperativos da epoca contemporânea.

So que,

e contraria ao modelo social-democra-

res nesta ultima década.

A averiguaçao aqui nao

sendo que nem

por sinal,

hoje viu deslanchar tamanhas mudanças na

reformismo vivem hoje as populações mais afortunadas do planeta,

suas reformas

e penetrado historicamente no terreno dos

Essa fase que separa o impulso

na ansia de reproduzirem os resul-

o signo daquele

do socialismo reformista da falta de energia que o

então em avalizar as conquistas dos regimes de partido comunis-

como atestam as resisten-

sera preciso recorrer a

Nem se vai negar o

mesmo os paises de tradiçao nos dominios da social-democracia

enfim condizente com os

que as olham de fora desejarem

sobretudo porque foram alcançados em ple-

os efeitos

o grau de desenvolvimento

as mais invejadas em padrao de vida dentro do primeiro mundo.

se alcançar ou simplesmente preservar

iniciativas classicas do Estado-provedor,

de proteção as faixas popula-

hunano de nações como as escandinavas,
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pois ,e ,

classes populares

novas soluçoes para os problemas recentes do capitalismo.

que ,

sendo históricas, dinâ

micas ,

assim,

resolver acaba, mai s tarde, obstruindo

tas .

Então, nao

even

tuais gradações, so

cialistas de qualquer tempo.

legitimo da primeira metade do século afinal,

, suas politicas

vavelmente respondera que quer justiça social,

portunidades,

fraternidade,o liberdade, felicidade..

seu notável legado as

tas "

"revisionistas" " reform is-

e um meio,

tem a

e pedindo outras respos-

a social-democracia

os problemas de amanha.

uma frase conhecida,

Va perguntar a um social-democrata

o que veio para

no panorama atual,

carências materiais supridas num futuro próximo

em economia,

nao os meios de persegui-los.

o que pretende,

e ele pro-

com seus argumentos

quem sabe um dia,

Tem-se dito com frequência ultimamente,

mas exatamente pensando em nao deixar perder

um fim em si mesma.

fale-se com clareza:

e que se reivindicam

para antagoniza-los que se começam a apontar suas fragilidades

Suas metas, guardados os devaneios e

substancia dos motivos comunistas e

o que

Sua mecanica gera suas dificuldades e,

A menos que se confundam os principios com as açoes,

sua inabalavel convicção no devagar-e-sempre,

sao por isto mesmo a fonte de suas próprias contradições.

as soluçoesde hoje sao

reportando-se a

E a afirmaçao e tao certa quanto sao

definitivoporque as engrenagens sociais,

certos seus fundamentos:

deve permanecer sao os ideais,

para desqualificar os esforços social-democratas nem

os de que nao ha receituário economico

igualdade de o-
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Nem mesmo similar de c omun i s ta tendoseu um que ,

passado pela decepçao das ditaduras do proletariado, ainda con-

na realizaçaof iasse da utopia marxista, sociedadecom uma sem

tambémclasses , poderia sonhar mais alto.Estado Domas sem

brando a esquerda, todos caminhos deveriam levar a Utopia.os

Nao levaram, aquele motivo. As ditaduraspor esse ou

se suplantaram. Nem chegaram arranharnao a as

portas do comunismo, o paraíso que Marx, um momentopor em sua

Permaneceram confinadas na prisãojuventude, imaginar.ousou

dos Estados policiais ali implantados de pos itivo, transmiti-e ,

dosram como expressão

construção doslaçosde solidariedade emtornodedireitos sociais e a

atevalores efetivamente humanistas, duasmesmo para compensar

fraquezas ostensivas do sistema: a precariedade da estrutura de

carente de apelos, de atrativos, de facilidades elemen-consumo,

tares de outra parte,e , ou

puramente filosóficas, substituídas pela mentalidade impositiva

- filosofia da praxis.da diz tudoo nome

As democracias sociais, lado, criarampor seu s e pro

gressivamente de primeiro mundo ondenos países o s governos so

cial-democratas fincaram E fizeram isso atuandoraizes. na zona

sociedades de partido unico -de perigo das incrementando o

-, enquanto atacavam também1iberando o pensamentoconsumo e a

area proibida do c ap italismo 1iberal, a medida que proporciona

vam ampla cobertura social desassistidos do mercado. Essesaos

"do proletariado"

a universalização dos serviços públicos

a proibição das praticas religiosas

segunda mao
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melhorregimes encontraram de desenvolvimento Escan-o c ampo na

dinavia, influencia -mai s do centros capitalistas deque nos

Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha depois, J a—e , o

-, por razoes geopoliticas, valori zarem demandaspao ao as pu

blicas acima dos interesses armamentistas, tornando a coesão

competição externa maisinterna prioridade sobre a busca dea

liderança internacional. Os resultados podem sentidos hoje,ser

nas poten-na forma a pobreza a criminalidadecomo e cresceram

cias mundiais, exigindo investimentos corretivos, repressivos

ritmo das tensões.etc . nunca acompanham As admi-que quase o

nistraçoes social-democratas afinal? Em termos. Comovenceram,

administrações, sim. F izeram sua parte transformarame s e em

molas de progresso popular. Souberam ler e interpretar os con

dicionamentos de usando-os favor deuma epoca, em seus povos•

melhor pelas populações que conduziam doRealizaram mais e que

afins economicamente,seus nações capitalistas centraisas e ,

bloco soviético.soc ialmente, Mas assim bar-o nem romperam as

reiras daquilo que todos chamam de Realidade e que , com o cor

da Historia, sinonimo de frustração,rer materi a-passou a ser

insatisf açao1i dade existencial;e barreiras donao romperam as

capitalismo, embora tenham ampliado hor i zontes .seus

J a disse tudo bem, comunismos e que , deo

para alçar a consciência,i de £.1 , que serviu,um ao menos, e que

deveria continuar ali, um mono 1ito, apontando para altocomo o

atual organizaçao1embrar socialque a uma grande imo-e

nunca passou

a nos
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A social-democra-caos .

posição, por sinal,vadores, bem-assentada.

democratas

imaginário,realidade, e

critica sistemática. Fora is-

a tarefaso ,

a Europa vinha da dissipação

cobrança publica sobrea

paliativo que,

tro angu1 o , produzia o efeito oposto: de tornar mais urgenteso

das sociedades dila

ceradas . Ainda assim, frente,em

torio capitalista,

trabalhador por

em

venda, com lucro .

Nao importa o objeto de negociação - tudo esta no mercado.

E

de cultura social-democrata, seu modo

de produção), ate conseguir parecer um estagio de civilização,

ao

populaçao, Os responsáveis pelo laboratorio

(eterna) variavel,

a cabeça na natu-

a que

na opinião da maioria dos obser-

so tem conseguido controlar uma

o real

oferecer de bandeja a

se propunham era gigantesca,

em terri-

pois vem me-

laçao coletiva em marcha rapida para o

educa seus modos (menos o

o capitalismo toma um banho

Os grupos social-

em que pese o

quer dizer,

em novas bases,

compensando o

tecida pelas condiçoes conjunturais,

nao acontece nada.

nao queriam idealizar,

um programa de reconstrução seria amor-

mas construir.

e da constituição,

Preferiram ser

o que acontece quando

uma questão de compra e

atenuante de que

cia tomou a rota mais sensata,

no seu espirito mercantil,

modificando as superestruturas,

politicas de estruturação,

£eza d° capitalismo,

que tudo acaba sendo

sua situaçao subalterna,

alem de se

pe da letra? No que diz respeito ao estado de ânimo de sua

dentro das leis de mercado

e sempre menos aliciante que o

os socialistas foram

porem enterrados ate

visto de ou-

de duas guerras e
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reversiveis,

sultados naquele campo que, sob critérios capitalistas , so pode

ho1ogr af i c a algo do genero,ou

pelo detalhe de ainda constituir a primeira

E contra toai ,

continua

Séculos depois.

depois. No universo

branco superficial da social-democracia.e

quatro cantos da Terra,

individuos.jetada no

A individualidade estaraMarx estava certo (outra vez).

terem a vida social

embo-

caminho, e

apenas força de ex-

inconsciente desejo coletivo.

A chave da saida1 e . Esse j ogo,

e monopolio . ( pa-E ,se ,

mat i c a,

aparentemente mais que satisfato-re inar

( e

a haver algo de po-

ser uma impressão

na area material,

Sumir do mapa e

com progressos ressoantes

os homens ja nascem para cumprir uma formula,

mesmo assim,

Se traçaram seu

apesar de tudo)

Ainda melhor que nos

nao ha como sair do roteiro.

a saida oferecida no caso

e ultima instancia

ra os

0 comum e se perder ne-

interior de um labirinto que ja vem pronto,

descobre-se que

dre no reino da Dinamarca.

fundo de seus

o espirito.

mas sem re-

se nao fosse

Nesse passo,

foi no

Um milhão de avanços

A solução,

ra alguns morram jurando que fizeram sua sorte.

sobre ele.

nao consiste em se libertar do enredo,

e pessoal amplamente as suas conveniências.

j a se dis-

pressao do

condenada enquanto os interesses economicos particulares subme-

na definição de como nos sentimos:

das as evidencias,

xendo nas superestruturas ha décadas,

que dominam os segredos dc esquema) e precisamente esque-

A despeito de sua aparência nao-patogenica.

so uns poucos detem.

mas sempre com uma imagem doentia pro-

mas apenas em
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r i a porem,

nal

dar este plano,

limita ao chaoque

que permitisse elevar-se ac ima dele,

da organizaçao social, finalmente, supera-la, de i -

Pura dialética.

prec i sando-

Dai ,

terceira,

f a,

gico , nasal, oral , espiritual.

das mais ortodoxasacaso, as

mais exóticas, o importante andando so-

esoterismo. A-

no

de nações importantes pensando exatamentegoverno

tao longe que,de reformasseus programas

dor , veria muito

dentro do

mais declarado reformismo, mudanças de fisionomia popularas

partidos comunistas do Leste propunham através da revo

lução . Os pontos de partida diferiam,

do modelo capitalis-

j a n a o

xando-a para tras.

uma terceira dimensão

para os rarissimos contemplados,

A alienaçao nega a

numa epoca em que

o movimento humano,

a fim de

aval ia-la e,

ter uma visão de conjunto

Mas dialética sem direção,

seja por que via for

a imaginaçao também esta esgotada,

Nao por

e tirar os pes do chao

que os

qui embaixo e que ninguém quer ficar.

se reciclar.

conta de sua afortunada vida.

A social-democracia começou sua carreira triunfal

mas a quarta dimensão de uma vez,

nao esconde,

quando olhasse ao re

entrar em estado al-

o arse-

esquecer as dolorosas referencias,

de capitalismo na nova sociedade.

mas as metas convergiam:

penetrar num terreno ma-

em levar

ambos os trajetos deveriam conduzir alem

deia inicial era realizar por meios gradualistas,

as religiões estao-se revigorando;

o desespero das pessoas em perseguir nao a

bre as aguas com Jesus ou saindo de orbita com o

de artificios que ate estes privilegiados empregam

A i —
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pela evolução ou pela ruptura,ta; luta de classes haveria dea

fim da exploração economica dodesaparecer na esteira do traba-

Ai 1a ,lho pelo capital. foi 0 saconteceu.como n ao o que so-

f anat i c osciais-democratas , consta, foram muitoao que nunca

pela real idade, tiveram bom de cultivar realismomas o senso um

cavalar na avaliaçao das coisas que pretendiam mudar sua volta.a

Funcionou. Seu pragmatismo, sua objetividade nao possuíam ne

nhum apelo irresistivel nem conspiravam para prometer o c eu a

ninguém. Talvez isso estivessem livres do depor mesmo peso

projeto politicograndes expectativas condução d ena seu e , por

consequência, desimpedidos de cumprir predições. Foram fazendo

caminho enquanto andavam, conferiro sem s e preocupar em o cur-

s i propriosnum guia qualquer. Devem ter surpreendidos o a com

Então ficam dependentesconquistas. de obr a, f ixadossuas sua

prisioneiros e guardiaesno j a feito, do mundo real. Quando a-

realidade melhorada da qual participam ja começacordam, a a

fazer soc iedadeA ainda capitalista e, crise,pressão. e na o

capitalismo transborda, jogando para fora exceden-s empre seus

tes vitalicios obviamente tristes, saber, tudoe a queo e mar-

periferico,ginal, excluso, sistema que vale o capitalnum que

res iduostraz eliminando ciclicamente entraves. Nosno nome , e

de desorganização da rotina produtiva,momentos sobras des-as

caitaveis ainda do s alar i o,boa parte do dos be-s er ao emprego,

neficios trabalhistas dos trabalhadores se alguéme pessoa,em

duvidar.
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A doce vida dos melhores lugares do planeta prosseguia

sua angustia sossegada ate pouco tempo atras. Nao havia en-em

canto, mas

cidente. A fantasia havia secado, ainda havia a garantia damas

subsistência digna dada pela autoridade pública. Só que hoje,

f oram

sua gente previsivel passando longePCs , com

pessoas ja civilizadas, sentido tristeno que a

meio lobotomizadas, ap a-

suj eitos nao, passageiros de uma historia rotineiraticas, e

Éfria, as

improvável.coisas podem piorar sempre,

trutural,

remetia

consumo

retorno convertendo

do ponto de vista social-democrata,

uma parte determinante)

convencionou chamar de salario indireto bancado pela esfera po-

litica (moradia, educaçao, saude, complementaçao de renda, s e-

guro-desemprego ) .

definitiva da corrente (e

a angustia nao

enquanto melhorar ja e

existia um contraponto no

a rondar

bem ou mal

o Esta-

vida civil adquiriu no mundo avançado,

mas havia emprego.

bem como da arrecadaçao estatal

Num mundo de pouca graça,

Leste que condicionava as açoes no 0-

de um devir,

rompeu-se um elo decisivo da cadeia keynesiana que

ao tornar de competência publica uma

0 imaginário era escasso,

ao trabalho

o Estado em parte

os dos

a expansao do

no que se

e do seu

ao investimento produtivo e

e da produção,

em beneficios sociais,

incrivel como

nos paraisos do desenvolvimento humano (que nao

fraçao bastante significativa dos ganhos populares,

e mais tao tranquila.

mas os dos PSDs),

os tra-

Com a falência da meta do pleno emprego na era do desemprego es-

do social estava inteiro.

A incerteza material voltou
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balhadores do primeiro mundo,

junto com ela, a

vida , enquanto o sustento garantido seria motivo do desinte-o

Nao eexistencial do homem moderno.resse o

pratica. esta oscilando a afliçao contempo-soc ial0 e

ranea continua la. tao contida.agora, nao

A lógica conservadora ideia

resto,

Nao e

do mundo moderno seja uma vilania do Estado.se

associaçaomuito de entre desemprego crescente oe

trabalho atribuido a oferta de benesses pu

blicas . le

gitimo , pois,

pusilânimes,cidadaos lassos, alguma especie de pactote s

sordido no

f im ,

levando junto a própria estrutura social.

o poder publicosuperestruturas de bem-estar, nas quais

tra efetivamente atuante,

mentos equivocados,

"s eguro"

a bordo de posiciona-

invariavelmente nos

a crença liberal

0 medo da queda e

Também nao ha

induzindo a pensar

numa corda bamba sem rede de proteção e

e perversa.

Pelo menos nao nas

fato que

embora as vezes

se mos-

terna insegurança quanto ao dia de amanha,

desencorajamento ao

e a

tudo caminha para uma inevitável degeneração de valores,

em que ninguém cobra responsabilidade de ninguém e,

individuos devem ser mantidos como refens de uma e-

So que,

termos do menos ruim.

e onde a cidadania nao tem nada de obra de

Ela se prende a

caminhando sempre

competição anima a

que se verifica na

0 aparelho estatal nao e tao prodigo assim.

ainda nao se terem espatifado no chao.

de que os

imputar a aparatos administrativos condescenden-

de que so

a au

sência de opçoes concretas fazem o

factual na

dando graças a Deus por

E nao e

balançando sua estabilidade e,



-113-

ficção,

açoes materiais da administraçao.direitos em

Cabeças e estomagos cheios para almas vazias:

a questão,

Estado.

alienados estatais, estives-

incontornavelfonte dos problemas, decorrênciae

de obstáculos mais amplos e antigos

Toda a alienaçao inerente a soc ie-

portanto. Mas s e

a reprodução cotidiana dassobre

então o problema so

ciedade politica + sociedade

Em duvi da,direitos sociais. o aparato provedor.os

preferivel enfrentar uma grave crise depressiva na Suécia

Na vacilaçao,

hattan,

do Mercado.

impeto i-A social-democracia, perdeu o

desistiu de continuar empurrandoe as

sera basicamente do poder publico (global:

civil) ,

a ex-

sim uma

permanência no governo,

Ainda e

se a

novador do começo,

nao s e

o mercado.

se burocratizou e

e nao-

a quem cabe materializar

a domi-

mas nao porque ali

naçao economica,

Estado e

economico em alguma metropole norte-americana.

mas funciona a ponto de ser tangivel,

trata e:<atamente de um problema localizado do

na traduçao de

por seu turno,

pessoas em padrões decentes,

se esta e

perimentar as tipicas emoçoes da vida perigosa do liberalismo

colmo por um assassinato em grande estilo bem no meio de Man-

dade mercantil e que estaria pedindo solução,

Ate Marx so conseguiu ver seres humanos felizes

fora de limites

a divisão social,

possivelmente se estara trocando um suicidio asséptico em Esto-

a questão ainda se reduzir as classicas ameaças do capitalismo

no encontro marcado entre os filhos superprotegidos do

enrijeceu durante a longa

as crias abandonadas
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capitalismo em direçãodivisas do sociali smo. Agora,ao parece

ter-se acomodado definitivamente status capitalista, conten-ao

advogar posiçoes ja marcadas quanto a universaliza-tando-s e em

çao dos serviços sociais isto . Espera-see , as vezes, nem nao

chegar o dia social-democratas assemelhemem que os grupos s e

concorrentes liberaistanto dizer delesao s seus que s e possa o

a respeito dos dois principais partidos dos Estadosque corre

Unidos: que nada mai s democrata dos e parece com um que um re

publicano . Ou instanteseja, sentir muita di-no em que nao s e

uma facçaoferença ser governado por de centro-esquerdaem ou

coloraçao ideológicade centro-direita, importar tantoe a nao

num ambiente politico daltonico, tera chegado ainda fimnao o

da Historia, plenitude da civilização, da urbani-a o consenso

Sera apenas estagnaçaodade , nem qualquer bobagem no estilo. a

da vida publica reino dos interesses privados.no

mérito devidoMelhor dar democratas sociais doo aos

principio do século, construiram proprio caminho tendoque seu

daia clareza de era distinto; f ormarem iden-s ep arar o que uma

ti dade contraste o passado do livre mercado. Se ,em com

hoje , a baixa energia transformadora dos segmentos de esquerda

depoe contra turva traços naturais dificul-suas raízes, seus e

ta seu reconhecimento ponto de, anular 1 i-a nao r ar o , quase a

nha divisória afasta do bloco conservador,que os nem sempre

essa delimitação era nitida.foi assim. Antes, Tratava-se de

discriminar doutrinas rigorosamente, bati am de frente, poisque ,

"burguês"



-115-

improvavel conciliar

o Estadoo so

cialmente ativo; a solidari e da-o

de direitos sociais.

desde então, dif í-tornou-se mais intrincado,

cil de enquadrar em categorias precisas.

xidade, inclusive,

da c1 assificaçao direita-esquerda, im

propriedade destas divisões concluindo, en-

pela tendente despo1itizaçao da vida contemporânea,f im ,

distas genericamente.

dos partidos comunistas, a paralisia e perfei-

ainda esta no melhor dos mundosde financiamento do Estado,

(reais) em geral,e, espe

rando para assumir.

a certa altu-

chegou praticamentera,

nivel economico dos setores populares.

bloco socialista as

para a

a cooperação;

a regulamentação esta-

Ja a social-democracia europeia - fraçao de maior destaque do

na sociedade atual,

nao camuflando-

com a noção

o mundo se modificou

e pela disparada das forças

que trabalhou duro para reforma-lo

Estado estritamente politico com

o conceito de assistência social

seu mundo literalmente caiu.

