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NOTA A EDI<:;AO 

Este Necessidades falsas - originalmente um ensaio introdut6rio escrito 
para uma nova edic;:ao de False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in 
the Service of Radical Democracy, lanc;:ado pela editora inglesa Verso - da 
continuidade ao projeto da Boitempo de publicar no Brasil a obra de Roberto 
Mangabeira Unger. 

Parte relevante dos textos da edic;:ao original de False Necessity (que ainda 
nao continha o ensaio introdut6rio) ja havia sido incluida no livro Politica: 
os textos centrais - editado pela Boitempo em 2001 -, uma selec;:ao, organi
zada por Zhiyuan Cui, que reune alguns dos textos mais importantes da 
elaborac;:ao da teoria social construtiva de Mangabeira Unger. Portanto, o 
lanc;:amento desse ensaio introdut6rio complementa (embora este livro pos-

- sua unidade pr6pria) · a edic;:ao de Politica.
Os textos de False Necessity que ja haviam sido publicados sao: 
''A genese de tres complexos: organizac;:ao do trabalho, governo e direitos 

privados"; ''A genese de outro contexto formador: a alternativa comunista''; 
"Estabilidade e desestabilizac;:ao na operac;:ao dos contextos formadores"; 
"Capacidade negativa e plasticidade como poder"; ''A pratica: na luta pelo 
poder e no poder"; "Reorganizac;:ao constitucional"; ''A organizac;:ao da eco
nomia: o fundo rotativo do capital e seu controle democratico"; "O sistema 
de direitos: quatro direitos"; ''A contrapartida cultural-revolucionaria do 
programa institucional"; "O espfrito" e ''Apendice. Cinco teses sabre a rela

c;:ao da religiao com a politica''. 
A traduc;:ao de Arnaldo Sampaia de Moraes Godoy (doutor em Filosofia 

do Direito pela Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo, professor 
universitario em Brasilia) foi feita sob supervisao do autor e buscou manter 
as peculiaridades e a voz caracteristica do texto original. 
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APRESENTAC::A.O A EDIC::AO BRASILEIRA 

Necessidades folsas e a versao em portugues do longo ensaio introdut6rio 
a nova edi<;:ao do livro de mesmo name publicado em ingles em 2004. 
Publica-se no Brasil coma volume separado, desacompanhado da obra para 
a qual foi escrito coma introdw;:ao. 

Este pequeno livro resume grandes linhas de meu pensamento atual a 
respeito da sociedade e da hist6ria, e situa esse pensamento entre os debates 
intelectuais e as lutas poli'ticas de nosso tempo. Seu tema central e a espe
rarn;:a coma forma de razao. Esperarn;:a, para o individuo, de tornar-se 
maior. Esperan<;:a, para a sociedade, de reorganizar-se coma casa desse 
individuo engrandecido. Esperarn;:a, para a razao, de nao precisar aliar-se 
com o fatalismo. 

Para o Brasil, as ideias deste livro carregam significado especial. 0 texto 
foi escrito em ingles. Talvez uma das muitas raz6es para a estranheza que ele 
provoca e ser tao brasileiro. 

Proponho que o pensamento brasileiro contribua ao pensamento uni
versal rebelando-se contra as servid6es a que se encontra rendido. 

Dais fatalismos, divergentes na origem e na inten<;:ao, misturam-se ago
ra no Brasil. Um deles e o marxismo encolhido. Nele o fasdnio pelos supos
tos constrangimentos estruturais sobrevive a confian<;:a na liberta<;:ao futura. 
0 outro e a pratica das ciencias sociais positivas, tal coma cultivadas nas 
universidades dos Estados Unidos e de la exportadas para o resto do mun
do. Nesse pais, as institui<;:6es e os dogmas do momenta ganham cores de 
naturalidade. Os dois fatalismos fazem coro. 

A nos no Brasil convem imagina<;:ao institucional. Os ideais e os interes
ses estao sempre, em qualquer lugar, pregados na cruz das institui<;:6es e das 
praticas. Num pais coma O nosso, as conseqi.iencias dessa crucifica<;:ao Sao 
mais palpaveis. 0 imperativo de a<;:ao transformadora e mais urgente. Ao 
converter uma a uma as disciplinas sociais em instrumentos de imagina<;:ao 
institucional, explicando o que existe ou o que existiu sem lhe emprestar a 
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autoridade do destino, estara o pensamento brasileiro desbravando trajet6-
ria que as ideias mundo afora precisam seguir. 

Para isso, nao devemos nem aceitar as disciplinas sociais coma elas se en
contram hoje, nem pretender criar a margem delas uma maneira de pensar 
inteiramente diferente. Temos de enfrenta-las e de muda-las par dentro. Nao 
podemos repensar o Brasil pensando s6 a respeito do Brasil. Precisamos re
pensar o Brasil repensando o mundo em volta. E havemos de juntar a cr.i'.tica 
das instituis;6es a cr.i'.tica das consciencias, suprimindo a oscilas;ao, caracteris
tica do pensamento brasileiro, entre determinismos economicos e culturais. 

Par esse caminho, passara o pensamento brasileiro a descobrir novas 
verdades e a ser mais util ao Brasil e a humanidade. Entre as muitos servi
s;os que podera prestar estara Ode ajudar a livrar a nas;ao da oscilas;ao entre 
as dais grandes partidos de opiniao que lhe tern dominado a hist6ria: o 
partido da onda e o partido da mensagem. 