Essa crescente comple-

vem encorajando apreciações sobre um possi-

individualismo competitivo com

de e

mas elevando o

qual estaria colaborando a crise ideológica nos redutos esquer-

tamente compreensivel depois que o

vesperas do ano 2000 -,apesar dos problemas

no governo dele ou na boca do tunel,

Convém ressalvar que

a acabar com a pobreza,

sobre a

a seu gosto e,

vida pela globalizaçao da economia

a ou expulsando-a de seus dominios nacionais,

tal da economia;

Pelo lado

So esta no melhor dos mundos concretos por-

o 1 aissez-faire com

So que também foi envol-

menos decifravel,

vel anacronismo
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esta?)quem pa-

Surgida como agente de refutaçãoa grandiosidade da tarefa.ra

do modelo de desenvolvimento excludente de 1ivre empresa, s e

uma virada notáveldescobre repentinamente, depois de comandar

neste padrao, sistema (técnico) de exclusão,governando um novo

de ampla discriminação, de manobra, a continuare sem margem

neste com anticiclos faixas alijadaspasso, para compensar as

circulo da produção. A indecisão social-democratado s e exp1i c a

a hesitaçao prolongadade boa vontade, embora ter-c om um pouco

adversar i os.mine deixar terreno demais Ocorrepor para os que

e de revisão das própriasa fase da democracia social na Europa

praticas, 0 continuismo representaria di-quiser sobreviver.se

luir-se na mesmice administrativa dos ir leque querem apenas

amanha,vando nisto, tornar conservadores de dandopara, s e o s

cordaaos adeptos idade da razao tec-

nologica.

contemporânea peloPara soei e dadequem s o ve a seu an

gulo mais favoravel de visãoabre receio doe nao o campo com

impacto suscitado pelo lado desabonador, pos-indus-seu a era

trial alucinante, puro devaneio futurista,e progresso em esc a-

la geométrica, em direçãouma jornada desvairada desconhec i-ao

um parêntesis: da para levardo , todo mundocom nao o rumo ao

século XXI, Outro incomodo:cobrando ingresso. quem vai sobrar

e s imp1e sment e a maioria. Entretanto, a ressalva: nunca deu pa-

embarcar todo Sómundora portanto, nenhuma novidade.o mesmo;

produtivas sem estar politicamente preparada (e

da nao-direita-esquerda na
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estao vencidas. Desistência,pergunta. No momento, a rigor, e

de definição. Estranhamente,

firma de modo aparente-

indestrutivel Uma inércia contagian-mente

irresistivel.te , convidativa, pe-

ausencia de curiosidadeo esforço, Ana on

de descobertos

de significados, insustentavelmente evidentes. nao

ha muito

0 objeto da busca socialista, tem tantas

conotaçoes quantas sao

socialismo.

tinentes for

de homogeneidade es-

trocando em miúdos,trutural, um

e1 em en-

antagonismo de interesses

f adadas

a diluição. Sintetizando,

Esse retrato, po

ria corresponder,

"equilibrado":

o conflito nao seja o

to norteador dos rumos históricos

a seja la qual

Em comum,

e o

ao imaginário comu-

ou e-

o que buscar.

uma engrenagem autolimpante.

mais uma pergunta:

harmonia entre os agentes,

e so segrega fastio.

o arranjo que mereça a qualificaçao

sugere ser uma atitude sensata

de sua parte,

que nao vale a

onde estão as contra-ideologias agora? Boa

um vago sentimento envolvendo esse modelo

os reinos ficam nus,

com as implicações per-

a impressão comum da epoca,

A sensaçao de

diante de um quadro onde a realidade se

a simbólica se desvanece e

uma palavra-chave com intenso poder

Desde então,

estagio de desenvolvimento em que

se elevado ao paroxismo,

visto de uma perspectiva assim difusa,

as correntes de interpretação do proprio

estabilidade institucional ou,

volua para formas de oposição absorviveis pelo sistema e

ou morra na raiz de um contrato social imune a dominação,

social numa aura de equilibrio interno,

de se deixar levar.
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tamb em social-democrata classica,nista, como a concepção s e

da ideiacarregassem muito ambos no encalçonao s e as cores, e

de boa sociedade, apesar dos projetos de ajustes distintos. De

todo modo, se autojusrificar, socialismo real nao podepara o

negociar nem negligenciar f ins , da mesma formaseus que nao po

de mais fazer concessões quanto meios de atingi-los, primei-ao s

processo historico dinâmico demaise compliçador o porque o e

métodos;para propiciar desacordos entre objetivos depois,e

mais visiveldado entre eles,o e

impossivel sacrificar as mediações função de causa maiorem uma

a própria Nao questão tem umsem aviltar a metacausa. s e em

carater etico evidente, conforme defendem socialistas. Bastaos

equivoco generalizado do lesteverificar no resultouque o eur o —

Os da ordem imposta pelos partidospeu . c o —

formu1 a toda,munistas desvirtuaram final dasa mesmo que , no

contas, ela tivesse 1 a suas qualidades, exatamentee no campo

uma organizaçaosocial, deveria convir dita socialista.como a

Acabou, entanto, envergando a pecha de socialismono no

Atesentido mais pejorativo que esta palavra poderia adquirir.

argumento de que do mercado capitalista mundial exi-o cercoo

gia mao de ferro dos do bloco oriental tratogovernos no com

suas populações civis socialismo.assuntonao convence s e o e

as populações civisAfinal, sua universalidade assuntoem s ao o

do socialismo. Sacrifica-1 as permanentemente alguns deem seus

cuja maxima extensão, pratica edireitos , teórica, outrae c on-

"real"

"males necessários"

intercondicionamento cada vez
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quista das esquerdas, compreensão genuina

mente humanista, social.

do pensamento esquerdista.

existencial) constitui

da Historia. E

te dessa pretensão. des-

proprio realismo,surreali smogrupo, e-

logico, estados morbidos.a irracionalidade, Tamanho maso-os

quismo so tem uma explicação: e o habito,

das instituições, a melanco 1icaa descrença

dicar plenamente este titulo enquanto

Nao resolve muito acionar

liticos,

contribuintes.

enquanto

esta , a melhor superestrutura s er a

conside-

0 Estado-provedor abrangente

"paixao pelo possivel".

a uma

e o

ainda e

o Estado social universalista ainda está distan-

a falta de encadeamento

a civilização for

seu objeto obsessivo de busca ao longo

apenas um consolo.

a rendição a força

lementos da sua definição consagrada:

o que ha de

sao meios-fins na mediocridade que lograram ter.

conforto psicologico do individuo moderno nao tivesse nada a

Os socialistas vao ter que acabar escolhendo,

0 Estado do bem-estar também nao consiste na finalidade

Seria uma verdadeira curiosidade que o

nao se adequa

Estes nao sao seus meios nem

com todos os

assistir passivamente ao

melhor nessa organização social mas,

seu aparato universal de saude publica para sossegar com ansio-

onde o

A sociedade do bem comum

nas alternativas,

(material e

seus f ins:

mal-estar espiritual de sua gente.

Nenhuma pretensa sociedade do bem-estar poderá reivin-

soniferos e antidepressivos os espiritos aflitos dos

ver com a maneira inacreditável como as pessoas se organizam em
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impossibilidades sim,suas

e-

terno freio do capitalismo, legitima

em direçãotestando-as

a ruptura violenta,

formaçao brusca, processual e

substantiva. muro

de Berlim.

no

terceiro mundo, dolorosa injustiça social

primeiro mundo,no no

ritual desesperadasempessoas

alem dastentes, incertezas materiais que

nomica promete para

tuaç ao do socialismo

de Estado na periferia do planeta,

construção ali de uma perseverante hege-sociedade civil,

monia politica, sinonimo de esclarecimento, informação, ativa-

çao para iniciativas próprias, ob-

ja

nos meios politicos, da qual

clássico foi o pioneiro

da globalizaçao economica.

ao novo,

a maioria dos assalariados.

a chave esta na

tusa que mais ajuda a

paraiso nao esteja

o regula e

a trans-

ao melhora-lo,

com a

o procedimento social-democrata

na imensa e que pare-

a iminente ordem eco-

Ja nao sera mais

nos paises centrais,

do Leste:

mesmo que o

enorme desconforto espi-

escapando no rastro

e desis-

em seus planos.

que vai dividindo as

Suas razoes estão onde sempre estiveram:

também nao sumiu com o

Os socialistas poderiam retomar a

um apendice que

procura de motivos.

ce nao ter fim;

mas suas improbabilidades nao

As esquerdas podem estar desprogramadas,

As bases para tanto nao se evaporaram com o

ou se pretendem-se aventurar

ha uma base de liderança civil erguida

e que agora lhe vai

ao inves de uma doutrinação

se ficam contentes em ser o

por suas divisas,

mas nao a

£adas_as_de term i^naço e s_de seu tempo

mas tera que ser uma remodelação,

formar seitas do que identidades amplas;

fim das economias

0 campo de a-
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do agir político - tomo dos topicosvanguarda do debate e em

sociais da atual crise do capitalismo, j a que mode1 oum s e e s -

sucedâneo ainda indefinido.lacuna degota na soc ial-demo-Aum

cracia europeia nao precisava-se afogar indices salientesnos

equivalentes deficitáriosde desemprego orçamento doe seus no

welfare state tivesse fracassado ant i ciclos.como s e com seus

Eles f une i onaram seu tempo . Ho j e , entanto, insistira no em es

tratégias simplesmente abandona-lasde pleno discre-emprego ou

atençao dos ad-tamente fazer muito barulho chamarpara nao e a

versarios, leu,de ixando os desempregados e entregarao o ouro

contempora-outra mina vista. Como mercado de trabalhosem em o

capacidade de absorçao da populaçaoperdeu parcialmentene o a

problema do sustento de milhõeseconomicamente ativa, deo assa

lariados pede respostas alternativas.

Claus Offe esta certo sustentar rebaterao que , para

as posiçoes ortodoxas segundo quais o pleno v ia-as emprego s e

bi1izara assim esta dificil d e tr ans i ç ao,faseque s e superar

basta adotar atitude realista,nao reconhecendo muitouma ser

provável futuro, formais suf i-que , no as ocupaçoes nao serão

inevitável,cientes istotodos, admi t idopara e s o , e , uma vez o

círculoscoisas acomodemesperar civis,que as s e e que os com

encontrem soluçoescriatividade, economia informal. Dena acor-

espontanea seriadessa acomodaçaodo au t or , resultadocom o o

dualizaçao da sociedade, sendo ladouma af ortunadoque o menos

dos trabalhadores, largados a própria sorte, oficial,sem amparo
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ver ex

cedente da demanda sobre a oferta de trabalho vai-se constituin

do numa realidade posto que todos precisam viver com dignida-e

a renda minimadeve suas responsabilidades e garantirencarar

sobrevivência dos excluidos.

to de alijados implica forçosamente

ate muitosejam desocupados; podem ser pessoasque

produtivas, sociais

individuais,ou mas cor

respondente . Evidentemente ,

sustento garantido ficaria,o por pru

dência , dos salarios correntesaquem

forma direta de valores servi-

benefici ari osços )s dos quais os

sua renda monetaria. A sociedade, assim, ainda seria dual, mas

inves de entreguepoliticamente planejada, ao

dente. Quanto as fontes Offe advo-

da previden-dos recursos

nivelcia social de emprego:

n Esse procedimento tem sentido quando de s em-o
prego pode

rar io Quanto
mai s irreal mai s s e

ai uma aspiraçao socialista),de (a menos

to poderia vir na

ga a

necessária a

nao por culpa sua

e uma parcela do rendimen-

ao mercado exclu-

c om o

que nao haja

sem remuneração

com a

do mercado assalariado nao

desde que o

a ideia de

(e trata-se de um prisma bastante razoavel ) ,

de financiamento do esquema,

se abasteceriam para completar

em atividades

se torna essa premissa,

o c onc e i -

o Estado

A seu

sincentivo ao trabalho,

acabaria relegado a condiçoes marginais de subsistência.

tese de quebra do vinculo fiscal

que continuarão envolvendo-se

e quantitativamente limitado.
ser considerado um fenomeno tempo-

intençao de nao criar um de-

Note-se que

de uso (bens e
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lança mao de uma solução de emergencia - que

a ideia basica do 'seguro'
social obrigatorio -

da previdência socialramos

partir de rendas geradas por impostos gerais.
Inerente tipo de medida fiscal de emer
gencia (embora permaneça implicita) existe u —
ma violaçao bem-vinda do principio de ' equiva
lência ' , de o qual

a renda ( indi-sempregados deve vinculadaser

coletiva) daqueles que tem emprego
remunerado.

desempregados a renda total dos empregados

trabalho),

plesmente resolvendo
permanente do sistema de seguro-desemprego.

especie teria o status
dao renda basica (em di
reito a beneficios
pagas) mesmo tempo, constituiria ume , ao
grande passo

( C ap i t a l^s m o_D eso r g an iza d o ,do de trabalho. 11

Sao Paulo, 125-126).Ed . Brasiliense, 1989 , pp .

Em geral, a Alemanha,

e-

) .e(*

a uma

sem ranger muito,

a esse

em troca de contribuições

lado da oferta no merca-

o peso da incorporação

Um esquema de

ao salario anterior recebido no mercado de

e realmente oposta

de estabilizar os vários

de um direito do cida-

o problema da sobrecarga

o centro mais organizado do mundo,

to aos beneficios,

o cenário na cabeça de Offe

fosse desfeita com exito (em relaçao ao direi-

te a pressão

acordo com

seguro básico igualitário dessa

ganhar-se-ia muito mais do que sim-

Se essa vinculaçao da renda dos

sobre o
no sentido de aliviar efetivamen-

vez de ser um

com subsidios a

a renda dos de-

vidual e

ficiente que suportou,

tao institucionalizado e

ao nivel dos beneficios e



-124-

da superdefasada Alemanha oriental,

possibilidade de relaxamento

dilatadas neste fim de milénio.

apatia, lhes permita fazer

complicada para

pode ser

cobre alguma expectativa positiva. Na periferia do globo, con-

atavica,tudo , profunda, com

todo

auto-imposta pela social-democracia periférica não aparenta

querer destrinchar, Um programa socia-

superconcentrada, a

produção nacional timida, os

mente,

se registra

dos rendimentos populares, ou seja, o paralelo
siderável aumento da produtividade
incremento técnico,

pela ace1eradíssima propor
cionando elevados ganhos de capital até aqui,que ,

Resta saber por quanto tempo mais.

movimentação financeira global,

"paixao pelo possivel"

uma faixa dos margi-

a travessia

(* ) Também em

em que

o jeito de missão impossível,

de uma gravidade

subestimada e

em razão do

lista de folego em regiões cuja riqueza é

a questão e

buscando um projeto que

capital vem multiplicando,

a arrecadaçao fiscal

e entrever uma

lho e
o progressivo estrangulamento do traba-

c om eles,

que a

e vem assimilando o impacto

o contexto

e c on-

descortinar alem do justo pessimismo que nos assalta atualmente

têm esca-

nalizados que o

pado ao controle público.

Se as esquerdas reagirem de sua

com a pose de sempre.

mas apenas administrar.

ainda que não esteja declarado,

das empresas,

das tensões sociais,

uma parte de seus principios e,

nos do sistema incontáveis teria que ser agressivo no combate

a pos-modernidade sem ter que largar para tras

e dos lucros correspondentes, reforçados

que se re-

Em cenários desse porte, e até possível
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Jasobretudo de cunho social.estruturai s,entraves o s s eaos

hegemonia popular bem-edificada poderiaargumentou que s o uma

0 problema (alias, i —ordem estabelecida. dosfazer frente uma

trabalho de construção deproblemas) e supre-umaque onumeros

mundo que agora anda rápido de-macia solida lento, para ume

retardata-mostra grande disposição de aguardarmai s o snaoe

Sul aumenta destefossorios . Enquanto isso, p.-fs tae , nanoo

classes mediasimpasse, vai-se erguendo tacitamente entre as u —

de s t i -destino dosmais profunda comma indiferença cada ovez

À medi-houvesse mais salvaçao paratuidos , caso .ocomo s e nao

s em-nada def i c andoda que sem-algo e cresce o numeroo s vao

salvartratam de olhardesprovidos, remanescentes s e parasemos

pois nao seria politi-tras . abertamente,issoPodem nao admitir

tendencia e ignorar o retrovisor,esta:camente correto, mas a

nao importando olhar soc ie-de parte, fixare o nasque s e poso

objeto de desejo. E estes ,dades desenvolvidas, s ao ge-emseu

realimentadores. Logo ,de opiniãoral , formadores seus aouo s

termos técnicos retrograda miseravelmen-realidade avança emque

questão de conserva-te pelo lado socio-po1itico. maisNem e uma

dori smo sim de retrocesso.e

então, ideal socialista num mundovale,De que a-que o

parenta rejeita-lo? Talvez fosse mais acertado inverter o r a-

antite-ciocinio ficaria este mundoperguntar como sem umae s e

presença poli-imaginario antitetico, seja. Sems e , que umaum

tica inibidora para inic iativasas "naturais" "naturalmente"
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AÍ da Historia.prevalecentes. seria, 0 socialis-

ar

a prancha, o

deve envolver,

propriedade

socialismo, nao

tura 1 de capitalismo,

agora parece inatingivel.da. Por isso, Mas ,

como realidade,

enquanto, pode valer informar

a pratica imediata,

incontentaveis,pular. Se

produz mediocridade.

e uma prisão perpetua.o capitalismo, Entremana; a

uma plenitude inalcançavel,1iberdade, e a

pode haver uma alternativa longinqua que e

E , bus-

"honraria"

"esta la"

a procura

a raça hu-

o nome

um eterno mal-estar,

a condenação forçosa

que vai

com reestruturaçoes firmes de destinaçao po-

querer em demasia faz

e ainda seria uma forma estru-

co esporadicamente.

se nao aparenta ser nem uma potencialidade por

o fim

senso criti-

mesmo que se fixe um marco remoto,

mo democrático - cuja definição esta no

e controle dos fatores produtivos,

no entanto,

mesmo que superestruturalmente aperfeiçoa-

se nao

senão nao seria

querer de menos

preciso ter em mente nem que seja para exercitar o

0 comunismo pode ser demais para

por conta de um realismo supostamente maduro.mites do possivel,

cando-o se tera ido mais longe do que respeitados sempre os li-

quiteto politico que ouse traze-la para

em todo caso,

ao menos como ideal de remissão a

de um ar-

ser dificil entre os traumatizados

de f ato,

uma revisão do conceito atual de

dos destroços comunistas
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4

N 0

0 problema permanente da teoria política,11 e
da politica pratica, diz respeito
cia de dois mecanismos

em relaçaodo um

e possivel conduzirEm particular,
contra interesses
trolam a riqueza produtiva? (P. 8)ff

ar-
gumenta que a propriedade privada dos recur-

que nenhum governo,

pode implementar politicas adver-ob j e t ivos,

interesses dos capitalistas. ( . . . )

sociedade depende da alocação dea recursos
escolhida pelos proprietários de capital. A s

"(...)

a competen-

Essa teoria começa com

a teoria da dependencia estrutural

a economia

o merca-

S U P E C A

ao outro.

P I

o Estado e

TAL

sas aos

governos controlar uma economia capitalista?

RESTRUTURAS I S M 0

e preferencias dos que con-

independentemente de seus

a hipótese de que toda

É possivel aos

sos produtivos impoe restrições tão fortes



-128-

investimento tem consequênciasdecisões de

publicas elas determinam,duradouras: parae

futuras de produção,todos , as possibilidades
decisõesAinda assim,emprego e consumo. s ao

( P . 119)

assalariados es-governo, o s s aosem o
truturalmente dependentes do capital, s en-no

tido de aumentos salariaistodos ocor-que os
investimento.custas do 0 ver-r em mesmo eas

dadeiro quando distribui renda aosgovernoo
impondo um imposto sobreassalariados, as

Mas o resultadorendas da propriedade. s enao

taxar apenasverifica mais governo o ss e o
lucros nao-investidos rec e i-trans f erire essa

( . . . ) Alem do mais,ta assalariados.aos ao
contrario de crenças amplamente difundidas, na

medida administrativa-em governos saoque os
saidas de capital,demente taxar acapazes as

mobilidade internacional de capitais af e-nao
resultado, mesmo quandota governososesse

A conclusão,competem por investimentos. en

tão , temcapitalismo ,e que, no os governos
politicas económicasopçoes quanto a e essas

politicas tem consequências: a teoria da de-

(Pp. 122-123)pendencia estrutural e

A s af irmaçoesNao de Adam Przeworski (Estadoisso.por

Relume-Dumara, 1995) tem funda-e Economia no Capitalismo, Rio ,

contrario domentos equivocados. Primeiramente, sustentaao que

teoria da dependencia estrutural do Estadoautor, dizo a nao

poder publico esta amarrado para implementar políticasque o

"(...)

falsa."

privadas . "
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assim, sao

enquanto a apropriaçao dos meiospitai,

perfil da administraçao,

so

cial,

efeito de demonstração). 0 poder publico poderia, se quisesse

revoluc ionar

alocaçao dasainda que paulatinamente,

riquezas sociais, declarada de

condução de um projeto politico dentro

- quadro de referencia dasda normalidade institucional teorias

(daido obviamente).

Por isso, argumento de Przeworski

quando assinala que,

diga),

falsa. Falsas

nesse particular.

ele confia demasiadamente

ai sim,

( acias"

"no capitalismo,

a ordem socio-economica,

o Esta-

contra-hegemonia e

a estrutura capitalista de organizaçao

o nome,

a tese da dependencia estrutural é

do nao poderá superar

"Estado capitalista"

buscar romper,

social-democracia europeia que o

de longo prazo do ca-

advoga e que,

0 que essa corrente

ou seja,

dada a propriedade particular dos recursos produ-

o modelo de geraçao e

Alem do que,sao as premissas de Przeworski

postas as açoes estatais,

nao a

a maquina politica deve reconhecer em

e tais politicas têm conseqiien-

nao cabe con

des capitais (adiante se fara uma montagem dessas analises para

suas praticas os interesses de conjunto e

tivos mais as restrições económicas evidentes que,

adversas aos

embora possa contrariar as aspirações imediatas dos gran-

os governos tem opçoes

e dos resulta-

cluir dai que

quanto a politicas económicas

por mais socialista que seja o

dos excedentes da produção se der basicamente em nivel privado,

interesses dos capitalistas.

mas esta seria uma estratégia

nos resultados de uma açao tributaria

apesar de correto o
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progressiva:

serviços governamentais,

Nao e(p. 122).

bem assim (que também o diga

mas

Por

que seja o poder distributivista

das taxaçoes, tanta.

investimentos

principio de financiamento dospor sinal, sistemaso

previdenciarios:

cobrindo trabalhadores inativos.

balhadores; sobretu-

automati zada,

E s tado

melhores tempos do wel-

f ar e . Portanto,

e dirigida

Estado capitalista a

passando antes pelos

clássicos da sociologia (Marx,

com um sindicato poderoso disposto a trocar salários privados

a social-democracia).

social costumava-lhe jogar em cima nos

Ainda e

do na era da economia globalizada e

o voluntarismo socia-

a mecanica sugerida por Przeworski nao

trabalhadores ativos (sua renda, seu emprego)

Weber e

na pratica sua desenvoltura nao e

um governo favo-

e de fa-

A seguir,

cance ilimitado ("qualquer distribuição de renda que se queira").

lista em condiçoes capitalistas tem limites estruturais.

por transferencias e

"com uma taxaçao sobre os lucros nao-investidos e

e aumentar os investimentos"

partir do conceito de classes sociais,

ravel aos trabalhadores pode fazer qualquer distribuição de

o investimento produtivo participando mas,

muito menos de al-

o capital de-

traçao da riqueza pode ser realizada,

cil consecução nem de resultados garantidos,

A desconcen-

muito mais facil taxar salarios e

mais tecnicamente demonstrável

que fortunas.

marcos analiticos dos

sembaraçando-se em progressão sensivel das redes que o

(nao-ampla) das modernas teorias sobre o

Trabalhadores financiando tra-

se fara uma revisão comentada

Este e,
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fundamentar as criticas lançadasDurkheim). Espera-se, assim,

0 prisma marxista

As apreciações que enquadram o poder politico partindo

do conceito de classes remontam, nao expressamente, a

embora indo alem dos limites frouxosMarx , com que

abordagens moder-

ref inamnas

primeiros tempos da escola marxista e procedemnos

social mais sofisticada, af inal,sao

fundamentais, Nessas

correntes,

(referencia muito

abrangente) menos

generico, capaz de perceber

poder que fora da esfera estatal), mar

cando

ma.

Estado

uma existência particular,so vai adquirir destacada da socie

dade civil (especificamente aqui,

Em A Ideologia Alema^’

a categorizaçao empregada

com a propriedade

em sua

a uma divi-

relaçao com o

aqui as alegações de Przeworski nessa matéria.

que atravessa,

o autor de-

as classes

marcou a questão estatal em sua obra.

, Marx analisa as relações do

mais relevantes apuram e

um salto em relaçao as considerações iniciais do proble-

se configura dentro e

o movimento conjuntural do jogo de

mesmo que

e argumenta que a instituição estatal

entenda-se por sociedade ci-

e sim politico (principio

Estado nao e tanto ideologico

identificando suas diferenças internas.

Todas as

de caracterizaçao

vil o conjunto das relações de produção num determinado período

o critério de delimitação das forças sociais
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historico ; conceito), quando a pro-

permanecido vinculada ate então.

forma de propriedade tribal aparece

ate chegar ao capi-muda,

tal moderno, que representa

dita, totalmente desligada de qualquer tipo de

Ate pois, tantoai ,

mobiliários apresentavam algum traço comunitário ou

corporativo: sua explo-

f eudal, por exemplo,

0 Estado,

temente da esfera socio-produtiva. advento do c a-

ordem politica ganha expressão própria.pitalismo Marx

nessa epoca,

e ,

to interno ,

vai obriga-gues ia, superando os

Nesse momento preciso, justif ica-se

económicas emerge, as

na condição,sim, sim, de

la a

a propriedade privada propriamente

afirma que,

da que

como Estado.

como naçao

A seu ver,

instancia especifica,

açao coletiva

priedade privada também se destaca da comunidade, à qual havia

a organizaçao da vida material

o carater de classe da bur-

os bens imóveis

por seu turno,

quanto os

novo sistema em dois planos:

raçao ou possessão nao se limitava ao proprietário - no estágio

e que a

do grupo ascendente.

e assim que Marx emprega o

no exterior, no ambi-

individuo tem direito de posse,sobre o qual o

se estabelecer em escala nacional

mesmo que sua apropriaçao fosse privada,

limites de uma simples ordem,

ainda nao se distinguia marcan-

como dominio publico,

resses em moldes universais.

sobre seu desenvolvimento.

do todo social

se estendia aos servos.

surge a necessidade de afirmaçao do

Ele assinala que a primeira

Somente com o

e a organizar seus inte-

e evolu i a medi -

a fixaçao de um aparato que garanta politicamente as pretensões

A entidade estatal
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como núcleo indepen-contornos particulares etc.,com naomas

niveldente dos atores sociais de f inem da soei e dadeque s e no

civil; isto sua especificidade lhe assegura independen-e , nao

Pele contrario, o poder publicocia. se materiali za em aparelho

e f i c ac i a , dominaçao deexatamente para assegurar, com a uma

Éclasse sobre demais. desse modo que Marx o problema.as ve

A_Ideologia Alema,Ainda ele define Estadoem o como

forma através da qual individuos de uma classe dominante f a-os

zem valer interesses na qual todaos seus comuns e s e re sume a

sociedade de todas ins-uma epoca; que as

tituiçoes publicas tem Estado mediador adquirem atra-o como e

uma forma politica determinação basi-de 1 e estariaves a

configuração do poder estatal no pensamento marxista.c a para a

A qualidade de orgao da classe dominante a primeira perspecti-e

autor na consideração da estrutura politicado soc i eda-va nas

alemdes capitalistas. Marx, entanto, vai examinarno ao a

questão. Outro angulo importante seu argumento da aliena-em e o

çao .

A alienaçao fetichiza o poder publico olhos dosaos

subjugados, sendo que sua origem pode ser buscada di-grupos na

visão social Tal divisão implica contradiçãodo trabalho. a en

tre interesse individual interesse coletivo, fazendoe com que

este ultimo encontre de manifestaçaoE s tado 1 ocus idealno um e

aparência ilusória de comunidade. A ideialhe confira dea au-

re1açao atonomia do organismo estatal sociedade em geralem

(dai) conclui-se

" a

„ ( 2 ) ," . Ai
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otica marxista,decorre,

do Estado,

representa-la como um poder superior

e , em

individuosparte, pertinente, sob o s

constrangidos pela dinamica inapelavelde fato , da ordemsao ,

constituida. A primeira decorrência, contudo, consiste simples-

su-

dominio bur-balternas. Mar x

na estratégia

interesses privados enquanto interes-

esta função;
(3)te

Finalmente,

dentro do raciocínio marxista,

aparelho estatal. Isto porque

exercida pelos dominantes

nuc1eo s d i-obrigando os

r igente s a adotar medidas efetivas

Essa s i tuaçaof avore c idos.

século XIX,

(1818-1883).veu

"alienada"

a pressãoatravessa o

em boa medida,

a percepçao da autoridade politica

ja que,

segundo a

e bastante

o Estado moderno,

o Estado cumpre precisamente

dessa concepção

a própria imagem da universalidade aparen-

ses universais,

dos grupos

dire ito no

o prisma da luta de classes relativiza,

a opressão

em favor dos segmentos des-

com duas impli-

epoca em que Marx vi-

uma seria

delo de Estado de

acrescentando que

ramente particulares dos cidadaos.

fica bem evidente na evolução do mo-

o par dominaçao-alienaçao que

que o

gues se apoia,

mente numa deformação da consciência atribuida as classes

claro ao afirmar

e outra estaria em

que seria o pilar da teoria liberal

subordinados em resposta

acaba desaguando no terreno politico e

aos olhos da sociedade,

como agente desinteressado no jogo social

e estranho aos anseios me-

caçoes imediatas:

ele e

A passagem da democracia liberal para um regi-

de fazer passar,

A segunda consequência
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sintomática da influenciade cunho mais social bastante dame e

condução do processo politicoluta de classes sobre s i ste-a no

da nao-intervençaocapitalista. ideal0 estatalma no c ampo s o —

c io-economico - principio tao bem-encarnado na figura do

doutrina do laissez-faire permitiu, pore na

uma acumulaçao veloz de capital,algum tempo, facilitada pela

exploração intensiva do trabalho, num periodo a organi-em que

dos trabalhadores extremamente deficiente. 0 quadro,zaçao era

alterar tao logo toma corpo um amplo movi-porem, começa a s e

uma posiçãomento de que exige mais ativa do Estadoreaçao, na

sociedade vistas de um plano efetivo de justiçacom a promoção

social. Nessa os principaisepoca, países europeus passam a e-

fetuar programas de legislação trabalhista, regulando melhor as

relações entre capital trabalho. Sobre isso , Marx vai dizere

que todas lutas E s tado (astravam no seio doas que s e campa

nhas pela democracia, por exemplo)pelo direito de voto, enco

brem, verdade, conflitos de classes, embora naona s e apresen

tem sob tal

l§_Brumario_de_Luis BonaparteEm 0 dee em passagens

as contradiçõesA Guerra Civil ele mostrana França, que so

ciais podem ter consequências mais serias a maquina poli-sobre

certas ocasioes,t i c a , determinando inclusive, tomadaem sua

no projeto de dominaçaosetores diretamente envolvidospor nao

É que ocorre quando facçoes militaresburguesa. o ou pequeno-

burguesas apoderam do aparelho estatal mediante golpes des e

(4)roupagem

"Esta

do vigilante"
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Estado, o

por parte da burguesia. Tais momentos refletem

dominante , decorrente de

de direçãode social, sua supremacia eco-

nomic a. De qualquer modo, das r e-

Logo , teoria marxista do Estado se podea s e

considerações do autor sobreque as

aparecendo aqui

al ie ao

classe, de estaapesar ser

de poder nas formaçoes capitalistas,ma

saltar, entretanto, que, c a-

ganham vulto outros fenomenosestatal,

É , então,

uma interpretação

do aparato politico a condição delimitaque o

da burguesia".vo

formula marxista,Por outro 1ado, a s e ap e-

anali s ede bas tantega capazes

movimento de longo prazo da superestrutura, ineficien-mas

de conjuntura, essenciais

1i aç ao correta do momento politico. Esses critérios de

terminismo economico e pe-

mu i to amp1 a de classes, def inidas termos denos

"comité executi-

a Marx

a principal caracteristica do siste-

la noção

a partir do exercicio de dominaçao

uma vez

tes para apreender as mudanças

perestrutura politica nao

a seu ver.

uma simplificação grosseira atribuir

a dois referenciais

e um periodo de rearticulaçao

um recuo politi-

com efeito,

talisado na autoridade

que também penetram o

chamar assim,

laçoes de poder num pais.

co da classe

mas nao uma ameaça a

a caracterizaçao dos agentes sociais

condicionam sua açao.

um abalo em sua capacida-

Deve-se res-

a ava-

bem o

em sua obra

a su-

que nao significa

nao se reduz

Estado e

estão sistematizadas,

a perda de controle da sociedade

aspecto do dominio de uma

de captar

e que

s ao o
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sua posição

ca.

0 problema da ideia de determinação material da Histo-

intrinseco,ria seria,nao

de interpretação, quando da leitura mecanicista do mate-voco

rialismo historico. A representação do complexo po1itico-ideo-

rialista,

meramente reflexiva, e

Alias,dessa linha de pensamento.cos

pela boca do economicismo

Porem,

des da explicação fatalista, subestimando

mensao politica para E-

1e , por exemplo,

desenvolvimento das forças produ

tivas

so-

correlaçao de forças politicas antes da precipita-bretudo, a

um movimento revolucionário, sendo imprescindívelmesmo

ponderação correta doaquele descompasso estrutural.

quadro partidário

Ja a conceituação partir de um

a u —

da infra-estrutura e

muitas vezes,

a importância da di-

o autor,

a transformaçao estrutural do sistema.

. Lenin percebeu muito bem a

1917 que

ma simples defasagem entre o

no processo produtivo e

nao encontra apoio no proprio Marx.

a necessidade de se avaliar,

mas basicamente um equi-nesse caso,

muito do que se tem dito

( 6 )
sefez a revolução soviética

cuja açao de retorno sobre

çao de

que responderia quase automaticamente aos estímulos

e da situaçao estatal na Rússia de

o grande foco de erros teoricos e prati-

Foi de uma

de sua identidade ideologi-

a base seria

deficiência de tal analise e

logico do modo de produção como esfera passiva no esquema mate-

atribui as crises decisivas do capitalsmo

dos atores sociais a

se deixa atrair pelas facilida-

~ - ( 5 )e das relações de produção



-138-

obscurecer a diversidade

De f ato,

ciaçao politica desses atores,

conveniências cir

cunstanciais , bem maise

Ésociais.ses

Estado

É aqui,çao de aliança

ainda,

relho estatal,

deste aparelho em principio; um aparato

contudo, sendo manipulado

que rejeitam tal argumento

apoiam suas objeçoes, principalmente,

sua representação enquanto açao exercida depoder, recusando

fora (por grupos sociais) para dentro (do complexo institucio

nal ) . Segundo as o poder

relaçao de poder inerente

carater classista da o capitalismo. Elas

e preciso ir mais longe na consideraçãoconcordam, porem, que

da problemática estatal, para perceber melhor

o Estado seria

baseada na no-

ao Estado.

trumento por uma classe.

como relaçao de forças sociais diversas,

autoridade publica sob

na arena de poder das sociedades modernas. a diferen-

facçao conforme

dessa constataçao que vai nascer

por fim,

a concepção de

Surge novamente aica um minimo de reciprocidade.

principio fundamentalmente economico-ideo1ogico contribuiu para

de classes (ou segmentos de classes).

correntes contrarias ao voluntarismo,

tonalizada que sua distinção por clas-

o jogo de inte-

a ideia de

Cumpre destacar,

de agentes politicos que se movimentam

ou seja,

que os agrupa nessa ou naquela

constitui uma interaçao de agentes e objetos na qual se verifi

que se sustenta no pressuposto da neutralidade

interesses de curto prazo e

As teorias

neutro em si que acabaria,

que se da a ruptura com a visão instrumentalista do apa-

num conceito diferente de

como ins-

que tais teorias nao negam o
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que transpõe Estado mecanismos institucionaisresses o e os que

af inal , a viabilidade do empreendimento capitalistaasseguram,

de crises politicas periódicas.num quadro deliçado E isso

Mar x ass inalou.nao

DurkheimWeb er e

A classica definição weberiana de Estado, como uma orga

nizaçao que detem monopolio legitimo dos instrumentos de vio-o

bastante significativa. fundoSem entrare a em sua

analise, pode observar nesse raciocinio esquematizadoja s e um

interessante efeito legitimidade contrabalan-de compensação: a

çando a detenção da força perfil da entidade pu-f ornec endoe o

blica.

retirar dai0 primeiro elemento passivel de dom is e ae

ele,naçao presente do Estado af inal,base exercena e que a

SÓ dominioseio da soc iedade . tem vincu-coerçao no naoque esse

1 aç ao de classe, conforme advogava Marx. Weber c 1 as-enxerga as

económicas,categorias meramente incapazes de esgotarses como

das diferenciaçõeso amplo espectro sociais; elas seriam f un-o

individuosdamento de distinção niveldos do mercado,apenas no

seriam eficazes para explicar a diversidade de

a distribuiçãostatus interior de uma coletividade de s i -no nem

gual de poder. No classe podeentender, portanto, che-s eu uma

dominarate demais, sociedade. Augar a as mas nao a governar a

to.ridade política, influenciareduznesse esquema, nao s e a eco

mas ja nao

- . (7)lencia
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nomica.