0 partido da onda, que quase sempre nos governou, prop6e surfar na 
onda - a correlas;ao de fors;as no mundo, tal qual definida pelas potencias 
dominantes e pelos paises admirados -, ocupando nosso lugar subalterno 
naquela correlas;ao, resignados as mazelas do atraso relativo. 0 partido da 
mensagem e o dos inconformados e intransigentes, coma foram entre nos 
as liberais e as socialistas, impacientes para endireitar o Brasil em moldes 
apontados pelas sociedades adiantadas. 0 maior problema do partido da 
mensagem nao e a fors;a dos interesses que desafia. Ea pr6pria mensagem, 
au melhor, a falta dela, ja que a mensagem do partido da mensagem tern 
sido a c6pia. 

Sirva este livro no Brasil coma chamamento ao esfors;o de fazer da peri
feria centro, de contrapor uma heresia universalisante a uma ortodoxia uni
versal, de explicar o Brasil explicando o mundo, de entender o existente 
imaginando o possivel e de acalentar esperans;a desprotegida de ilus6es. 
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Este livro e fruto de um esforyo para a compreensao dos porques de as 
sociedades contemporaneas organizarem-se da forma como se organizam. E 
tambem uma tentativa de imaginar como poderiamos reforma-las para o 
fortalecimento de toda a humanidade. Como poderiamos - n6s que vive
mos uma paz agitada, ap6s matanyas e cruzadas, catastrofes e bravatas, ilu
s6es e desilus6es, que marcaram o seculo XX- crescer, individual e coleti
vamente? Como poderiamos tornar-nos mais fortes, quando um ceticismo 
imperdoavel tern balanyado ou destruJ'.do as crenyas que herdamos? 

0 livro ocupa-se de dois temas. 0 primeiro dele.s e o que chamo de neces
sidade falsa. Como teoria explicativa da sociedade, a concepyao de necessidade 
falsa pretende libertar a teoria social de sua dependencia da negayao da 
liberdade para resistir e refazer modelos sociais. A teoria das necessidades 
falsas oferece perspectiva antideterminista radical que, no entanto, suscita 
amplo espectro de explicay6es sociais e hist6ricas. Algumas sao explanay6es 
gerais e abstratas, outras sao mais concretas. Leva-se ao extremo a tese de 
que tudo na sociedade e poHtica, mera polfrica, e em seguida extrai-se dessa 
aparente ideia negativista e paradoxal uma compreensao detalhada da vida 
em sociedade. 

Como programa de reconstruyao social, a teoria das necessidades fal
sas demonstra como se pode implementar um projeto radical para li
bertayao de nossos comportamentos, praticos e idealizados e das limita
y6es impostas por hierarquias dgidas e por papeis sociais cristalizados. 
Argumenta-se que a melhor esperanya para o avanyo dessa causa radical -
causa defendida tanto pela esquerda como por liberais - encontra-se 
numa serie de reformas revolucionarias na organizayao de modelos go
vernamentais e economicos, assim como na natureza de nossas relay6es 
pessoais. As ideias explicativas e programaticas do livro interligam-se 
mutuamente; ap6iam-se em e expressam diferentes aspectos de uma 
perspectiva que am bas comungam. 
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E possivel um entendimento nosso e de nossa propria historia sem que nos 
imaginemos objetos de destino historicamente predeterminado par leis fixas. 
Podemos reconhecer o poder determinante do que ordinariamente aceitamos 
coma certo: as estruturas arraigadas de instituic;:6es e de crenc;:as estabelecidas 
pela sodedade na qual vivemos. Na medida em que reconhecemos esse poder 
moldador, podemos, no entanto, repensar a suposic;:ao de que leis de mudanc;:a 
governam a historia dessas estruturas, impondo limites a nossa liberdade. 

De tal modo, podemos levar ao extrema a ideia de que a organizac;:ao da 
sociedade e feita, coma tudo, essencialmente, de polfrica. Podemos reco
nhecer essa verdade sem cedermos a explicac;:6es ambiciosas a respeito da 
experiencia social e historica. Podemos nos rebelar contra as varios mundos 
que criamos. Podemos interromper nossas rebeli6es e nos acomodar um 
pouco em um desses mundos, imaginarios e reais. Podemos explicar o que 
aconteceu e o que pode acontecer, dando o devido peso a realidade restritiva 
dessa vontade de transformac;:ao, sem diminuir a ambic;:ao explicativa e sem · 
nos render as ilus6es das necessidades falsas. 

0 segundo tema do livro e o fortalecimento da democracia. A atual orga
nizac;:ao da sociedade nas democracias ricas do Atlantico Norte nao traduz o 
conteudo natural e necessario de categorias abstratas coma capitalismo au 
regulamentac;:ao da economia de mercado. A organizac;:ao atual e, coma qual
guer outra fundac;:ao institucional e ideologica na historia, provisoria e unica 
em conteudo, poderosa em influencia; ela teima em sobreviver. 

Com o colapso do grande rival, o comunismo, as democracias do Atlanti
co Norte falam ao mundo todo com autoridade incomparavel, coma mode
las de organizac;:ao social e de justificac;:ao das proprias instituic;:6es. Os crfricos 
dessas democracias, castigados pelos fatos, esperam pelo menos humaniza
las. A humanizac;:ao do inevitavel tornou-se o limite do desejo de mudanc;:as. 

Esse acordo institucional e ideologico nao e, no entanto, a ultima pala
vra. Ele nao devera, nao precisara, e no fim nao sera aceito coma o melhor 
modo de vida sob um regime definido coma democratico. Este acordo im
p6e limitac;:6es desnecessarias e injustificadas para o progresso da humani
dade, hem coma para a reconciliac;:ao entre desejos de fortalecimento inter
no e de ligac;:ao com o mundo externo. 

No inkio do seculo XXI, certa atitude conceitual progressista pretendia 
conciliar a flexibilidade economica do modelo norte-americano com as re
siduos recuperaveis do modelo europeu de protec;:ao social. Em ambito de 
poHtica economica, alternativas desenvolvidas na Europa e no nordeste da 
Asia - para com a economia de regulamentac;:ao de mercado estabelecida 
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nos Estados Unidos - mostraram-se custosas e injustas. Custosas porque 
impuseram limitac;:6es penosas na capacidade de livremente se combinar 
pessoas e recursos; e injustas porque foram constru{das, em maior ou me
nor intensidade, sobre a divisao entre inclu{dos e exclu{dos. 

Assim, governos e cidadaos dos pa{ses mais ricos deram inkio a um 
esforc;:o de conciliac;:ao entre uma maior flexibilidade economica e com
prometimento na defesa do indiv{duo contra os exageros da desigualda
de e da falta de seguranc;:a economicas. Esses setores comec;:aram a dar 
preferencia a modelos de protec;:ao social que dependessem menos de 
prerrogativas de grupo do que de capacidades e dotes individuais, e 
menos ainda no poder de barrar essas iniciativas do que na possibilidade 
de participac;:ao nas mesmas. Os pafses mais pobres tentaram se levan
tar, copiando as instituic;:6es dos pafses mais ricos e abrindo-se para uma 
economia mundial comandada justamente por essas nac;:6es mais opu
lentas. Os pa{ses mais pobres acreditavam que born comportamento 
seria recompensado com rapido ponto de convergencia, marcado com 
um encontro primeiramente com as praticas dos mais adiantados e pos
teriormente com a prosperidade desses ultimos mais ricos. 

Um dos pontos centrais da teoria que introduzo neste livro - quando 
desenvolvo o tema do fortalecimento da democracia - e que existe uma vere
da melhor. Nao se trata de um terceiro caminho. Trata-se de uma segunda via, 
dado que apenas um caminho, suavizado ou nao, encontra-se disporuvel no mundo. 

Demro da moldura institucional hoje estabelecida, nao podemos alcan

c;:ar nem mesmo uma reconciliac;:ao parcial entre flexibilidade economica e 
protec;:ao social. Nao conseguiremos realizar essa reconciliac;:ao, por exemplo, 
aceitando a presente relac;:ao entre vantagens pessoais recebidas ( ou onde houve 
fracasso em recebe-las) das fam{lias dos beneficiarios com direitos e recursos 
que esses mesmos beneficiarios recebem da sociedade; ou aceitando os termos 
nos quais a descentralizac;:ao na alocac;:ao de capital toma lugar. 

Nao podemos nem mesmo admitir espac;:os nos quais aos grupos sociais 
se autorize organizac;:ao fora do governo, para melhorar suas circunstancias 
de vida; ou aceitar ainda a amplitude na qual a polfrica e organizada para 
facilitar reformas. 

E improvavel que iremos desafiar e mudar esse estado de coisas, a menos 
que sejamos movidos por medos e esperanc;:as mais fortes do que o desejo de 
imprimir equil{brio mais adequado entre bem-estar social e liberdade econo
mica. Uma vez que comecemos a reimaginar e a  refazer nossas instituic;:6es, 
serao afrouxados os lac;:os entre nossos ideais e interesses e seus vfnculos fami-
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liares na organizac;:ao pratica da vida social. A tentativa de reconciliar flexibi
lidade economica e protec;:ao da sociedade com um minima de reconstruc;:ao 
social comec;:a entao a mostrar-se incompleta e de igual modo ineficiente. 

A liberdade economica e apenas fragmento da ambic;:ao ainda maior de for
talecimento, de libertac;:ao dos onus da debilidade, do trabalho penoso, da fra
queza, da incapacidade, da indignidade, que continuam a recair tao pesadamente 
sobre a humanidade; de busca de luz no mundo penuni.broso do lugar-co
mum; de dotac;:ao de efeitos praticos a principal lic;:ao da democracia que consis
te na doutrina da grandeza de homens e de mulheres comuns. 0 bem-estar 
social carece do mais abrangente objetivo de criac;:ao de sociedades que dimi
nuam o prec;:o de despersonalizac;:ao e de submissao que pagamos pela nossa 
adesao a vida social. Como ficaremos mais fortes e mais interligados? 