Na perspectiva weberiana,

cracia ) Trata-

detentora dos de Estado,
(8) . 0 proprio Weber ve ne s

in

teresses economicos (particulares) decisões estatais,nas mas

even-

0 favorecimento de clas-

ass im,s e , or

ganismo estatal

de capacidade deliberativa 0 contrapeso

de acordo autor, um

parlamento forte o

Uma saida politica,desempenho do Executivo. enf im.

de Marx ainda natureza da do

minaçao estatal, qualifica de legitima, por resultar de

crença generalizada em sua vai idade,uma

considera unilateral, classe

detrimento das restantes.em

(9)de dominaçao legitima , Weber relaciona,

da dominaçao carismatica, admitindo, pois , que

"segredos administrativos"

tualmente sujeita a

seu grosso,

na atuaçao de

o pessoal da administraçao (a buro-

a chama-

litico no mundo moderno sao

e responsável,

ou caudilhismo,

distorção decorrente de um acumulo

com o

dentro daquela otica do Estado como organizaçao autonoma,

que um

ao passo que o

se quadro uma certa vulnerabilidade à influência de grandes

Weber dif ere

e suas

pressões externas.

outro a

dessa situaçao estaria,

se de uma elite dirigente de formaçao eminentemente técnica em

por viabilizar os projetos de uma

a validade do poder de Estado nao seria exclusividade de regi

nas maos da burocracia.

no que toca a

entre eles,

o que lhe confere um poder excessivo

nao pode ser entendido como principio imanerte ao

lideranças (tecnocraricas ou politicas).

e sim como

Ao se referir aos tres tipos puros

que se dedicasse a controlar

os condutores do processo po-
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Lenin discordaria radicalmente dessa tese.

(10)

Em Duas Taticas da Social-Democracia, o —

peraria nos movimentos democráticos

Lenin, então,res . nao ve ,

dito

o s

Estados

V o 1tand o feliz

Édo poder estatal.

Se fosse, seria

preciso aceitar,

de

dominio, Alem da ideolo—ponto final. Isso em parte.e

gia-ilusao, uma visão parcial deficitária dose

fatos,

sem deturpações,

As primeiras explica-

aspectos negativos da problemática ideológica.

dura da burguesia"

"dita-

a um

a teoria weberiana,

detiveram nos

ra de forçar a

a exemplo de Marx ,

e vai buscar nele,

ficaçao de uma determinada açao politica.

a combinação de dois elementos contraditórios na configuração

interessante para o proletariado.

de cunho burguês como manei-

para fins

, ele ressalva que qualquer avanço nos mo

no seu ponto de vista,

consentimento e

mes democráticos.

delos politicos burgueses e

de exceção muito menos.

e liberais na ordem capitalista.

e correto

pode-se dizer que e

de uma vez por todas,

que se ampara precisamente no real

defende a participaçao

que a ideologia se reduz

Se o

e se

do mesmo modo re-

mento e

gimes autoritários

fruto apenas de uma falsa consciência.

extensão de suas bases em favor dos trabalhado-

e verdade também que nem sempre este consenti-

os dados destinados a justi-

çoes da escola marxista atropelaram essa faceta da questão

Estado de direito Ja nao e legitimo,

Mesmo quando alude as democracias liberais como casos de

fenomeno de ocultaçao-inversao da realidade

ha uma contraface sua

que trabalha com

verdade que toda repressão tem seu lado de
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dancia publica que, sustenta

da pelo Estado.

ou melhor, os antagonismos so-

fator considerável de

analise do Estado acaba perdendo grande

pelo contrario,

estatal,

Outro ponto insatisfatório na argumentaçao weberiana,

construção teórica,

Sua ideia mesma deorganismo desvinculado da esfera civil.um

A administraçao burocráticaburocracia denuncia tal orientação.

cuja complexidade

direção da vida publi-

Trata-se, logo >ca .

mundo contemporâneo, capitalista ou Deve-senao .

a proposito,reconhecer,

previsão que se cumpriu,

diferenças económicassuperando, assim, i deo-e

Mas o cres-

o neu-

a repressão.

a coerção patrocina-

crescente pede uma maior racionalidade na

a concor-

seria uma exigencia da sociedade moderna,

uma tendencia

inevitável no

enriquecimento para a

Por sua vez,

tanto nos paises capitalistas quanto

timaçao nao parte da sociedade civil,

o pressupõe .

o que poderia ser um

em certo grau,

Alem do que,

entendimento de Estado como

e uma

com isto ,

A validaçao simbólica de um

a iniciativa de legi-

sistema de poder nao elimina o

visto que e dai que procede

ele abstrai,

Weber nao deixa passar em branco

conflito no bojo da sociedade;

mas da própria entidade

cimento e

em seu raciocinio,

ciais e,

nos socialistas,

0 que ele nao ve e

consiste em seu

que a burocratizaçao do Estado

que resulta da minimizaçao das contradições sociais em sua

lógicas fundamentais.

de uma imposição técnica e de

que tal consenso nao e geral,

a racionalizaçao do aparato administrativo não

Marx nao teria apostado nisso.

parte do seu potencial explicativo.
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jogo social.Na realidade, étralizam ante desse jogo queo nas-

- perspectiva de que Weber não compartilha.Estadoc e o

Durkheim, turno,por seu aumento do

papel estatal conf ormidadeem com

a projeção marxista devai contrae comunismo, Estadoque, no o

desapareceria enquanto poder politico, juntamente com divi-as

(11)de classes Em fortalecimento dasoes i densua concepção, o

extensão suas funçõestidade estatal de tendências his-e a s ao

toricas irreversiveis. Fiel teoria de desenvolvimentoa que o

da divisão do trabalho social organica,uma solidariedadegera

diferente da solidariedade mecanica observada comunidadesnas

rudimentares, Durkheim o Estado consolidasupoe que surge s ee

relações entre individuos,fim de regular agora mais dia as o s
(12)ferenciados do antesque

Tal diferenciação, entanto, define termosno nao s e em

de divergência de interesses sim nos moldes de uma especiali-e

zaçao de funções, normalmente solidarias complementares. As_e

fundamenta no principiosim, pensamento de Durkheim dao nao s e

luta de classes sistema capitalista. No entencomo regra no seu

der, inverso:o que ocorre e o co-

suposto básico contradições istomo e as como exceção, e > como
(13) . Baseado nisso, Estado ganha estatuto deo o c ons

ciência dos cidadaos, suas aspiraçõesdestinado a captar e , na
( 14)medida do possivel, concretiza-las • E , sentido,a nesse um

poder moral, conciliado expectativas individuais;com as ou se-

"anomias"

a modernização das sociedades

a convergência de interesses

também acredita no
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indiscutível haja,

arbi

traria , e

e

tal , para evitar abusos de poder.

Do que foi dito pode-se depreender

tomada de alguns ângulos.durkheimiana de Estado s e

Por exemp1 o ,

confor

da qual emergiu

Outro aspecto que desperta a atençao na abordagem de

uma visão meramente administrati-

sem atingir ainda, fique claro,mas

plexidade do prisma analítico de Gramsci. caso ,

da consciência social,

fluência moral sobre evidentemente,

ai ,

minimamente esboçada,

ideologico - conceito que e uma

sim,ai ,

nessa direção. Todo o problema muito vaci

pelo motivo ja clássico:1 ante, e

va da esfera publica,

um dia.

suas responsabilidades técnicas.

um vetor apontando incertamente

um organismo publico (também )

a com

a entidade esta

que ultrapassa,

me arriscou Marx,

a figura da entidade política possa futuramente,

a melhor garantia disto estaria no papel moderador

e razoavel

e que tal indicaçao e

Ate que ponto nao estaria

Em todo o

que a representação

mas nao e

Durkheim se recusa a

questão em suspenso.

Durkheim esta na superaçao de

Na condição de orgao

Talvez esteja

ver no Estado sua simples feição gerencial.

e inegável que as atribuições estatais so tem fei

os cidadaos

a noção de

e se faz valer sempre que

se diluir na sociedade civil,

ele exerce uma in-

sua autoridade e

vel que

necessidade de corrigir desvios na vida social,

se iria firmar mais tarde

parece cada vez mais improva

a ausência de oposiçoes soci-

to crescer ao longo do século XX e

das instituições civis junto aos indivíduos
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Weber

pois ,

Com Durkheim, entre-

lanto,

ve i s . Nao so

ciais ,

individuo-coletividade etc.dade civil,

instanc ias;tingue essas ou-

tecnico;

indivi-renciada do setor civil,

duo , unicaf im ,por

dimensão

vi dual.

nencia necessária, podera

estatal, s e

sociedade unidimensional,uma pela

escola de Frankfurt. contudo,

namica social a reprodução sistemática daefetuaria, s o ,

ordem estabelecida, e

1 i t i c a , seria dispensável. portanto,su

gere alguns traços importantes do perfil estatal ca

pitalista, sem,

enquanto identidade ético-po-

e marcar diferenças,

o Estado,

com efeito,dis

via de regra,

no caso weberiano,

sa somente no plano

no entanto,

mas uma coisa

o Estado

e o

a di

porem sintonizada com ele;

Em sua analise,

e uma instituição dife -

com a perti

tra e assinalar oposiçoes.

dora e

elas nao se manifestam no âmbito estatal.

ais relevantes na teoria durkheimiana,

a menos que

nao se poderia aludir aqui,

por si

a divisão do trabalho se proces-

mais ate que em

no sistema

nao se suprimem as divergências,so que

as contradições praticamente desaparecem

tais como Estado-socie-

0 autor,

mas de tensões de outras ordens,

Diante disso,

em que se torna possivel

so vai-se realizar plenamente em sociedade,

Na proposição frankfurtiana,

tivesse em mente uma ideologia totaliza

fixar com precisão seus fundamentos

nos termos propostos

em todos os ni-

um aspecto ideologico investido no

se esta falando apenas de desacordos entre grupes

as f un

çoes sociais sao harmoniosas e

0 esquema durkheimiano,

a conquista da liberdade indi
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básicos.

melhor focalizaram o problema.

Gramsci

É

desde Marx.

dois planos principais e interdependentes: no primeiro, amp1i a-

conceito de Estado através do prisma da hegemonia

problemática do poder político àgundo, reinterpreta-se luza

da noção de aliança de classes. A rigor,

teorização do Estado integral, quando o

vendo-

nucleo privilegiado

Essa ideia aparentemente tao simples taona verdade,e ,

luminosa constitui, conhecimento

do poder politico nas formaçoes capitalistas. Em relaçao ao en

foque marxista, por exemplo, ela estende, matiza c on

ceito de dominaçao, to-

termo pa-

e 1 e um

Logo ,

distinguindo direção de domínioceitual gramsciana,

qualidade de aparelho de administração

a grande contribuição

a primeira ruptura significati-

e Poulantzas

gramsciana consiste na

a supremacia ideológica de

a outra;

autor passa a tratar o

um achado para o

da a sua amplitude.

de edificação e

o usava também para indicar

sem duvida,

em sentido

ra expressar apenas

va na teoria do Estado,

segmento em relaçao ao todo social.

o nao so na

se o

a especificação con

e coerção

e,no se

Lembre-se queMarx nao empregava o

mesmo se se considerar tal dominação em

Esse corte se estabelece em

e supera o

mas também como superestrutura ideológica,

Foram as correntes modernas das ciências

a repressão de uma classe sobre

com Gramsci que se da

exercício da hegemonia de um grupo social.

sociais que

aparato estatal em sentido amplo,
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estrito, uma conquista puramente formal. 0nao e que

categorias analiticas marxistas elementos antessao

na questão do poder entrenao reconhecidos classes.as

ultima instancia, monopolio das condiçoesPara Marx, em

de produção material, monopolio da coerção monopolio dos valoe

simbólicos de legitimação coisa A classere s deten-s ao uma s o .

tora da primazia economica detem, indiretamente, os

de violência conseqíiencia ,meios via de a liderança doe > por

social. Talvez i s s o , aprocesso tan-p or

so representação: a dominaçao.tos aspectos numa

Gramsc i, turno, vai descobrirpor seu nuances nesse

hegemonia e dominaçaoquadro . A f enomenosseu ver , nao sao as

sim tao reciprocamente redutiveis, razao pela qual ele estabele

e possivel afirmar,c o nc eit o s . Sec e quanto ao do

minio s i , ele invariavelmente da supremaciaem que emana econo-

das relaçõesmica de ja pode dizer deum grupo, nao s e mesmoo

hegemonia. Em primeiro lugar, Gramsc i trabalhaporque com

de direção ideosibilidade de verificarem verdadeiros vazioss e

dados periodos históricos, estes tradu-vacuos que s e

ziriam num controle social base de apoio expressiva,sem quer

e simples de ditaduras Em segundo lugar,ou nao .

alternativa de construçãoautor tem contaporque o sempre em a

de hegemonia pelo lado das classes subalternas, em momentos de

transiçao, quando esta ganhando projeção um bloco historico as

cendente . E , terceiro lugar, problema da liderançaem porque o

analise marxista reuna

na forma pura

centa as

direta ou

lógica em

a diferença de

ela acres-

a pos
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classes sociais,

segmentos mais diversificados.

classes dominantes, admitindo-se

e possivel ir alem,

mentos-chave:

sociedade politicaEstado
(15) ; ademais,

do

projeto burguês

(expressão do autor),

(16)çao de forças contraditórias . Af inal, a

mo-

a ponto de uni-los es

tratégia politica comum, elimina, outro lado, diver-nao por

gencias estruturais importantes. Trata-se, logo,de uma composi

çao deliçada, permanentemente ameaçada por contradições de ba-

s e ,

É consentimento vem justificar,

Des

de compromissos"

"equilibrio instável

também ideologico,uma vez

em certo grau,

classe hegemónica e

nem Weuer nem Durkheim perceberam.

a aliança entre

problemática do Estado com outros olhos.

o que,alias,

e o

dimensão de um

mas agora em moldes diferentes da interpretação weberiana.

marxista de que

politico-cultural nao coloca frente

l.ocus de efetivação automatica

se supoe uma identidade

a frente apenas as grandes

imagem de uma correla-

seu carater de classe,

ja se pode ver a

que e

e sim a

grupos af ins,

como fez Gramsci,

Aceitando-se a tese

o aparato politico das

sociedade civil)

em torno de uma

isto e,

a repressão praticada pelo organismo estatal,

o mais relevante campo de reprodução da simbólica preva-

A partir de uma tal recategorização,

este aparato politico é

lecente (no dizer gramsciano,

mações capitalistas nao

o sistema institucional nas for

mentanea de interesses

a instituição estatal e

mas se manifesta preferencialmente no nível de

com Gramsci ainda que o

e acrescentar ai dois ele
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explicado pela bem-sucedida ini-

portanto, pelos esfor-

aval social ao

fenomeno de natureza parcial,

do sistema hegemónico (cujo alc anc e, obviamente, to

tal ) ; contra Durkheim sobretudo,por ,

pelo contrario: teorico daGramsc i

transformaçao por excelência;

visão de ideologia,

s e ,

constitutiva das relações sociais.

ta revolucionaria distinta da de Lenin, confronto

visando primeiramente à conquis-de classes

ta do aparelho administrativo-coercitivo so depois,

a disseminação da nova ideologia. Gramsc i, advo-

uma

de inicio, uma posiçãoque significa alcançar,o

hegemónica junto aliados, aspirar aaos grupos para,
( 17)

perspectiva gramsciana,na

de crise,

notável pressões de forças sociais adversas. E s-

a rapida reorganizaçao dasdeves e

ai sim,

sa vez,

a saber,

a ser

nunca e

ga a

um poder moral positivo,

to gramsciano vai contra Weber por interpretar o

de suportar as

pontanea e generalizada na legitimidade deste poder.

ciativa ideológica da classe dirigente

dominaçao na sociedade

ser dominante,

o consenso passa

no terreno politico,

nao reconhecer no Estado

mostra uma capacidade

e o

nao por uma crença es-

um nu-

se poder de reaçao estatal

dom in i o como

Ocorre que,

que defende o

o Estado e

mas ainda

a concepção de mundo de uma clas-

de Estado e,

0 argumen-

ços de validaçao da autoridade publica e

nem falsa nem verdadeira,

nas épocas

nao so reprodutiva,

Vem dai sua orientação de lu-

por outro lado,

cleo resistente que,

tese de que classe deve ser dirigente antes mesmo de

e contra Marx por ter uma outra

restrito aos limites
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facçoes que sustentam o regime,

atores políticos ate então excluídos
(18) . Nesses períodos críticos,liança dirigente torna-se parti

cularmente relevante o papel

conservação do empreendimento capitalista. Por isso ,

o

Estado.

como

de

concepção

do Estado-relaçao,

essa formulação. de

senvolvem Poulantzas leva

acordos políticos. Segundo seu ponto

de vista,

de ajuste de interesses, por exemplo ,

seria uma aliança que , uma

conciliadas no plano político, bloco devez po

Esse bloco,

grupo burguês, podendo incluir,

rai s , categorias auxiliares,

visto desse angulo,do capital. 0 Estado,

mo que

o proprio conceito de classe ja implica o principio

da pequena e

com o

da a

mais longe a questão dos

formariam o

da media burguesia na

outros teoricos o

A noçãofundamento de caracterizaçao da estrutura estatal.