A mensagem deste livro consiste na percepc;:ao de que mudanc;:a gradual e 
cumulativa na organizac;:ao da sociedade torna-se indispensavel para a rea
lizac;:ao da tarefa de fortalecimento e de interligac;:ao. 0 projeto de fortaleci
mento da democracia, aqui apresentado, tern o objetivo de aprofundar o 
modelo democratico, democratizando o mercado e instrumentalizando o in
dividuo. Por um lado, trata-se de liberalismo radical. Um liberalismo que 
sacrifica dogmas liberais sobre instituic;:6es politicas e sociais. Dogmas que os 
liberais tern tradicionalmente vinculado as expectativas sobre as possibilida
des humanas. Por outro lado, trata-se de socialismo nao estatal, outorgando 
conteudo distinto e controverso a concepc;:ao de economia de mercado adap
tavel a prindpios socialistas, hoje ideia tida como vazia de sentido. 

A historia, entretanto, nao e o desdobramento de uma ideia nem o aper
feic;:oamento de uma maquina. E luta aberta, sinistra, que atinge nivel que 
os mais influentes modelos de teoria e ciencias sociais nao conseguiram 
reconhecer. A ideia de necessidade falsa e demonstrar que podemos nos dar 
coma dessa verdade, sem que tenhamos de abandonar tentativas de explicac;:ao 
geral, quando consideramos sociedade e historia. 

Exatamente porque nao estamos totalmente inseridos no mundo social 
que construimos e precisamente porque sempre ha mais em nos mesmos do 
que nesse mundo que forjamos, e que podemos enxergar um pouco mais 
alem, pensando e realizando o que nao se aprova nesse mundo que criamos. 
A historia e visionaria porque tambem e luta. 

Os temas das necessidades falsas e do fortalecimento da democracia es
tao firmemente entrelac;:ados. 0 modelo explicativo que aqui proponho 
amplia a maneira como nos, na condic;:ao de atores da historia, agimos ou 
podemos pensar, envolvidos no turbilhao de lutas e de compromissos no 

16 



PALAVRAS SEM ECO 

qual nos encontramos. Trata-se da continuidade e do aprofundamento das 
vis6es que nos sao reveladas pela ac;:ao e pela resistencia, par nossa relutancia 
as estruturas da sociedade e da cultura, assim coma tarn.hem pela oposic;:ao 
a vontade de transformac;:ao. Nao se trata de visa.a privilegiada de observa
dor que descobre e revela, ap6s os fatos, a l6gica subjacente de itinerario ja 
realizado. Assim, um de meus objetivos e abordar a experiencia hist6rica e 
social a partir de perspectiva que permita que a imaginac;:ao alimente, com 
mais voracidade, uma experiencia ordinaria. 

Enquanto nao formatarmos perspectiva confiavel acerca de alterac;:6es 
estruturais - de coma poderemos modificar a ordem discursiva e institucional 
na qual estamos envolvidos - nos encontraremos reconduzidos a vetusto 
modelo realista de avaliac;:ao de propostas para a reforma da sociedade. 0 
que se passa e que, se pr6ximas do que ja existe, as propostas parecerao 
realistas. Ainda, se distantes do existente, elas parecerao ut6picas. Este dile
ma ret6rico falso e a conseqilencia de nossa falta de perspectiva confiavel no 
que toca a sabermos exatamente coma poderemos reorganizar a sociedade. 

A conexao entre os temas necessidades falsas e aprofundamento da 
democracia tarn.hem conduz a direc;:ao oposta. 0 desenvolvimento de con
cepc;:ao alternativa que prometa formas de implementar mais completamente 
nossos interesses e ideais coloca o desejo ao lado da imaginac;:ao. Ilus6es de 

- necessidades falsas surgem porque nos rendemos ao mundo e em seguida
comec;:amos a confundir a sociedade atual com uma humanidade possi'.vel e
imaginaria. Cedemos a ideias e atitudes que fazem com que a ordem exis
tente nos parec;:a natural, necessaria, competente.

Na medida em que desejamos e imaginamos alga mais, de um modo 
que nos permita ver coma esse alga mais poderia surgir aqui e agora, passa
mos a semear alucinac;:6es. Conduzimos nossas ideias sabre a sociedade a 
uma relac;:ao muito pr6xima com o que repetidamente descobrimos nas 
ciencias naturais; ja que compreender um estado de coisas e alcanc;:ar suas 
possibilidades de transformac;:ao, percebendo o real a luz do possi'.vel. 

A principal dificuldade na compreensao de nos mesmos e da sociedade 
e que nao podemos definir os limites dessa cogitada possibilidade. 0 possi'.
vel na sociedade e na hist6ria nao consiste em conjunto fechado e hem 
definido de transformac;:6es dentro das quais a experiencia hist6rica concre
ta tern se desenvolvido coma subconjunto. 0 possi'.vel e justamente o que 
poderemos fazer em seguida, alcanc;:ando algum lugar a partir de onde 
estamos. Todavia, na medida em que consigamos ligar realisticamente nos
sas ideias de coma chegamos ao ponto onde estamos e de coma chegaremos 
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em outros lugares, nao precisamos olhar com olhos fixos o que existe, repre
sentando esse arregalar como um insight, coma uma medida de compreen
sao absoluta. Podemos imaginar o que existe como ponto de repouso e ao 
mesmo tempo coma ponto de partida. 

Quando minha teoria sobre as necessidades falsas foi publicada pela pri
meira vez nada aconteceu. Muitos autores veem seus livros ca{dos em ouvidos 
moucos. Tres problemas agravaram as deficiencias daquele meu trabalho ori
ginal. Um deles e remediavel, ate certo ponto. Ji OS outros dois parece-me 
que nao. Porem os considero como avisos dos perigos e das oportunidades 
que surgem em qualquer tentativa de se pensar, em circunstancias atuais, os 
temas das necessidades falsas e do aprofundamento da democracia. 

Em primeiro lugar, houve certo mal-entendido entre mensagem e meio, 
ideia e forma. 0 meu primeiro livro sobre as necessidades falsas argumenta
va a prop6sito de um pr6ximo passo, desconhecendo limites externos de 
mudarn;:a, tanto naquele momenta coma no futuro. Tambem nao levava em 
conta que uma altera<;:ao nos contextos de pensamento e a<;:ao exige substi
tui<;:ao conceitual e pratica que seja radical e simultanea. Uma de suas ra
z6es mais recorrentes e a reforma com passo revolucionario, uma gradual, 
porem motivada e dirigida, reconstru<;:ao dos modelos institucionais e dos 
valores sedimentados, que ordinariamente tomamos como definitivos. 

A revolu<;:ao na polfrica tern como aliada e como contrapartida a revolu

<;:ao no pensamento. No pensamento, assim como na polfrica, pode-se di
minuir o hiato existente entre a<;:6es extraordinarias, por meio das quais se 
mudam panoramas institucionais e discursivos, e a<_;:6es ordinarias, por meio 
das quais se pressup6e e se reproduz esse panorama. Praticas e atitudes 
podem ser reorientadas, de modo que se possa saltar mais prontamente de 
um contexto que tende a preservar para outro que aceite rever e revisar. 

Essa reorienta<;:ao deve ser buscada como meio para consecu<_;:ao de fins 
praticos, servindo interesses pragmaticos de inova<;:6es tecnicas e de cres
cimento economico, assim como tambem servindo a um objetivo moral 
de emancipa<;:ao do indiv{duo em rela<;:ao ao dgido controle de classes 
sociais e de divisao de papeis. E tambem desejavel como fim em si mes
mo. Essa reorienta<;:ao demonstra e fortalece o amago da possibilidade 
humana de mover-se para alem das fronteiras da situa<_;:ao presente. Quanta 
menor o hiato existente entre o procedimento rotineiro pelo qual nosso 
mundo e reproduzido e as inumeras e pequenas rebeli6es por meio das 
quais o mundo e transformado, maior sera a possibilidade de abrangencia 
e de generaliza<_;:ao de uma pratica transformadora. 
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0 lei tor pode entao esperar que este livro oferec,:a, em seu excerto explicativo, 
uma caixa de ferramentas e um conjunto de opc,:6es e de fragmentos de critica e 
de pensamento. Muito pelo contrario. Parece que apresento uma teoria geral, 
ilustrada com exemplos hist6ricos e polemicas que me posicionam na defensi
va, nos moldes do grandioso e antigo estilo europeu. Tal teoria pode parecer um 
elefante branco. Mas afinal, quern e que dela precisa? Quern e seu destinatario? 

A resposta consiste em admitir que nunca precisamos de discurso com o 
formato de teoria geral. E sempre necessario um modo de pensar par meio 
de postulados, nao o problema todo, porem o pr6ximo passo a ser dado. 

Eventualmente, ao longo do presente trabalho, pode-se pensar o pr6xi
mo movimento, desenvolvendo-se esquema de abordagem geral. Tal pers
pectiva indica semelhanc,:a enganosa e perigosa para com um racionalismo 
imperialista a moda antiga. Com o custo da alienac,:ao para com a experien
cia e ac,:ao, esse racionalismo presume capacidade de se compreender inte
gralmente suas pr6prias e mais avanc,:adas conjecturas. 

Vez ou outra se alcanc,:a o pr6ximo passo par meio do desenvolvimento 
de praticas fragmentarias de reconstruc,:ao e de subversao intelectual. Tal 
movimento indica que para cada problema ligado a explicac,:ao da sociedade 
e para cada ilusao de necessidade falsa deve haver um modo explicativo do 
que existe, sem que tudo possa parecer natural, necessario ou racional. 

A soluc,:ao nao consiste na reinvenc,:ao de uma teoria geral e tampouco em 
sua substituic,:ao par uma especie de tatica de guerrilha do intelecto. A solu
c,:ao reside na campanha contra a necessidade falsa par meio das varias formas 
de pensamento. A mais ambiciosa delas quanta a generalidade do objetivo e 
aparentemente a mais tradicional em estilo. Seu trabalho e, todavia, indis
pensavel: demonstrar coma o ataque contra a necessidade falsa pode mudar 
as formas de entendimento da sociedade e da hist6ria, em vez de diminuir o 
quanta dessas categorias podemos explicar. Precisa-se de uma teoria geral 
para combater a domestiflcac,:ao do criticismo e romper a alianc,:a entre ceticis
mo e resignac,:ao, demonstrando coma estrategias particulares de subversao 
intelectual podem se acomodar em modelo alternativo de pensamento. 