"equilíbrio instável de compromissos"

entre as varias frações do capital,

mas ainda nao

e dec i s iva na

por seu turno,

de modo que a burguesia,

(19)der

Poulantzas entre eles.

deslocamento de sua base

seu proprio sistema hegemónico antes de se lançarem contra

de apoio em direção a

sob a hegemonia de uma das frações

conforme as exigências conjuntu

e Gramsci que vai consolidar

a condensação de uma inter-relaçao de facçoes dispares,o

Assim,a ideia de composição de interesses se firma

De inicio,

siste na teoria de que as classes subordinadas devem articular

Ele introduz o problema e

deve ser encarado co-

Gramsci in

nao se esgota nos limites do
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no capitalismo,conduz

deve manter uma a£tonomiLa_r elativa juntoe >
(20) . Melhor dizendo,segmento de classe in-s e

teresses materiais dos

invariavelmenteem

convergentes, Estado,ai

objetivo maior, a

A autoridade publica,capitais particulares. s e 

E , s e

sada de feitichista nesse aspecto, de Poulantzas..a

A ideia de autonomia relativa, e mais problemade fato ,

Como

Estado neutro, quemesmo

relativamente

nalizaçao do processo politico teria que ficar

na aliança. Mas

essa hipótese,

hegemonia tende a restringir

decisões governamentaistal , influenciando as

impasse.

autor, no

ta o

a cada

a racio-

o proprio Poulantzas le -

a autonomia esta

Para o

nessa medida,

o autor

pois, de acordo com ele,

a curto prazo os

a cargo justamen

a entidade represen

o gru-

e e

po detentor da

pre coincidem,

ciedade como um todo.

tica que elucidativa,

Cria-se ai o

çao hegemónica de um dos integrantes do bloco de poder.

a dizer que,

despeito de divergências imediatas entre os

sobretudo quando se tem em conta a posi

a analise durkheimiana pode ser acu

so que em relaçao a so

em seu favor.

ria uma especie de razao ou consciência da classe dominante.Lem

vanta objeçoes a

por isto,

nao faz sentido a perspectiva de um

bre-se que Durkheim ja dizia tal coisa,

te do setor dirigente

interesse de longo prazo do conjunto da classe dominante

as frações da classe que ele representa,

sentido mais amplo eles sao

que entra o

diferentes setores da burguesia nem sem-

para fazer valer este

a interação de forças que se expressa
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nadas, evidentemente,nao ,

Enquanto as frações burguesas e

ocupando

o

que

e um pressuposto básicodo . Tanto da

açao estatal quanto as politicas publicas favoráveis

autori da

des governamentais.

Talvez resida aí

Poulantzas, papel da luta de

Nesses momentos,

nai s ,

trato material,

s e

inversão

da realidade, c ons i s t indo, antes disto, discurso fragmenta-num

do dada que ,

a estratégia de atuaçao esta-declara abertamente

tal ; finai mente, a especificidade crescente do aparelho econômi

a relaçao entre classes dominartes

a reprodução da dominaçao

implica a

precisamente quando ele enfatiza o

ern boa par

o ponto alto do argumento de

classes na definição do comportamento estatal.

devendo-se conside-

te das vezes ,

o discurso ideologico oficial nao

e domi-

conseqliências de sua pressão contra as

isto e,

caracteriza somente por uma estrutura de ocultaçao e

Estado envolve também

a diversidade de interesses em jogo

tomada de medidas efetivas em

lhadores sao

ternos nao estão diretamente presentes nas esferas de poder,

ideologia nao esgota as funções do Estado,

a luta de classes seja externa ao Esta-

os grupos subal

rar que a relaçao do poder publico com as massas possui um subs

ele frisa alguns cortes fundamentais com as teorias tradicio-

o binómio repressão—

nos termos em que se exprimem as con

beneficio dos dominados;

que nao quer dizer

os diversos aparelhos

tradições internas do sistema.

destacando-se os seguintes aspectos;

e ramos da administraçao,

facçoes afins se fazem representar no círculo estatal,

aos traba-
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entre funções mais c ons a-

classica imagem da entidade politi-gradas,

limita a moderars e

carater de classePoulantzas, assim, do Esta

visão reprodutivista que compromete muitasdo ,

( e no en-

aparelhos ideologicos de Estado). no

entanto, ele faz intervir

seu pensamento peca pelo formalismoe , exces-
(22)s i vo . Quanto aos pontos levantados acima, convém repetir

seio do aparato institucional,no

outro lado

da formula gramsciana (que,

insinuado através do ideologia), apresentando a

face constitutiva) das iniciativas esta

tais. Junte-se

sistema economico

Of f e

analises nesta area

(leia-se:

a lembrança feliz (lamente-se

"positiva"

na verdade,

desmentir a

reafirma o

qual seja a

Poulantzas vem

a luta de

de um poder que

que eles enriquecem o

a isso

nao autoriza dilui-lo

em seguida

num sentido dialético.

que pouco

Nem sempre,

de Estado vem assumindo e

Hirsch e

trabalhada) da importância progressiva que o

Gramsci ja havia mostrado que,

a simbólica de legitimação se avultava

ca neste campo,

alem de

como o proprio contrape-

Gramsci mesmo ja tinha

e expoe oso da coerção.

em tais momentos,

se tera ai um novo avanço nas conside

As atribuições estatais na area económica vinham sendo

rações sobre o poder publico na ordem capitalista.

saio sobre os

mas sem cair na

seu conceito de

co de Estado j a

exame da questão

o caso da abordagem de Althusser

classes em sua argumentaçao

( 21 )as relações materiais
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focalizadas ate de mane ira tanto vaga pela ciência poai uma um

litica contemporânea. Poulantzas menciona assunto, sublinhao

sua relevância, 1eva adiante. Ele aponta queda ten-mas nao o a

o principiodenc i al da taxa de lucro no capitalismo maiorcomo

com referencia àque preside conduta do Estado economia,a s en-

papel do organismo politico,do neste seria bancarque o caso,
( 23)contratendencias tal baixa . Hirsch caminhaas dia na mesma

assinala efeitos estatalreçao favor doe o s aque aç ao em pr o-
(24)de acumulaçao de capital tem luta de classescesso Tan-na

restringem a intervenção publicato ele quanto Altvater, porem,

setores de reprodução distribuição;esfera materialna aos e ou

melhor, Estado das sociedades capitalistas penetrariao apenas

faixas marginais do processo produtivo,nas ocupando os vaz ios

deixados pelo capital observando fundamento de nao-interf e-e o

renc i a da produção.setor central Nesse criariano passo, as

condiçoes gerais para bom funcionamento da infra-estrutura,o

investimentos rentáveissem disputar, via demas regra, com as

varias frações da burguesia. Por isso , Altvater sustenta que,no

toca a desempenho economico, Estado atuaque o como um
(25)

Essa afirmaçao discutível .deixa de Rec entemennao ser

te , economia ultrapassaram o estagioiniciativas estataisas na

Naoe adquiriram feitio mais agressivo.um

insistênciafalava, maior,por acaso s e com uma sempre em

pitalismo para caracterizar situaçõesmaisagora ex

pitalista"

"nao-ca-

de Estado"

"nao-capitalista"

" ca-
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paises regidos pela lógica da

questão sera introduzida no próximopropriedade privada. Essa

top i c o. a d i fe-que ,

tal da ativi-

do regulador".

adota ex-
(26) . Tal

interesse geral da burguesia

o

orgao estatal sim mediante institui-e

çoes politicas, cuja própria constituição ja garantiria, s ipor

dominaçao burguesa sobre Naoso , a se

dominio detrata, pois, de mas

classe imanente E

sistema de fil

tros r az o

aveis das chamadas (aquelas que nao

Off e iden

tifica tres tipos

"Esta

"setores marginais"

"exigências disfuneionais"

um poder exercido de fora,

a um

a exclusão sistemática dos projetos

a estrutura interna das

que assegura a

a exem

ao Estado.

na hipótese do

de um

supremacia da burguesia na sociedade.

dade produtiva ou recomendava uma revisão

renciaçao de um aparelho económico

e barreiras destinado

Hirsch compara o organismo estatal

a discriminar as reivindicações

e justamente a seletividade estru-

cepcionais no curso historico de

pio de Offe,

nao se efetiva através

conceito supoe a ideia de que o

pode-se afirmar

seu raciocinio cresce quando,

Por sua vez,

ou indicava uma ampliaçao dos

De seguro,

de fenomenos excluidos no processo de tomada

ou seja,

coincidem com necessidades do capital).

tural do sistema,

Voltando a Hirsch,

de pressões externas do capital sobre

os demais grupos sociais.

no interior do aparato esta-

antagonicos ao interesse de conjunto do capital,

plicar a natureza de classe do Estado sob o capitalismo

a noção de seletividade_estrutural para

ate os anos 80,



-156-

çao ; apenas circunstancialmen

te , favor de alternativas de igual porte;em

se justifica por motivos politicos. com

seleção institucionais tanto podemele, ser po

sitivas

bloco de poder quanto negativas se dirigidas para reprimir

interesses de classe opostos.os

Nesse ponto, funcionamentoo s

e sempre problemático,do Estado capitalista visto que haveria

ide

ologicas. Em relaçao a aliança dirigente, por exemplo,

tenção do compromisso politico entre

troca do apoioem em

prestado a fraçao hegemónica, grupos auxiliares exigemos con-

comprome-

maximo de desenvolvimento da economia.

classes dominadas, interesses

ca junto Off e chega, inclusive,

inso

ordem capitalista: nao pode sobrevi-

paradoxalmente,mas ,

Ja no que tange as

esforços de legitimação da autoridade públji

a manu-

cuja recusa

a sociedade civil.

tem o

ver sem formas democráticas de organização,

e uma a

na maioria das vezes,

as partes tem um determina

que contra

De acordo

autores concordam que o

meaça constante aos

nao pode viver com elas.

os acidentais,

o que quer

que sao preteridos

dizer que,

a prever uma

os socio-estruturais,

dado o impasse

isto e,

politizaçao da luta de classes sem retorno,

cessões no plano material que,

uma contradição permanente entre

do custo economico,

de decisões de Estado:

as operaçoes de

se visam a superaçao de divergências no interior do

o nao atendimento de seus

suas funções económicas e

riam as caracteristicas de base do modo capitalista de produ-

e os sistémicos,

luvel em que se encontra a
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a reprodução do capitalComo bem percebe Hirsch,

de crise. Poulantzas che

capitalistas modernos vivem criseem

solução de problemas economicos precipermanente,

v i c e-

. 0 Estado, da sua parte, ini-

mai s

da tendencia

mudanças de conjuntura. Nota-se, portanto, que

tico,

me iros tempos. As incoerências in

e

seus seguidores.

revolucionarias, tendo a-

Gramsci, tinha razao. 0 Estadovez,

aparato resistente, (no dizercujas

tem revelado praticamente inesgotáveis.do autor) Nao podias e

E e

e incalculávelalmente. o nu-

( 27 )versa

"reservas organizacionais"

ga a

a frente

e mesmo um

económicas nao motivam mecanicamente

alterações no panorama politico.

tentam e

mais uma

a saida prognosticada por Marx e

no processo,

Na vida de cada pais capitalista,

acaba sendo um complicador a

a classe proletária,

As soluçoes

estar mais correta sua consideração de bloco histórico segundo

lastraram alem de certas fronteiras

afirmar que os paises

internas do regime estão mais

a isso que

0 que nao se confirma

o quadro geral

nao se

o sus-

se rea

uma vez que a

e apenas por um curto perio

a qual as transformações

tensas do que em qualquer outra época.

bidor das crises económicas,

das sociedades burguesas nunca foi tao contraditório e problema

liza sempre sobre um fundo estrutural

confirmando as analises da escola marxista desde os pri-

em vista da instabilidade das alianças que

a se romperem tais compromissos ante as

que deveria atuar como

se assiste atu

do do século XX.

pita quase automaticamente problemas politicos críticos e
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acirrando

classes,

tura produtiva. possui umave ,

quando

secundário (sua forma institucional)

s ervar

intensificação das contradições internas do

classes,

damente num bloco hegemónico alternativo. nos

periodos de crise de hegemonia, seria mais uma

açao vitoriosa das classes

dominadas,

da ordem constituida,

Hirsch também

o

o projeto burguês oe dominaçao,

sua pratica social de razao

É
importa mui-

na organizaçao das relações de produção,

sua reprodução material,

para con-concede mudar o

a luta de

a favor

sistema pudesse provocar uma politizaçao irreversivel da luta de

acreditava que a

o principal (seu conteúdo de classe).

pois uma serie

evolução técnica obrigou a reformulações

0 Estado capitalista,

Em sua opinião,

uma espec i e

e a base

capacidade notável de adaptaçao a situações adversas,

mas sem implicar mudanças de regime;

sustenta esse argumento.

dos agentes estatais coincide com

dado que o Estado e

por que o pessoal administrativo se empenha em conserva-lo.

na viabilidade das transformações sociais,

de elemento de coesão

a menos que os grupos

ou em que houve

mero de vezes em que a

isso ainda que induz Poulantzas a ponderar que nao

"interesse de estabilidade"

de fatores estaria trabalhando

subalternos se organizassem soli-

Ele entendia que,

o campo de

reaçao das classes dominantes que uma

deslocamentos da base do Estado,

Repare-se que Gramsci nem por isso deixava de acreditar

mas sem reviravoltas na estru-

ao que se

facil ocorrer

so que também nao

entre os quais a burocracia,

, 1. , (28)da aliança no poder
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classe

altos quadros da administraçao publica), acima das di-

ex i s te
(29)poder do capital

dessa adaptabilidade das instituições politicasDiante

da própria evolução do modelo economicoburguesas em muitose

alguns autores da escola marxistapaíses, encaram
(30)a perspectiva teórica tradicional. Urry , por exemplo, a dm i -

relações centraiste capitalismo,que , no as s e

n i ve 1infra-estrutural . Contudo, da soc i e-no no

dade civil (tomada aqui superestrutura) , exi stem outrascomo

forças II forças popularesque

a conceituaçao de classes sociais.que fogeme

A proposta de Urry, a natureza ge-

deriva diretamente das relações de produção,ral do Estado mas

s o —

dimensao materialciais Ade

mais , poder estatal incide sobre dao

sociedade civil, que

etc . )vimentos de Pou-

lantzas alude fenomeno dizendo-se tratar de

cia de penetração

(31 )1açao , fundamentai s

reconhecem a relevância dessesf or , ambos ato-novos

Na concepção de Urry particularmente,r e s . t ?m-

ai atuam (mo-

democráticas"

"minorias"

a base produtiva através

com reservas

uma unidadevergencias no

em esferas heterogeneas de articu-

ressalva que,

Seja como

que ultrapassa a

definem no pla-

em conf1i to,

em suma, subiinha que

to a origem de

para encaixa-las na trama das relações

a esse

tentando enquadrar os vetores

da fraçte (aquela que ocupa os

o autor denomina de

em seu quadro de referencias.

j a que,

eles ja estariam

em cada naçao.

uma tenden-

sua natureza especifica e dada pelo conjunto das relações

que assegura o

interior do circulo estatal,

do Estado
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improprioseriahoje,

mais recentes.

Assim como outros estudiosos do Estado capitalista,

Urry esta preocupado, questão estatal a

partir de categorias mais apuradas,

nas .

publico em cada sociedade

instrumentalista.

Off e

avança no tempo.

pois nao podeteoria,

fato

quando comprovada na pratica, pela luta de classes.

década de 80, inclusive, modelo pos-in

dustrial

dos evolui naturalmente.

Recorrendo

mentais,

ceito de classes chegaram

porem ainda mal-instrumentalizados pa

a constituir um

funeionalista e

quando a passagem para o

o Estc.do capitalista a partir do con-

ela so passa

enfim,em compreender a

se torna mais reveladora,

que nao resvalem para esque

politica um cunho classista nao vale como

perando a luta de classes, de sorte que,

em conta esses grupos

Em sua opinião,

aos anos 80 com um aparato conceituai

mais afiado e penetrante,

falar de estratégias politicas sem levar

fica ainda mais rigoroso a medida que sua analise

e evitar as abordagens reducionista,

a tese que imputa a dominaçao

o marco teorico desses estu-

resses nao necessariamente vinculados aos grupos sociais funda-

mas demasiadamente simplificadores ou para macro-avaliaçoes ape

do Estado burguês deve considerar as especificidades do poder

ser aceita como pressuposto;

Vem dai sua insistência em alertar que uma teoria adequada

os estudos sobre

a verificações empiricas sistemáticas ou en-

Em meados da

riquecendo o jogo de poder com a introdução na analise de inte-
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A

ilustra bem esse ponto.

referencia das mais importantes

ciaçao do Estado, contrapeso da instância estatal, s e

elemento integrante de sua composição,

ferentes de sociedade civil,

desdeHegel. A indefiniçãoMarx ,

conceito tanto pode-se referirmesmo

ambiguas,

pre s entaç ao,

deu

o

Estado-compromisso,

Suas funções económicas,car. porem,

0 Estado economicamente ativo

constata:

seja ainda como

na apre

a contribuição mais positiva.

ja como

ou melhor,

tao bastante miope,

produtiva quanto pode assinalar uma dimensão superestrutural,

seja como

também se presta a interpretações

a re —

ra tornar menos imprecisa a questão.

como também lan

ao Estado como um todo.

bem como o Estado-ideologia,

Dependendo do sentido que se der

vieram para fi

sendo que, neste ultimo caso,

so ganharam visibilidade e

noção de sociedade civil

fetiva no fim do século.

Gramsci (posição pessoal) foi quem

ao complexo da estrutura

çou a grande pista que os analistas posteriores iriam seguir:

Ja na década de 90,

condicionador de seu caráter.

do sistema estatal burguês,

Ele nao so ampliou a visão,até en

e de tal ordem que o

tado no rastro de Marx,

Trata-se de uma

se tera uma visão peculiar de aparelho estatal.

e esta imprecisão se arrasta desde

So ai se tem tres formulações di-

T r ~ (32)Jorge Castaneda

Dos teoricos que se aventuraram pela problemática do Es

se tomado em oposição a sociedade politica somente ou
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ponde apenas pela regulamentação,
educaçao e

saude, ou seja, ' a-
ceitaveis'

E mostra que,

zes ,

Prosseguindo:

reservam

fico na regulamentação do mercado. No Japão,
em boa parte da Europa Ocidental,

normalmente a politica
a proteção de determinados seto-industrial,

a planificaçao estratégica, a implantares ,
patrocinio de reservaso

É pouco o
No Japao

Europa, mercado seleciona vencedoreso e per-
circunstancias excepcionais.

em ultima instancia, determina a politi-que ,
ca comercial;
de vantagens mediante fatores controláveis,
como educaçao, investimento, protecionismo,
subsidies e >
por outro,

trializados nao anglo-saxoes

"Em boa parte da Europa Ocidental,

a própria arbitrariedade."

na Coreia e

em menor medida no Japao,

aproximadamente a metade) do produto interno bruto e gera-

ou conquista de certos mercados.

bem como
o Estado nao res-

ao E s —

por um lado,

dedores apenas em

trutura e os gastos com moradia,

ou afinadas com o mercado."

também sao decisivas a garantia

e na

da por empresas estatais.