0 segundo erro de ajuste conceitual se da no plano geografico das 
ideias e da inspirac,:ao poli'.tica. Os lugares do mundo que detem recur
sos academicos para a concepc,:ao de trabalhos coma esse sao exatamente 
os locais nos quais a reconstruc,:ao institucional da sociedade, em qual
quer nivel, comec,:a a parecer fantasia arcaica e romantica. Par outro lado, 
nos locais nos quais a necessidade de alternativas e urgente, parece haver 
escassez de ferramentas, de tempo e de pessoas. 
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Este livro foi escrito ao longo de anos de paz ansiosa e de frustra<;ao 
politica no jardim da academia norte-americana. Nesse jardim, qualquer 
ideia que combatesse o que parecia ser o que de melhor havia no mundo 
ficava quando muito relegada, esquecida, congelada, como se fosse uma 
mensagem para um outro dia qualquer. 

AB preocupai;:6es que me motivaram, entretanto, fincam raizes nas expe
riencias de um outro pais, o Brasil. Nesse pais, como em muitos outros que 
estao fora do contexto do Atlantico Norte e de seus secd.rios, os problemas 
de desenvolvimento e de democracia ainda nao foram resolvidos por meio 
da combinai;:ao de globalizai;:ao economica com c6pia e adapta<;ao 
institucional. De tal maneira, as ideias dominantes continuam a comuni
car-se em duas linguagens fatalistas, cheias de ilus6es de necessidades fal
sas: a linguagem de um marxismo fossilizado e truncado e a linguagem das 
ciencias sociais aplicadas de matiz positivista, no estilo entao triunfante nas 
universidades norte-americanas. 

A discussao em torno das necessidades falsas e do fortalecimento da 
democracia, hem como a reinterpretai;:ao da realidade na qual vivemos, 
a par do exerdcio de imaginai;:ao em relai;:ao ao que podera acontecer, 
aplica-se tan to a paises ricos como a pobres. Trata-se de debate geral, na 
medida em que todos os paises encontram-se.nos limites de repert6rio 
_mundial unico de problemas e solui;:6es. 

0 desencontro entre os locais nos quais essas ideias possam ser concebi
das e aqueles nos quais elas possam efetivamente dizer alguma coisa de 
concreto e real e em muitos aspectos inevitavel. A melhor maneira de en-
frentarmos o problema consiste em insistirmos na ideia de que o mundo 
transformou-se em uma arena de disputas. 

Ha outro desencontro, o terceiro, que e o mais serio. Trata-se do con
traste entre um conjunto de ideias que enfatiza as oportunidades de trans
formai;:ao e a experiencia concreta que se desdobra num tempo de alternati
vas limitadas. 0 fim do comunismo na Russia e na Europa oriental, o seu 
quase abandono na China, hem como o enfraquecimento de muitas das 
caracteristicas distintivas do capitalismo europeu e do nordeste da Asia, 
limitaram o espectro de opi;:6es economicas e politicas possiveis. AB mais 
ambiciosas aspirai;:6es de transformai;:ao refugiaram-se no labirinto da sub
jetividade, nos delfrios escapistas das culturas popular e erudita, nos expe
rimentos de alguns individuos nos limites de suas comunidades. 

Em tais circunstancias o pensamento social luta para reconstruir como 
razao aquilo que a hist6ria concebe como contingencia. Toma-se a organiza-
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c;:ao social como palco definitivo ate que uma pr6xima crise ocorra, amea

c;:ando-se o mundo com essa mesma crise, como se ela fosse eterna. 
As conseqliencias de tal concepc;:ao podem ser exemplificadas por um modelo 

p6s-keynesiano de abordagem dos problemas de economia poHtica. Um eco
nomista que se interesse por problemas economicos concretos e pela relac;:ao 
da economia com estudos politicos, culturais e com valores agregados de 
substancial importancia, como emprego, investimento, poupanc;:a, tende a 
procurar estabelecer constantes normativas entre esses dados. Este imagina
rio economista pode prontamente admitir, quando desafiado, que a persis
tencia de tais constantes depende de um grande volume de conhecimento 
pormenorizado de condic;:6es institucionais. Uma mudanc;:a em qualquer um 
desses dados, ou nas crenc;:as e comportamentos que os acompanham, poderia 
alterar estas supostas constantes. Uma diminuic;:ao de direitos trabalhistas, 
por exemplo, poderia redesenhar a relac;:ao entre desemprego e inflac;:ao. 

Se, entretanto, o pano de fundo institucional desconhece desafios e perma
nece inalterado, deve o economista desconsiderar as concess6es que fizera sob 
pressao, retornando as tarefas que anteriormente desenvolvia. As constantes que 
ele tentara especificar comec;:arao a tomar a forma de leis. Essa legalidade tornar
se-a ainda mais densa se esse economista apresentar aquelas bases institucionais 
como naturais e necessarias num contexto de organizac;:ao economica capitalista 

_ de economia de mercado, em vez de compromisso efemero e periclitante. 
A ideia de que o mundo caminha vagarosamente rumo a um conjunto 

homogeneo formado por praticas adequadas e instituic;:6es possiveis faz com 
que essa perspectiva possa parecer plausivel. Ela diminui a necessidade que 
se sente de se inferir praticas e instituic;:6es espedficas a partir de concep

c;:6es abstratas. Eu me refiro a democracia e ao mercado. 
A tranquilidade politica continuara a justificar modelos racionais de re

construc;:ao, ate que surjam problemas verdadeiros no mundo real. E nao ha 
necessidade de que seja uma grande questao, a exemplo de uma guerra de 
proporc;:6es mundiais ou de uma depressao economica mais aguda. Basta 
tao-somente uma crise de dimens6es menores, como a instabilidade finan
ceira que se propagou no bienio 1997-1999. A ameac;:a fara com que as 
conjecturas, causalidades e suposic;:6es sejam repensadas. E necessaria uma 
crise para que se rompa o cerco de superstic;:6es de necessidades falsas, 
fossilizadas no ideario do suposto pensador racional. 

As relac;:6es entre razao, rotina e traumas externos, que se repetem em 
todos os campos do pensamento social, reaparecem no pensamento mais 
pragmatico de poHticos e de burocratas. Eles se orgulham de praticar a 
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poli'.tica em meio a apuros e acordos, evitando ao mesmo tempo o calor 
perigoso das mobilizac;:6es populares e a pretensa e fingida clareza de alter
nativas mais amplas e mais ousadas. 0 resultado paradoxal desse pragmatismo 
pouco pratico, no entanto, e que se desdobra uma polftica incapaz de efeti
vamente implementar mudanc;:as em quase tudo que realmente tenha alguma 
importancia. Trata-se da transposic;:ao da vida publica para regiao pantanosa 
de beco sem saida, onde ela flea perdida e imobilizada por acordos feitos 
por poderosos interesses organizados que, embora em aparente oposic;:ao, 
comungam desejos contra maiorias desorganizadas. 

J a um a relac;:ao alternativa entre estrutura e crise exige pratica repetida 
de reformismo revolucionario. Uma pratica lenta, gradual, porem poten
cialmente cumulativa, que conduza a reconstruc;:ao de fragmentos de estru
tura basica formada por arranjos institucionais e por crenc;:as arraigadas. Na 
historia recente, tal reconstruc;:ao raramente se concretiza sem que haja um 
choque externo na forma de conflito militar ou de colapso economico. As
sim, tanto na pratica da atividade poHtica, como no pensamento social, as 
perspectivas de transformac;:ao muitas vezes dependem de desastres. Sera 
que so podemos nos transformar depois de sermos arruinados? 

Em tempos mais recentes, crises decorrentes de guerras e de depress6es 
tern gerado as grandes transformac;:6es. Entretanto, a dependencia das mu
,danc;:as para com as calamidades nao e caractedstica permanente da histo
ria. Instituic;:6es e costumes podem ser rearticulados para que a relac;:ao de 
dependencia entre transformac;:ao e caos seja diminuida. Dessa forma, nao 
serao atendidos apenas interesses para com o progresso e para com a eman
cipac;:ao individual; mudam-se tambem nossas relac;:6es referentes as cir
cunstancias sociais que nos envolvem. Criamos um mundo que nos reco
nhece pela forma e pelo contexto, e que tambem nos confirma como agentes 
transcendentes desse entorno. Tal ambiente e melhor e mais seguro para o 
espfrito, se por espfrito identificamos o poder de ultrapassar ordens sociais 
e culturais tradicionalmente reconhecidas, alem de todas as caractedsticas 
particulares que plasmam nossa existencia. 

Um outro modo de se compreender o ponto central dessa minha con
cepc;:ao e por meio de uma definic;:ao da imagem nuclear de poHtica que ela 
invoca, uma perspectiva ja prenunciada nessas paginas, par coma das pre
missas de uma reforma revolucionaria. Por poHtica, nesse cenario, eu me 
refiro tanto ao mais limitado conceito de luta pela obtenc;:ao e uso do poder 
governamental, como aos mais amplos sentidos de conflito, controversia e 
compromisso em torno dos termos de relacionamentos praticos, emocio-
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nais e cognitivos que vivenciamos uns com os outros. Entre esses dois polos 
de significac;:ao encontra-se um sentido intermediario tao central ao argu
mento deste livro: a politica e ac;:ao pratica e espiritual para reproduc;:ao, 
refinamento, reforma ou remodelagem dos arranjos institucionais e das 
crenc;:as arraigadas que informam as rotinas da sociedade. 

A hist6ria mais recente tern sido dominada por dois tipos de politica. 
Um deles tern carater excepcional e revolucionario de compreensao de mu
danc;:as institucionais. Geralmente e conduzido por lideres que ajudam a 
energizar as maiorias desorganizadas em momentos de crises profundas, no 
meio de guerras e de colapsos economicos. E o outro, muito mais com um e 
freqiiente, e caracterizado por ajustes redistributivos marginais, que sao acom
panhados por decis6es governamentais que tomam partido em quest6es 
contemporaneas de moral, religiao ou cultura, negociadas por politicos pro
fissionais ligados a interesses poderosos e organizados (sempre afetos a mi
noria da populac;:ao), sob condic;:6es geralmente mercenarias e argentarias. 