As vantagens comparativas naturais nao sao o

que se deixa apenas ao mercado.

a infra-es-

em países europeus,

seu campo de açao e

çao de subsidios e

e seguridade social,

uma parcela notável (as ve-

as formas de intervenção

e especi-tado um papel ao mesmo tempo amplo

"É preciso acrescentar que os paises indus-
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Na mesma linha, argumenta que

çao do fundo publico como duplo pressuposto:

tecno

logia ;

tipo a agricultura,no ,

sustentação de pode-ponta, para garantir sua competitividade;

industria militar;

através utilizaçãode capitais, de bancos

do Estado,

divida publica etc.);

educaçao universal gratuitatrabalho (via medicina socializada,

e obrigatória, previdência social, seguro-desemprego, subsidios

para transporte, sa-

condiçoes de reprodução de cada capital par
ticular

ex-post tipico do capitalismo
concorrencial. a referencia pressuposta
principal, que
possibilidades de reprodução. Ele existe ' em
abstrato' essa 1 re
volução copernicana'
nes ,

e/ou fundos estatais,

"(...) agora um ex-ante das

uma esfera de negociação abrangente da qual decorre

nas ultimas cinco décadas,

a consagra-

ou de exportação,

Ele e
no jargao de hoje sinaliza as

lario-familia - ate subsidios para lazer).

de açoes

diante a

to da acumulaçao de capital (via recursos para ciência e

beneficios familiares - auxi1io-habitaçao,

seu carater
em lugar dee das condiçoes de vida,

caso dos setores de

madas e

o wel^fare_£tate vem sistematizando,

de empresas

o fundo publico e

intervenção no mercado financeiro e

„ • • ■ (33)

Francisco de Oliveira

antes de existir de fato:

E emenda:

subsidios para a produção de consumo basicamente inter-

valorizaçao dos capitais me-

1) no finaneiamen-

rosos complexos estatais produtivos; reprodução das forças ar-

foi antecipada por Key-
ainda que a teorização keynesiana se di-

e 2) na reprodução da força de
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rigisse a conjuntura.

co ,

Logo ,

intransferível

forças produtivas muito alem do poder individual do investimen-

A1i as, o topicoto privado.

tornando-se condicionante da reprodução do capitalismoestatal,

reforça uma visãomoderno, interessante do

enquanto organizador dos interesses do capital que, isolados,

se perderiam num movimento anarquico por falta de articulaçao e

percepçao de conjunto. No entanto,

escorado naque

le antivalor de referencia,

Éque projeta.

grande salto que a social-democracia impos

tis das economias avançadas.

lamentável. Mas , se

sobretudo quando gira na orbita

errada, sem ele piora.

esfera publica tera adquirido uma natureza gramscianamentea

"Estado capitalista"

"modo de produção social-democrata",

substituível."

lumbrou um

no processo de acumulaçao de capital,

torna um componente estrutural in-

com suporte no

o Estado

singular e

nao e nenhuma dadiva divina,

o fundo publico esta irreversivelmente entranhado

de potencializar o

A per-equaçao da forma-

as relações mercan-

progresso das

a expectativa de vies otimista,

Talvez chegue o

dada sua autonomia em re-

Para os antiestatistas,

çao da taxa de lucro passa pelo fundo públi-
o que o

Francisco de Oliveira ja vis-

dia aguardado em que sua

mas então sera porquepresença realmente nao seja muito notada,

da anterioridade do financiamento

se instituído em toda a potência

laçao aos lucros capitalistas particulares mais sua capacidade
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externas,

humanidade. brindou com uma utopia de outro planeta

ótima, poder estatal social

mente dirigido, embora ele implique burocracia

alguma medida,

sentido,E , nesse

de Oliveira vem a proposi-

politicas publicas que se devem depositar espeto . nas

Entretanto,

e preciso

descoordenados,

jogo de pressão

contexto de produção,tal pois , capitalismo definindo o o

Estado ainda contribui para reproduzir seu produtivo,

democrata por exemplo, e 1 e-

Pelo mesmo raciocinio,

capital,

publico poderá converter-se

"genero"

"especie"

a menos

a açao governamental nao sobrevive unilateralmente,

boa e

em pre-requisito da acumulação de

ao reduzir

Ainda e

aquela que funciona e

a concentração de renda e

çoes de Jorge Castaneda e Francisco

sencial no

e ninguém com um minimo de realismo espera isto da

poder-se classificar como social-

campo esta-

melhor de ajustar suas vidas.

com o

Marx nos

e repressão em

o fundo

que seus publicos-alvo a apoiem.

integral e nao porque tera encolhido para ceder passagem à ló-

alterando algo da dinamica classica do sistema mas,

as considera-

que se trate de seres tao perfeitos que dispensem regulações

as associações representativas sao uma peça es-

e influencia que corta o

a despeito de sua

mas imerecida.

ranças de amortecimento dos desequilibrios sociais.

var as condiçoes gerais de vida.

enquanto as sociedades nao descobrirem formula

E como dificilmente se forma

consentimento popular ativo a partir de individuos atomizados,

nao aquela que inexiste,

gica essencialmente economica das relações sociais. Mediação

Dai se insistir no
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enquanto a técnica sofisticada assim concebida bem

gera forem apropriados

fraçao deste excedente reverteruma

neficio coletivo, ate la a maquina sera basicamente capitalista.

a exclusão,lista, a

força dos grandes grupos economicos,

pacto estatal, exige uma contrapartida dos movimentos populares

pouco a relaçao de poder. Nesse ponto,

desde Durkheim (seu apologista),corporativismo que,

por outra,

balhistas tendem a repisar,

da realidade,

a sociedade civil, e

Embora a

gitima,

periencia associativa dos setores civis. reco-

buscando uma com

em b e-

a ex-

a trans-

frendo um desgaste conceituai persistente,em parte por motivos

se quiserem equilibrar um

convém ter atençao ao

como a perda de uma percepçao uni-

o que ajudaria a retalhar (mais)

trabalho e

muito bem-representados no

a solidariedade,

do que abdicar

a identi-

critica seja le

vem so-

versal dos problemas em favor de um entendimento apenas parcial

pecificas do grupo em questão,

midaveis lucros que

so secundariamente,

empenhando-se em compensar o

Logo, por mais que a administraçao politica seja socia-

como os for

res e ,

preensao de mundo mais abrangente e integrada,

formar definitivamente em elo perdido

ideologicos contrários a organizaçao eficiente dos trabalhado-

esse desvirtuamento nao precisa por a perder toda

ja tao fracionada nos dias atuais,

Seria mais facil

quanto a articulaçao de demandas,

locar as organizações populares nos trilhos,

em virtude de desvios que as corporaçoes tra-

alicerçado exclusivamente nas reivindicações es-

dade entre os segmentos subalternos.

em nivel privado e,
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inc1inada

pode acabar isolandoque ,

into

lerantes a alteridade.

Uma palavra positiva sobre corporativismo, enfrentando
(34)dominantes,

em meio a crise financeira do welfare state ,

De

empresariais mais organizadas e politica

mente atuantes, com sempre

outra,

conquistando vantagens aqui, cedendo ali,mas

o desempenho produtivo do pais,

Áustria,Noruega, Alemanha,

Bélgica). Uma segunda categoria de paises (Japão,Holanda,

in-menos

elaboraçao dos planos governamentais; a influencia

dos trabalhadores

indicadores sociais. Finalmente,

ai seria menor,

França, Suiça) incorporaria

a uma heterogeneidade

meter nem

a critério do poder publico,

teresses na

lhores resultados na coordenação entre desenvolvimento economico

vem de Wilenski

para nao compro-

tipo de economia politica que apresentam - mais,trais segundo o

na segunda metade

e bem

delas numa epoca, com efeito,

cais trabalhistas e

que possivel implementando suas politicas conforme o arranjo

entre as partes,

as pessoas em tribos com pretensão de auto-suficiência e

se levada a consequências radicais,

acordo com seu estudo,

em que uma e obrigada a reconhecer a

dividindo os paises cen-

cial (seriam os casos da Suécia,

dos anos 70.

nem seu progresso so-

redundando em indices de P££Íormance económica melhores que os

e justiça social sao as que possuem também as estruturas sindi-

o Estado em posição intermediária,

formalmente os grupos de

menos ou medianamente corporativa

as tendências académicas

as nações que obtem os me-

haveria nações como os Estados



-168-

Australi a,Unidos, Inglaterra, pouco corporativas,

descentralizadas aca

nhados ,

Wilenski procura mostrar

do trabalhoçoes es-

longe de conferir mais agilidade àtatai s, economia que, assim,

ficaria desamarrada,

lariados, s igni f i ca, isto sim,

vimento da sociedade

fluxo da produção.

de algumas voltas

decisivas do mundo,

pos desautorizam tais praticas, aparentemente desencontradas da

queda da oferta

estrutural Todavia, passeio feliz

o

roteiro.

nac i onai s

suas modalidades

sentido que

realmente interessa remotas estruturas dea

advertiu,segregação.

a nao-incorporaçao das organiza-

hoje desgastada e precisando-se renovar,

linha geral de internacionalidade económica e

Canada e

a do Estado social

tema terminariam prejudicando o

0 que

pode-se acomo-

mesmo considerada a velocidade com

ja se viu que o

e nova no

e relativamente nova,

dominaçao e

numa esfera publica de definição das ações

livre de compromissos oficiais com as assa-

mas cuja tarimba e

data a rigor do século XX e,

que este século envelhece as novidades,

que ainda segura o

Duas décadas depois dessa avaliaçao e

de empregos.

e sao velhos mesmo

e com Estados-provedores comparativamente

e que

Quando se fala dos velhos Estados

entraves colaterais ao desenvol-

que os novos tem-pode-se ter a sensaçao de

So que, como se

o de se contrapor

das mercadorias por este globo de poucas barreiras económicas,

costura um enredo que também comporta atores de outra escola,

como um todo, pois os furos

deve-se lembrar que uma de

sociais do sis-

mas nem por isto com crescimento produtivo maior.
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dar a antigas condiçoes de tornando-

insistir em soluçoes pactuadas, sob supervisão po-Nesse ponto,

litica (ainda que passando por padrões

porativista, caso

partimentalizaçao obsessiva a que chegou

carente, pois,

presentatividade,numa

de da automaçao. classicamente indus

trial, ainda naomas

atividade humana remunerada.

trabalhadores ainda coreti-

0 problema,

por enquanto,e ,

capitalista;

da surto de desorganização do mercado. E ,

passos largos, vai consolidando determi

nante , de seu perfil popular.

dos institucionais pode ser percebida por qualquer cidadão mais

sensivel ,

sintomas errados. a bu-

distante das solicitações públi-

"genero"

revelando a com-

tuirem uma força politica.

a caso,

a parte fraca do Estado

a c a-

sua face mais forte,

em prejuizo

nao o

Os novos

epoca em que o desempenho produtivo depen-

a sociedade moderna),

deixando de evoluir a

caso contrario,

mesmo que pontuais,

"antigos", do tipo cor-

rocracia sempre mais pesada e

nao seria mais antigo do que ignorar as associações trabalhis-

estao em discussão e

como se observou,

fato de os

e parar no tempo,

e que o Estado social

ainda nao se firmou,

A sociedade atual nao e

se deu ao luxo de dispensar da produção a

nao teria que conceder tanto

tas desta vez sob a alegaçao de que

se obsoleta ao se deixar levar pelos acontecimentos históricos.

Que as instituições estão enrijecidas,

a noção de trabalho esta

termos desse emprego e que

A esclerose dos teci-

mas os especialistas costumam formar consenso pelos

muito mais fluida no pos-industrialismo e de re-
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os papeis gastos, tudocas ,

isto Que a sociedade contemporânea entrou por

onde

em

geral profissionais ou ocupacionais, mais

que Durkheim antecipou parcialmente (pelo prisma da

heterogeneidade crescente),

organica como regra. A divisão progressiva do trabalho, contu

do , pelos encadeamentos durkheimia-

nos ,

f iniçao . anomico, melhor

anomalo para Durkheim,di zendo, aposta na nor

mais adequadamente anomico para Marx,malidade do sistema, e

suas

farras produtivas, consequente desdobramento da contradi-

A questão

demais, Resultado: p erma-

individuos uma agressividade surda,

façao guardada, cuja fagulha esta la,

mente parece

a pulverização de interesses foi longe

que sempre disparou contra a

a intolerância e

nao gerou

deveria ser

em fogo de palha

a cooperação que,

com o

a estranheza ao proximo etc.,um pouco,

e uma evidencia.

desarticulando os projetos de classe.

em sua própria de-

um dado,

e corrosiva nao

Nesse caso,

o isolamento,

o conflito seriam anomias,

e que

mas cuja disfuncionalidade latente

anarquia do capitalismo e

também e

um caminho sem volta em matéria de segmentação acentuada,

uma insatis-

o mundo contemporâneo e

assim como termina no vazio,

como os velhos hábitos que prosseguem

ja que ele,sim,

mas que acaba invariavel-

ao passo que

nece entre os

çao de interesses como combustivel historico.

começar de coisa nenhuma,

as identidades nao conseguem ultrapassar limites estreitos,

a norma nas sociedades modernas,

os atores sociais desinteressados,

o reteve de jogar suas fichas na solidariedade

e dai os grupelhos e,
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to . Mas ,

a rejeiçaomanifesto. 0 atrito,

assim continua ocomo se

melhantes , sejam cada

compartilham tanto largos denominadoresnao os c o —

do passado, sentimentos nacionalistas ou multicultu-muns os

identidades classistas,rais , as

drasticamente. Prevalece

feudos,

então,contra o , faltando,

socialmente induzido, tendo, por outro lado,

- procedendo de maneira identi-

encastelando-se doentiamenteca,

meio imobilizado,

portanto, recolhidoe ,

menores.

Entretanto,

deriva entre seus pedaços, defensivamente fechado

seu mundo particular,em

librio das esquerdas, por enquanto deslocadas nesta etapa de

transiçao para a 0 quadro atual pode ser

desanimador, de guardar certas reservasmas

0 proprio poder político,dicional terreno de jogo esquerdista.

dotou-se

"resto"

"semelhantes"embora os

era pos-industrial.

e no Estado,

ainda e

o Estado

o mal-estar generalizado

na sociedade,

o orgao máximo da

em seus aparelhos,

se bem-olhado,

encerrado em seus programas,

e restritos;

quer dizer,

e vao reduzindo seus grupos

se ensimesmar num autismo

sintomaticamente a

sem contato efe-

e as pessoas

a dominios

que continuam,

mesmo depois de suas motivações originais caírem no esquecimen-

de trunfos ao longo do século para,

uso de se agrupar aos

a nao se sabe bem o

vez mais voláteis

se fecham em pequenos

que se registre seu costume

no tra-

sociedade instituida

se as origens se perderam,

nao deixou

as tensões,

na classica atitude defensiva

que devem estar os suportes de reequi-

tivo com suas bases sociais
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pr ime iro, tendo falhado

lista ortodoxo do antigo bloco soviético,

nao podendo guiar, processo a partir dasra,

politicas anticiclicas emprestadas de Keynes, instituidas como

contrapeso social declarado da marcha economica e nisto os

socialistas tiveram exito. Suas organizações trabalhistas e

seus movimentos comunitários também obtiveram conquistas signi

ficativas ,

dos mandatos,

É
poder essencialmente capitalista,

das perspectivas imediatas

conferindo-lhes uma visão de classe capaz de garantirviduais,

capitalista sim,

ma contraface institucional socialista,

estabe1ecidos , So-

porem, nao

tenham assegurado. Eis

tinçao: enquanto a esfera superestrutural, por mais progressista

ai novamente a dis-

e uma superes-

se pode afirmar que o

ao centralizar toda a atividade produtiva

É££ÍÊÍ£ as relaçoes socio-economicas,

nao apenas contemplados de passagem.

embrenhadas no circuito de instancias de-

a diferença entre uma estrutura de

e contraditórias dos capitais indi-

mas com u-

tados e

a sobrevivência do capitalismo ao longo do tempo,

mes social-democratas,

cisorias do aparato estatal nos paises onde a social-democracia,

em vez de simplesmente ter passado pelo executivo em determina-

diante seu funcionamento.

pelo menos frear o

por que nao dizer

condicionando dai em

transformando-se em instituições organicas dos regi-

deixou sua marca no Estado,

encarregada de enxergar alem

na qual os interesses populares estejam organicamente represen-

ciedades como as escandinavas conseguiram esse feito;

no laboratorio socia-

e secundariamente pa-

trutura também de democracia social,
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que venha

favor da maioria, as

severada ,

inicio do capitulo,correrão riscos. E , foi

Przeworski ignorou.

a reprodução do dominio economico estará

a ser ,

recordando o

trabalhadores sempre

nao conseguir modificar o esquema produtivo em

o que

ao passo que os beneficios aos



-174-

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

A Ideologia Alema,(1) MARX ENGELS, vol . I , 94-95.e PP •

( 2 ) I d . , 95-96.ib . , PP •

{ 3 ) I d . , ib . , 39-40.PP •

( 4 ) I d . , ib . , 39 .P ■

(5)

relações de produção existentes doou ,

de proprie-que

Com

economica, enorme superestrutura

MARX,

nomia Politica, 130 .P •

a proposito,(6) Ver, GRUPPI, III .c ap .

Economia y Sociedad,(7) WEBER, vol . I , 54-57.PP •

(8) Ver WRIGHT, 4 .cap .

(9) WEBER, cit. , vol . I, III,op . c ap .

(10) 63 .Ver PORTELLI, P •

(11 ) 3 .Ver GIDDENS, cap .

A Divisão do Trabalho Social (I),(12) II , IIIDURKHEIM, caps .

"Em

toda a

ma epoca de revolução social.

com as relações

Introdução a Critica da Eco-

a transformaçao da base

maior ou menor rapidez."

se transforma com

a sua expressão juridica,

as forças pro-

o que nada mais e

(Ver especificações dos titulos em Referencias Bibliográficas)

relações se transformam em seus grilhões.

dade dentro das quais aquelas ate então se tiraham movido.

dutivas materiais da sociedade entram em contradição com as

uma certa etapa de seu desenvolvimento,

itens 1-4.

Sobrevem então u-

De formas de desenvolvimento das forças produtivas estas
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Como explicar a situaçao do Estado na virada do milé

nio

Senão,

da sociedade civil,

legitimidade e de procedência incondicionalmente social,

passo

toridade publica"

"emane ipaçao"

autodestrutivo de cair na unica dependencia proibida a uma

como nas ultimas cinco décadas,

obtusa com o

assombrada por sua própria impotência - um poder que nao pode

mas vai chegando ao ano 2000

ciosa desta qualificaçao - a subalternidade

e que

" au-

parece ter sincronizado esta

com um principio animico equivocado, pois

CONCLUSÕES

como entender uma instituição que nunca foi tao forte

tal desligamento so poderia ser nefasto para um organismo cuja

um feixe de paradoxos acumulados ao longo do século XX?

muito contra as forças de mercado? Uma entidade que se soltou

aos fatores técnicos de produção? Uma organizaçao ainda que,
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blico ,

no primeiro mundo,

duçao do capital, re

produção do trabalho, elevando indiscutivelmente

vida dos segmentos populares mas ,

problemas de financiamento de gastos, cobrado

quanto a equaçao de despesas sociais, inver-

de ordem estrutural? Um Estado, que

ato continuo,c i ado,

do capitalismo periférico - e

amena

rec adador, com porem: o

deficitário

dos explodem, estimulados pelo aumento da produtividade ou pela

se reproduzir

civil sustenta conceitualmente,

acima disto,

uma instituição

justamente quando so seu

como bem registrou Francisco de Oliveira,

o padrao de

a sociedade

um obstáculo,

por sinal,

braço captor ainda consegue obter algum aval critico em matéria

condescendentemente em sua faceta mais

tico que ,

também estabeleceu novos patamares para a

alem de ter impulsionado a repro-

seu vies produtor - asso

ou quase nos

so e

qualquer outra proposta aparenta serde receita e,

publico nao consegue mais capturar a parte de que precisa para

aporta na pos-modernidade execrado em

ortodoxo e

especulação desenfreada em tempos de globalizaçao,

de estar falido no terceiro mundo e

que o

mesmo assim malvisto

e renovar em niveis morais aceitáveis

as fracassadas experiencias do socialismo

e convalidado parcial

que se ve as

e o poder

voltas com

jeitar tao passivamente por sua criatura? 0 mesmo aparato poli-

ignorando-se suas

uma provocação socialista anacrónica? E mais:

se deixou su-

a do aparato ar-

soes em custeios

paises centrais? 0 que se passa num mundo onde os lucros priva-

berante desta metade de século através das proezas do fundo pu-

tendo sido o sopro original do surto de progresso técnico exu-

no instante em
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dade ,

político marcante. desajuste dos Estados nacio-

que

constrange a maquina política, a um papel perigosa-

cado , esquema mercantil, po-

ate recentementè, vinha conseguindo acompanha-lorem ,

completamente a uma disciplina publica, in

clusive ,

vetores estruturais.par-se, aos

jo , contudo, na

damente Quando ganham im-

obvia-

mente.

pios e f ins , usando para tanto,

energia propulsora do investimento estatal ate ali, com

a uma regulaçao política restritiva.

toda a

do minimo num mundo organizado de forma a exigir um desempenho

Sem mencionar o

no momento,

Num arran-

nos requisitos da acumulaçao - uma tentativa de anteci-

e administrativa.

e contro-

pulso para se desprender de pactos sociais,

E impõem seu nexo.

sem duvidas de cunho moral,

Um encadeamento utilitário de princi-

da garante que essas forças económicas se submetam indetermina-

sem normas claras de conduta empresarial

que pode ter multiplicado suas funções na mesma proporção em

a esfera estatal nunca precedeu o

mas que simplesmente nao pode refluir a condição de Esta-

0 que acontece e

cujas prerrogativas de comando sao do capital,

numa articulaçao que

o sentido prioritário de se desengajar de compromissos coleti-

explosao de novos elementos economicos,

o Estado esta perdido em meio a

mente distante da vanguarda deliberativa.

lar sua velocidade para que os fatores materiais nao escapassem

um pouco que fosse,

tendo-se entranhado,

Nas economias de mer-

se 1ibertam,

nais convencionais em ritmo de internacionalização economica

que irritava com sua onipresença os setores liberais da socie-
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vos

SOS .

então? Por causa do duplo sentido da pala-tanta perplexidade,

E

tam na humanidade es-

salvo da segunda acepçao de creduli-truturai s,

dade . A ingenuidade, ainda impregna inadver-

do .

1 a .

crença nos homens. Uma generosidade de juventude,

Um dispa

rate conceituai mesmo s e

Nenhuma projeção aponta para tal possi

bilidade .

cos poderia comportar a grandeza de a-

cintosamente descabido. E , entanto, depoisno

foi o melhor de Marx.

seu tamanho. Nenhuma ditadura do proletariado lhe teria feito

jus . Por mais

a populaçõesque tivesse proporcionado

tempo, revelaria de curto folego

quanto porque

de tudo.compensou

arte "

"comida,

ma realidade projetada.

Pois mostrou o

a que

vra crédulo.

Estava em Marx,

s o a

a u —

e fazer prevalecer

alguém esteja a

e bom nao pensar que,

uma forma suprema de

civis por um certo

diversão e

critica ao capitalismo,

e uma bençao ou uma maldiçao.

o tino particular de alocaçao de recur-

crueldade arrogante dos jovens costuma-se equiparar.

Nao se sabe bem se

Alguém estranha esse comportamento? Neste mundo? Por que

tanto porque este tempo se

felizmente ou nao,

com seu comunismo,

um imaginário assim tao

Mas esta

ao final

tidamente todos os

Por mais realista que fosse.

se tomado em relaçao a realidade,

e em sua capacidade de superar os vicios

entre os que ainda acredi-

de sua apurada

Somente um ideal-tipo de contornos francamente utopi-

que creem ou se esforçam para continuar cren-

o preço deste básico cobrado por individuo nao
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pensamento de Durk-

individuos.terial E

excelencia, so

lidariedade organica a

industrial. fonte de Durkheim

presidindo suas

subjetividades , e

ocupando semencanto,

oposto no diâmetro da alienaçao.

o pessimismodesencanto extremo,

nao

ha lugar para sonhos, nem

inconsciente.

te . no planoE cultural justo a parae

Gramsc i escola de Frankfurt localiza

da prisão,

lidade extraviada.

valores simbólicos, a reprodução da ideologia corrente

social, uniformizando de tal modo

inviabilizaria as possibilidades de mudança social,

ideias inconformistas. 0 conflito, assim, desapa-

"dimensao da saida",

heim e

a digressões românticas.

essa e

a chave (perdida)

sem concessão

e superior aos homens,

a definição de mundo das pes-

conforto ma-

No caminho sem retorno da padronizaçao dos

descontinuidades na ordem social

furtianos usariam a imagem para quebrar o

ele nem precisou de rupturas e

A credulidade também atravessou o

as pontes definitivamente queimadas com a individua-

Bebendo na

Seu mundo e sem saida, de uma amargura envolven-

a ingenuidade por

e de

talvez de uma forma mais penetrante ainda,

a que brota de uma linha reta apontando para a

Em sua otima teoria,

subterfúgios o

e simbolico dos

que a

ai também nas cercanias de Marx

mesmo os que

Deles se pode

uma vez que

seus comportamentos relativos fecharia o perimetro do absoluto

soas que

esgotando as

que teorizou para encontrar nela a solução para o

a do organismo so-

dizer seguramente que sao o

par da evolução sem cortes da sociedade

os frank-

se insinuam num deslize

ciai como ente externo
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diferenças económicas deixem dedo mapa,rece nao porque as e-

acabam diluídas no prisma ideologico-cultu-xistir, porquemas

ral dissolvidas mercado de da cultura dee no consumo massa.

Então , consciência unidimensional.a

Seu olhar cinico sobreOutro descrente e Bourdieu. a

natureza humana denuncia. A maneira desmascara costu-o como os

e tao inclementesociais quase chega a desencadearmes que uma

tambémautocensura assustada no leitor. E , ele,com e no c amp o

da cultura devir. Sua noção de habitus,que s e emperra o en

quanto principio norteador da ideologia e das praticas dos gru

pos de agentes, termina paralisando sociedade sentido daa no

transformaçao implicar reprodução global das relaçõesao cons

tituídas , aquele incessante movimento de negaçaosem e superaçao

Naofaz coisa andar. conservadorismo satisfa-que a que esse o

daisatisf az frankfurtianos a apostarÇa, como nao os mas , em

grandes remodelações, lhe parece promissora.estrada naoa

Pareceu a Gramsci, contudo. moldes diferentes dasE em

formulações foram buscar nos golpes na continuidadeque ou o

futuro da satisfaçao humana. teorico do rom-Gramsc i foinao o

equilíbrio institucional.pimento brusco do Ele acreditavanem

nas reformulações estruturais pela força das superestruturas,

pela edificação deseja, sistema alternativo de liderançaou um

ideologico-cultural, de base popular, conquistando legiti-que ,

suficiente para aspirar a supremacia política,midade social s e

reestruturaçaolança num amplo projeto de institucional de lar-



-183-

ga sustentação civil A importância

cuja conceituaçao abrange representações dodessa hegemonia,

maior peso na obra gramsciana, aliança de

bloco ideologico,classes, transformismo,

revolução passiva, Estado integral etc.,

criticos de qualquer modo, di s —e ,

topico que atingiu praticamenterialistas, Dizer,

Gramsc i

a-

1 ias ,

em geral, 0

Mesmo ressalvando

parte das correntes contemporâneas acaba incorrendo

constroicismo quase Gramsc i,

homogeneo em essencia. A divi-

politica, i —

deologica) constitui um aspecto

Na pratica,ria. essas "organica",

um sistema integrado, compacto,

se preconiza)

direção por valores,

a diale-f ato e

de Gramsci para uma entonaçao idealista,

e passa a

nao ha mais paciência para a

como sociedade civil,

como querem alguns

a exaustao.

que o

ser efetiva em sua otica.

ao contrario,

Nao raro,

sao do bloco historico

confere as superestruturas um papel bem mais expressivo do que

que poucos autores tem levado o

seu cunho nao exatamente determinista, grande

sistema gramsciano nao comporta um determi-

e sem predominio policial.

no economi-

por exemplo,

cussao em torno do

a identidade superestrutural deixa de ser relativa (como,

por inadvertência.

em instancias (estrutural,

historicismo e

advogando as teses centrais do materialismo historico,

normalmente lhes reservam as abordagens classicas.

tica a consequências sensiveis dentro dos limites materialistas.

esferas funcionariam de forma

nao inclina a analise

carater mecânico ou nao das doutrinas mate-

apenas instrumental de sua teo-

nismo economico incondicional e repisar uma evidencia. Mesmo
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confundindo-se , interpenetrando-se dialeticamente. 0 resultado

Outra marca do trabalho de

As categorias que

certas referências basicas. A questão cultu-aplicam, mantidas

Ela possui

classe indiscutivel,

duas situa

ções

alem de nao haver,

para qualquer sociedade (a cultura popular, por exemplo, pode

rie de condicionamentos locais). E ,

apreciações,

realidade politica escorregadia de qualquer tempo,

Gramsci evita suas utopias.

epoca mais favoravel,

posta civilizada de sociedade,

mente satisfatório ate la,

património simbolico de um grupo social (as

que haja uma

uma base de

dependendo de uma se-

com condiçoes mais maduras para uma pro-

Tem a cautela de adia-las para uma

no âmbito pro-

mas nao se ajustam tao facilmente),

ter num pais alcance maior que em outro,

exigente de convivência civil e do esboço de um percurso moral-

porem nao abre mao de um desejo

no entanto,

dutivo e

sao ajustáveis as

economia sobre a etica politica.

e um todo dinâmico em lugar dos tradicionais setores estanques

nao estão dissociadas,

cercando-se de tamanha vigilância no trato com a

a essa regra de analise.

realidades históricas especificas as quais se

mas nao se pode deduzir dai

nem por isto

ral nao foge

Gramsci e sua elaboraçao a partir de fatos

cuja inter-re1açao se definiria pela primazia incontestável da

com tantos cuidados em suas

quanto ao feitio intrinsecamente problemático de toda relaçao

e casos concretos.

conformidade automatica e imediata entre posição

emprega nao tem contornos inflexiveis; antes

sem muitas ilusões,

neste sentido, uma relaçao univoca valida
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social,

truturas, leva longe demais, Mas

justiça lhe seja feita quando demonstra,

mos contraditórios, algum saudosismo (imediatamente imobilizado

em desculpas) daquele

Apesar do equivoco em certos pontos,europeus.

Social-Democracia:

social-democrataso s
ob j e-

ha grande probabilidade de quetivo , r e-
Se , a-

dic ionalmente,
lizar uma grande parte da industria submeten-

tos
modo satisfatoriamente eficiente,
siderarao que pelo menos
completado a viagem descrita por Jaures, ten
do navegado despercebidamente, porem incon
fundivelmente ,

então,
fato funcione: as

a pro
priedade publica continua a receber o apoio
dos eleitores,

"Se

"Suponhamos,

"algo mais"

do-a a conselhos diretivos popularmente elei-

e nao

a economia de um

mesmo nos usuais ter-

mistas andaram renunciando ao longo de sua jornada nos governos

trocedam em demasia com relaçao a ele.

muitos con-

sem exceção.

sem uma interrupção do investimento,

forem bem-sucedidos em socia-

registrem-se as

seguintes passagens de Capitalismo e

Przeworski o respeita

so que o

industrias sao socializadas
que a estratégia sueca de

o navio sueco terá

igualdade e eficiência,

e em continuar a gerir

e encampa seu apego as superes-

como ja se destacou.

suecos estão razoavelmente proximos ao

o socialismo consiste em pleno emprego,

os trabalhadores sao discipli-

ao qual os socialistas refor-

em aguas socialistas."
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economia desfruta de uma posiçãonados e a
vantajo s a sistema internacional. Existeno e-

ficiencia atividades visam ao lucro,nas que

e mantida uma situaçao de quase pleno emprego
desigualdade reduz-se Todose a

trabalham, trabalham lucrativamente, todose e
duvida, uma visãosao iguais. Essa a-e , sem

socialismo seria uma socie-que o
dade onde pessoas adquiririam individual-as
mente controle vidassobreo suas porque sua

mai s constituiria um instru
mento de sobrevivência, onde ob-e as pessoas
teriam coletivamente c ontro1e sobreo r e-os

porque a alocaçaoesforçoscursos e comuns
dos mesmos estaria sujeita a deliberação con
junta e a escolha racional. 0 sociali smo nao

um movimento pelo pleno simera emprego, e
pela aboliçao da escravidão assalariada; nao

um movimento pela eficiência, mas pelaera

racionalidade coletiva; nao
pela igualdade, e

desses objetivos
quando descobriram que nao
1i za-1o s As condi
ções económicas encontravam maduras,nao s e e
o apoio politico insuficiente. Assimera sen
do , procurando promover interesses imedia-os
tos de eleitores, socialistas optaramseus os
pela busca da eficiência, do da i —emprego e
gualdade segunda melhor alternativa,a e a

(Pp.284-5)

"Previa-se

melhor possivel naquelas condiçoes."

traente."

sim pela liberdade."

existência nao

a um minimo.

era um movimento

"Os socialistas abriram mao

conseguiriam rea-
em um futuro previsivel.
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luta por
capitalismo mais eficiente

humano. A pobreza e
dade ,

A luta para melhorar

foi . Contudo,
(P. 290)

De acordo com Przeworski. Em parte, naturalmente. Se e-

le pensa por compartimentos incoerentes, c onc or-

entao:Indo por partes,

Sim : lugar do

possivel inclusive porque todo projeto

aparentemente viáveis podem-soc ial

então,programa socialista para uma Europa que, ainda procurava

se mostrava praticávelque na

eficacia produtiva -justiça social,

democraciaquanto os meios bastante le-er am

gitimos e, nada timidos.circunstancias,para as

ateSim : ai , porem,

1 i smo como objeto.

dessa empreitada de progresso humano (social, politico econo-e

mico ) melhor (muito

melhor) (eminentemente mercantil)

so e possivel

"sujeitos socialistas"

Era o

epoca e

Podem-se mencionar os

em condiçoes imediatas,

uma utopia remota nunca pode tomar o

com a busca do socialismo."

e mais

dar a partida no século XX.

dar com algumas de suas proposiçoes.

se revelar distantes na pratica.

tanto as metas

pia nao podem ser substitutos para a

o capitalismo e tao essencial quanto sempre

tornar o

"Por esse motivo

Przeworski acerta ao apoiar o

e um processo

e que os sonhos de uma uto-

que se imprimiu

e mesmo fins

nao devemos confundir essa luta

pleno emprego,

nao se pode mesmo falar em socia-

a opressão sao uma reali-

ao capitalismo moderno

que nao interferir no rumo

de de um futuro melhor.
e nao serão mitigadas pela possibilida-
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das coisas sob pretexto de (nestes marcos)

ra mudanças essenciais nas relações produtivas. Contudo, Prze-

worski tem toda a razao quando dispara que esse melhor institu-

por mais meritorioc ional, que seja,

a rigor.ou

Sim :

racional isto e >

compativel, (bom )coletiva, portanto, e

cularista conformando individualidades de

tarias, comprovavel em

- Nao : por outro lado ,s e ,

igualdade (certo atepleno emprego,

cializaçao dos meios de produção que ele E Przeworskicomeça•

citar as possibilidades da experiencia

ensaiava algo nessa direção. Se

e

quando todos os muros pareciam

ai sim

de um deslocamento nitidose poderia falar, com propriedade,

novo ,

E Przeworski

dissolveu distinções irrecobraveis,

ai ) ,

para o

sueca que,

e mesmo.

que faria a diferença tao reclamada no momento.

cair - os politicos,

para a contextura finalmente correta da escolha

ainda separam os homens,

com o

e na so-

o comunismo,

um tal passo tivesse acontecido em plena adversidade material

segundo acredita o autor em principio,

de um rompimento de fronteira,

efi c i encia e

de uma estrutura social imperiosa e parti-

nao haver espaço pa-

nunca no contra-senso

ja na década de 80,

nao de detem nisso ao

outros fragmentos ou textos

ideológica de fins do século XX,

no socialismo,

inteiros seus.

o socialismo nao consiste em

ainda nao e

rumo ao socialismo,

reiras sociais que, no extremo,

poi definitivas se tivessem

o socialismo,

E nao

os economicos -

nos limites da racionalidade

menos as decisivas bar-

yas esperanças comuni-

senso individual,
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vingado,

e > com

uma realidade agora bem mais avançada

no amago)te. Aquele mundo (keynesiano, e

nao pode-

irrecorrivelEssa seriaso .

- Nao , enfim, para

socialismo; comunismo. social-democracia ja

definiu particularmente pela busca do pleno da i —s e emprego,

da eficiência economica,

z0 proprio Przeworski sublinhousocialismo.

demasia" ) . Essa possibilidade sempre existe,

social-de-

irreversiveis, cumulati-

multiplicadoras etc., podendo, sim, Asvas ,

disto .

industria, fiel

cracia europeia,

a grande e

o mundo vai,

autor mesmo

gina 284 ("e

ciar na socializaçao corajosa dos fatores produtivos)

na tipologia atual

o que ,

e unica de social-democracia,

ruptura com o capitalismo de novo , Przeworski nao viu.

de uma coragem

se adiantar para o

Nesse passo ,

nao ha grande probabilidade de que retrocedam em

a inflexão socialista original da social-demo-

por si somente,

a confusão entre social-democracia e

a pressa com que

desmente categoricamen-

como o

o que

gualdade possivel sob o capitalismo e

mocratas nao seriam,

e tanto para um mundo que voa tecnicamente enquanto estaciona

a Suécia nao esteve apenas próxima disto,

socialismo e

teria sido um tremendo avanço,

apesar do contradito a pa-

ser desmontadas.

o outro (a se anun-

esse risco em paragrafos anteriores,

so que andou retrocedendo deste otimo que atingiu em lugar de

Se a

riam realmente ser um

apontou em outros trechos ao frisar que as reformas

a realidade dos anos 90

o projeto sueco de socializar parte de sua

mas chegou la um dia,

dificuldades das esquerdas neste fim de século dao bem a medida
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em bases políticas. E nesse ponto especifi-(para dizer pouco)

esnobar a novidade,co ,

reformismo ate aqui implementado,

lhe vinha ocorrendo ate

então mais tarde

sublimado naquela volta a Terra espantando,

substitutos da realidade. Em to-os como

melhor coisa de Przeworski

soc i a-reprimiram seu

sim pela aboli-

movimento pela efi

ciência,

Ótimo. E justamente para

desaforadamente imaginaria,

çao socialista cogitada pelos suecos.

da (agora sim) racionalidade civil, mas

também seria muito mais que

por força da organizaçaoinstrumento de sobrevivência n

produtiva.

A avaliaçao precisa do quanto mundo recuou politica-o

dada pelo gosto de absurdo que um

socializaçao de parte dos meios de produção

mero "

"esco

lhas racionais"

a qualidade dessa meta,

sua experiencia de vida mercantil,

o constrangimento estrutural aber-

colocando-a em

a transi-

para ca e

çao da escravidão assalariada;

se desculpa em face do parametro que

nao se perder de vista

mas pela racionalidade coletiva;

o que

do caso,

pura e simplesmente, o comunismo de Marx

inconsciente marxista ("o

pela igualdade e sim pela liberdade").

reino da liberdade e

pe de igualdade com o

nao era um movimento

mais que depressa,

tamente particularista que cada indivíduo ja tem inscrito em

nao era um

a mesma que se converte em

Seria muito menos que o

desde que suas

ainda que tao

mente de vinte anos

"sonhos de uma utopia"

Przeworski quase chega a

foi a

lismo nao era um movimento pelo pleno emprego e

e que se teria que fazer

plano nacional de
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teria para a opinião publica se sugerido hoje - meados da deca-

ha apenasda de 90

a proposta podia ate

fiança pela media da sociedade, entretanto,sem ,

de perplexidade ou histeria. Quer dizer, na amplitude

crata da Suécia. Tocar na propriedade privada

bens particulares moveispriedade privada,

regime de apropriaçao dos fatoresqualquer natureza, mas no

degrau seguinte de uma plataformaprodutivos

politica que ja havia universalizado a

ciais,

saude,

material digna. Seria uma façanha,

economicamente competente

Suécia da social-democracia mais ilustre do planeta. Se

ria uma transiçao delicada,

ria de acomodaçao de expectativas e desempenhos,

s i . de"vontade politica"

a competitividade internacional da

o projeto em

possivel para uma naçao politica e

com as

com que era cogitado,

com toda a

dez anos,

ser encarada com descon-

quando se consi-

mais - natural ate,

como a

derava o assunto,

Era uma questão de tentar,

garantindo e generalizando o

ao passo que,

parecia mesmo o

o tema,

nao toda pro-

gerar um clima

um aparato ja tarimbado no financiamento da acumulaçao

caçao e

exigências de praxe em mate-

para um pais com o histórico social-demo-

mas nao a ponto de causar

mas as proba-

e de con-

bilidades de sucesso nao indicavam jogar contra

alem de assegurar ao individuo uma subsistência

representava efetivamente uma novidade em

acesso aos serviços de edu-

e imobiliários de

formula de direitos so-

economia nesse cenário também nao aparentava ser uma missão im-

estranheza ou pânico. Manter

contextos democráticos, mas era perfeitamente admissivel e
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sistentes raízes populares. restaria desejar boa

ficar na torcida para

era cabivel

Melhor dizendo,

lançar na retranca os agentes políticosnisto,e ,

proporção do deslanche técnico. portan

to ,

recolheu. 0 grande

mapa mundial foi absorvido. A grande

revelaçao informatizada e globalizada

sem aviso préviodina, seres

também foi assimilada

(por mal, 0 bloqueio do inconsciente

coletivo, finalmente,

novaçao politicamente orientada - neste orientada àcaso , es

querda obviamente, seria uma novidade; à di-pois ,

reita,

dores assim prevenido contra sobressaltos de qualquere , or

dem , dos

conceitos ideológicos,novos s i-e ,

multaneamente,

"fato novo"

que sorte? Bastaram uns

na surde uma

do um bloco geopolitico no

"nova era"

na falta de alternativa).

a inversa

o socialismo ortodoxo ruiu

bastaram poucos anos

aos bilhões de

o que

latente passagem de ciclos estrutu-

Nesse caso,

e o socialismo democrático se

tempos (industriais) alérgico a

ja que conserva-

para desvendar ao mundo a

so assim,

numa epoca se tor

nasse descabido em outra.

o homem chega ao final

com ela de agora em diante,

que ser conhecidos,

que seu laboratorio

rais que se vinha processando sem grande alarde ha algum tempo

que lidar

poucos anos para que tudo

os caminhos tinham

mais defensivo do que nunca

da pulverização sem armas de to

so se manifestou para barrar qualquer i-

sorte aos suecos e

social desse certo.

exposto como poucas vezes ao nexo económico da

Em menos de uma década,

comuns que vao ter

Mas que laboratorio? Alias,
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mecanica social.

em direção ao incognito,deslocamento estrutural

quer das superestruturas

e desamparo. por sinal,

uma repulsa generalizada, ostens iva.

Estado falhou, de norte mas

mesmo ai.

preparando para a virada do

Na ausência de um poder

politico de comando onde

logico falta de uma reconhecida liderança executiva

junto aos meios sociais,

por habito,dos , prolongae »

dos , so podendo contar, para tanto,

dema-agora

e rápidos para o pesado braçosiadamente cosmopolitas, arredios

captor de Estados nacionais cansados. Incapazes de acompanhar

por

os dirigentes poli-tanto,

ganizadora da dinamica capitalista em geral

quer coisa e

o Estado social perde suas feições

a sul ,

e no longo prazo,

s o o

ter a e

em politica e

milénio nas mais

a luta aflita para abarcar um numero crescente de marginaliza-

com sua desgastada maquina

de que o

abertamente mancos pelo lado social,

Em suma: o Estado esta-se

Em fase de

A sensaçao comum e

a autoridade institucional vai-se tor-

menos ao Norte,

mesmo que se trate de um eterno retorno ao sentido de privaçao

e também na

irónicas condiçoes.

o totalitarismo apresenta tonus tecno-

ticos ainda se apegam a

que se

o que se

seu orgulhoso estatuto de instancia or

nando cada vez mais fluida.

com paliativos a marcha acelerada da exclusão economica e,

Com os programas de esquerda trava-

fiscal em tempos de suprema agilidade de capitais,

Tente-se falar,

o resultado sera um arrepio coletivo.

Tente-se falar hoje em socializaçao de qual-

e um retorno irracional ao conhecido,
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ate neste aspecto,

chegam a posteriori,

prontas e, de resto, mal-acabadas.

capitalista asiatico,famoso Estado

ordenar economias de mercado por definição propensas

nado espirito de corpo nacional responsável por sua invejada

competitividade externa conceituado

cia capitalista global da sociedade, ultimamente tem sido fla-

bem

da posição precedente de condutor do impressio-distante, pois,

0 Japao,

xemplo,

espelho da desace1eraçao economica interna,sistema financeiro,

Virou rotina, no

para Estados de tradição dirigente pegar a onda da in-entanto,

isto quando

dão

concor

rência externa, em posição vantajosa etc.embarcou bem, E , ain

da as s im,

so embarcou na mundializaçao,

a preparar tecnicamente o pais para a

desta vez para tapar bu-

nucleo governante nao

planejar e

sem conseguir esconder que,

o polemico papel de conscien-

por e-

prevenir ou contornar através da p1anificaçao.

para remediar situações que ja lhes vem

grado na embaraçosa situaçao de correr atras do prejuizo,

Ate o

habituado que esta

teve que acionar o aparelho politico,

a sorte de estar a bordo.

na impossibilidade de evitar a crise no seu poderoso

o compasso sem

esta acostumado a

obvio que seu

eminente em

como também,

por levar as ultimas consequências

desde a recuperação no pos-guerra,

No caso do Japao, e

nante desenvolvimento material de suas nações.

ternacionalizaçao da economia nos fundos do bote,

e ao individualismo, dotando-as de um discipli-

racos que,

ate mesmo este Estado,

ao imediatismo

esta tendo que se virar para manter

seus esforços so
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tropeços, sustentando o ritmo exteriormente, mas ja caindo na

frente interna, desabrigados japoneses.

sociedade civil.

co

mo quis Gramsci,

arrebata algumas atribuições institucionais. Para

en-

individuo (Rosanvallon) falência

entre os quais s e

articulai va) incipiente desvio do eixo deo

lucrativos Assistir mo-

claramente determinados

go das instituições politicas, declarada aversao a burocra-em

a corrupção dos aparelhos administrativos,

suas

praticas unilaterais,

que

Inúmeras ONGs do terceiro mundo tem mais

credibilidade

rifericos. É

"terceiro setor"

dirigir muitos olhares ansiosos para a

a sociedade (Kurz),

ou proclamava a

e um deleite.

e atençao financeira de organismos do primeiro

conforme atestam os

a chuva de problemas do fim

Ja que

dos polos clássicos - estatal e mercantil

da era industrial.

tre Estado e

o ja chamado

o efeito de

vimentos,algumas vezes

cia e

do que vários governos pe-mundo interessados na questão social

regulaçao civil para associações nao-governamentais sem fins

politicos e

quem andava reclamando da quase ausência de um meio social

Tantos reveses estatais estão produzindo

significa muito quando se tem em mente o

e também muni-

o welfare state se encolheu sob

ao fortalecimento desses

a passar ao lar-

se percam no labirinto de malversaçao e

dos de frequente prevenção contra os agentes de mercado e

o Estado nao vem merecendo sua parcela de definição social,

a tentativa de evitar que preciosas verbas sociais

perdendo as demandas públicas desdeburaco negro em que se vao

ineficiência das admi-

vai aos dominios
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nistraçoes publicas locais .

tuaçao nao e muito diferente

que dispensam a mediaçao estatal, cortando caminho na ligaçao

cratizaçao insensata que complica

para programas

lheios a necessidades basicas das populações. desde

que

famigerado tecido social,

a principio,ainda que,

de f ato ,

dor das contradições, então, creditando

aguardada

de apendice politico. a proposito,Hegemonia estatal, foinunca

nu-

a ponto de pouca distinção haver

atividade social, subli

nhe-se mediante Sendo lados da

mesma superestrutura,

verso

haver liderança estatal sem contraparte civil, isto e»

senso,

executivo que preste.

sinonimo de passividade civil pela incorporação do social a or-

entre atividade politica e

e reverso.

e impensável - uma sociedade florescen-

a esta a

a si

Por isso mesmo,

sem con-

a s i —

Se as crises tem,

sua inteireza depende da integridade de

numa colcha de retalhos,

da mesma maneira que nao pode

o decantado poder regenera-

e contornar a buro-

a sociedade civil

mas nao

bem a proposi

to de uma instancia que vinha mesmo retalhada.

0 objetivo ai

bita de definição do Estado.

teve que voltar

direta com os destinatários.

a anulaçao de um dos campos.

e recompor o

j a se pode ir,

secundários ou a-

o Estado deixou de ser sociedade civil,

No estagio de complexidade em

Ou seja,

te sem um

cleos sao igualmente fortes,

desvia recursos fundamentais

recuperação dos movimentos sociais de um mero papel

So ha hegemonia quando os dois

e nao sao poucos os financiamentos

as mais simples alocaçoes e

o inverso também

Dentro dos paises centrais,
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da forma como tu

do permeia tudo nas formaçoes contemporâneas, qualquer poder

por mais tacanho tem capaci-que seja,

e mais: sua mediocridade,

mos proprios. exagero a posição daqueles analis-Por isso,

tas que pretendem uma esfera civil independente do Estado, au-

por constituiçãoto-su f i c i ente 1ivrando-

1 e s ;

çoes radicais).

e

puramente o organismo politico das proposições.

do Estado,

af inal,

produtora de mercadorias, agora mais economicamente interligada

acha possivelKurz , escapar também da

mercantilização, artigo na Folha de S.Pau-

p. (5)14:

Nos últimosH

a importânciac er espaço social difuso
entre o mercado.
qu i a 'economia informal', que muitas vezes

fosse possivel esquivar-se

questões atuais abstraindo-se

"terceiro setor"

dificil imaginar saidas para as

caindo no mercado

do que nunca .

engrenagem administrativa e

esta ainda e

de um

alias,sempre ele quando se trata de diagnósticos

segundo estabelece em

o Estado e

e de sua influencia (Kurz,

a ingrata sociedade

o mundo viu cres

se acabaria

e um

Nao me refiro a-

E mesmo que

barrando-lhe os ru-

das em nome de um realismo que nao satisfaz a mais ninguém,

se do financiamento oficial

contamina-lo com

no entanto,

sem querer recauchutar formulas esgota-

no desvio

entre e-

Ihe dar alguma razao e

que se encontra a

10 ou 20 anos,

e em desenvolvimento,

e solu-

Embora a obtusidade deste mundo conspire para

central de ma qualidade,

dade para atrapalhar os caminhos inovadores do

lo de 3 de dezembro de 1995,
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e brutalizado.
Ao contrario,

união de inúmeros agrupamentos voluntários,
miséria social

destruição ecologica.a
da grande valor a administraçao autónoma.pos

No campo pratico, eles

cozinhas públicas, cultivo de hortaso

re f or-

culares.

saber terceiro se
tor tem condiçoes de novo paradigma de
reprodução social. isso seja possi-Para que

ele tera de ir alem das simples medidasvel ,

destinadas somente
feridas abertas

invisivel'pela ' mao do mercado globalizado.
houver mais nenhum surto de crescimen

to economico, como muitos ainda esperam, o
terceiro setor precisara formular sua própria

século
21 , sintoma passageiro

( . . . )

imposs ivele

(...)"

"Suas atividades abrangem desde a criaçao de

da crise."

f inanceiros."

"Sem duvida,

perspectiva de desenvolvimento para o

ser um

a fazer curativos

ser um mero

ma de moradias

"A questão decisiva e

e composto da

e barrar

Se nao

se o

donado pelo mercado e pelo Estado em virtude

nao passa de um mercado ilegal

destinados a conter a

o terceiro setor

leves nas

A maioria desses gru-

conceber a substi-

e a

avançam no terreno aban-

paliativas ou de urgência,

coleta de lixo ate serviços de creche,

da baixa rentabilidade ou da falta de recursos

em vez de

e organizaçao de escolas parti-
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tuiçao total imediata do sistema de mercadoe
pelo terceiro setor. Pode-se imaginar, no en
tanto ,

u-

organizados comunitariamente.
A ausência

ou parcial de subvenção significa quetotal
as atividades, o tempo
setor estão da lógica moneta-1desconectados'

quando Kurz fica otimista nao

cadeira. A reali

dade contemporânea, contudo,

Dai ,ses .

ca condescendência. jovialidade que engoliu

incerto. Amadu-ro

recer

Estou cansado,
Porque, a certa altura, a gente tem que estar cansado.

De nada me serviria sabe-lo,
Pois

Sim, estou cansado,
pouco sorridente

ria. "

Isso ja ocorre

Sua esperança e

o cansaço fica na mesma.

Uma era sem

com a utilização de serviços

e programou a natureza humana para recusar o

so do dinheiro,

nao tem virtualidade para antite-

e os

De que estou cansado,

e para brin-

D e o

Como se ve,

nao sei:

E nao em função da causa que a produziu.

E um

e desistir.

A ferida doi como doi

e claro,

do tamanho de seu pessimismo.

um numero cada vez maior de pessoas

hoje em muitas dessas iniciativas.

o futu-

toda a descrença que nos impregna neste tempo de pou-

cansaço ser so isto

cujas necessidades sejam satisfeitas sem o

recursos de tal
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Uma vontade de sono no corpo,
Um desejo de na alma,nao pensar
E por cima de tudo uma transparência lúcida

Do entendimento retrospectivo..,
luxuria unica deE ter ja esperanças?a nao

Sou inteligente: eis tudo .
Tenho visto muito entendido muito tenho vistoe queo
E ha um certo ate da,istoprazer cansaço queno nos
Que afinal cabeça serve para qualquer coisa.a sempre

Ficções do Interlúdio / Álvaro de(Fernando Pessoa, II

- Obra Poética,I 465| , in Fernando Pessoa Ed .

Jose Agui1ar, 365 )Rio, 1960, P •

0 desce sobre mim,sono que

0 mental desce fisicamente sobre mim,sono que

sono universal0 desce individualmente sobre mimque
Esse sono
Parecera aos outros de dormir,o sono
0 da vontade de dormir,sono
0 desono ser sono.

Mas e mais, mais de dentro, mais de cima:
É desilusões,da de todaso sono soma as
É da sintese de todas as desesperanças,o sono
É la dentrode haver mundo comigoo sono

eu houvesse contribuidoSem em nada para isso.que

0 sobre mimdescesono que
É contudo todoscomo os sonos.
0 tem brandura,cansaço ao menos
0 abatimento tem ao menos sossego,
A rendição fim do esforço,e ao menos o
0 fim o j a nao havere ao menos que esperar.

( . . . ) (Id.,ib. I467|, 366 )P •

Campos"
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R E

A Industria Cultural", (org. ) ,ADORNO, Theodor W. , II in Cohn, G .

Industria Cultural, Ed. Nacional/Edusp,

Sao Paulo, 1971 .

e t.

México,Alemana, Eds. Gri j albo, 1973 .

Dialética do Esclarecimento,Max , ZaharJ .

Ed . , Rio, 1985 .

ALTHUSSER, Louis ,

Editorial Presença, Lisboa, 1974 .

ALTVATER, EImar,

1'interventionnisme etatique", J.M.(org.),in Vincent,

Maspero, Paris,

1975 .

ANSART , Pierre , Ideologias, Conf1itos Zahar Eds., Rio ,

1978 .

ASHFORD, Douglas E . ,

Ministério de Trabajo y Seguridad Social, Madr i, 1989 .
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