Os protagonistas desse ultimo modelo de politica sao os atuais donos do 
mundo. Desdenhando a ideologia, repudiando a mobilizac;:ao popular, na 
qual nao acreditam, tais politicos se agradam e se bajulam propalando a 
praticidade de suas respectivas atuac;:6es. Eles me parecem marcados pela 
eterna incapacidade de cumprir suas tarefas. Nao apresentam soluc;:6es para 

-os problemas principais vividos por suas sociedades e tambem nao
implementam as condic;:6es que fariam as promessas da democracia mais
concretas para maior numero de pessoas. A impossibilidade e o perigo des
se primeiro tipo de politica justificam a necessidade do segundo modelo ao
qual me referi. Politicos protagonistas do primeiro modelo comprovam que
a melhor esperanc;:a reside na humanizac;:ao do inevitavel.

Precisamos de um terceiro modelo de politica. Uma politica que seja 
transformadora, que se veja livre da ilusao (um exemplo de necessidade 
falsa) de que a verdadeira transformac;:ao exige a substituic;:ao do suposta
mente indivisivel sistema capitalista por uma igualmente fantasmag6rica 
alternativa centrada no modelo socialista. 

Uma politica transformadora muda paulatinamente o contexto dos arran
jos institucionais e das crenc;:as fossilizadas que dao os contornos das rotinas 
praticas e discursivas da vida social. Essa politica transformadora combina 
interesses organizados da minoria com compromisso com segmentos popula
res desorganizados, porem altamente energizados. Dispensa-se o desastre como 
condic;:ao de mudanc;:a e vencem-se as crises corriqueiras que o cotidiano negocial 
dos povos continua colocando em nossos caminhos. 
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Essa poli'.tica transformadora nao e um bem intrinsecamente considera
do. Ela nao precisa estar a servis;o do fortalecimento da democracia ou de 
qualquer outra versa.a de experiencia democd.tica. Entretanto, tern certa 
afinidade com o projeto democd.tico, dado que a democrac�a nao progride 
sem propiciar ferramentas e oportunidades para seu pleno exerdcio. 

Para o experimentalismo democratico, a poli'.tica transformadora tern 
importancia que se desdobra em tres aspectos. Primeiramente, coma mo
delo para o pr6ximo passo. Em segundo lugar, coma pd.tica que precisa ser 
generalizada na vida social, se realmente pretendemos tornar nossas socie
dades mais democd.ticas e mais experimentais. E par fim, coma um modo 
de se outorgar efeito pd.tico para nossas pr6prias verdades, na perspectiva 
de que excedemos incomensuravelmente poderes de compreensao, inven
s;ao e concatenayao, em relayfo a todos OS sistemas sociais e culturais ja 
criados ou passiveis de desenvolvimento. 

Um terceiro tipo de politica oferece resposta as circunstancias de nossos 
tempos. Reconsiderada sob outro angulo, a poli'.tica transformadora equiva
le a uma varias;ao em relas;ao ao tema que deve se tornar ainda mais central 
para sociedades que valorizam capacidades individuais e economias organi
zadas em torno do conhecimento e de seu uso. 

Esse terceiro tipo de poli'.tica consiste em uma contrapartida a formas de 
,atividade economica avans;adas e experimentadas: aquelas que transformam 
a produs;ao em aprendizagem coletiva e em inovas;ao permanente, quebran
do contrastes entre cooperas;ao e competi<;:ao, derrubando antinomias entre 
supervisao e execus;ao. Nesse modelo produtivo, redefinem-se tarefas ainda 
no curso da execus;ao das mesmas. Trata-se o conceito de passo seguinte 
coma estilo permanente de as;ao. Aqui, pois, o equivalente economico a 
pd.tica habitual de reforma revolucionaria: homem e maquinas juntas, qual 
uma razao poli'.tica oxigenada e fortalecida. 

Uma poli'.tica transformadora aliada a produs;ao experimental avans;ada 
propicia transformas;6es em relas;ao a chamada razao pratica e conseqliente 
insers;ao em arranjos sociais. Para uma produs;ao de vanguarda, a questao
chave consiste em saber se essa produs;ao persiste imobilizada na cadeia de 
setores economicos avans;ados em que se transformaram as fors;as preponde
rantes da economia mundial, ou se ela comes;ara a ter participa<;:ao mais 
efetiva na economia coma um todo. Tal fato par si s6 nao justifica, coma

veremos, a expansao desse modelo produtivo, marcando forte presens;a na 
vida social, a menos que se reformem as formas pelas quais as pessoas ganham 
acesso ao capital e as habilidades. 
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Para esse terceiro tipo de polfrica, a questao central e: para onde? Orien
tando-se por um caminho alternativo rumo a democracia e ao experimen
talismo, pode-se determinar o que, como e com qua! efeito tenta-se ampliar o 
espai;:o da vanguarda economica na vida social. Nesse sentido, a politica 
transformadora nao e apenas mais um exemplo de razao instrumental em 
marcha. Trata-se, efetivamente, de atividade central. Outras opi;:6es de for
talecimento democratico e de experimentalismo economico sao conduzidas 
por varios e distintos caminhos, especificando-se coma tais desideratos 
encontram-se em determinado ponto. 

Nao vivemos sob modelo de politica transformadora. Esse terceiro modo 
de politica e uma possibilidade permanente. E realidade eventual e ocasio
nal. Nao e, efetivamente, uma experiencia familiar. 

Nao nascemos livres. Muito longe de representar um natural e necessario 
resultado de luta rumo a reconciliai;:ao entre o autogoverno popular e o de
senvolvimento de poderes instrumentais da humanidade, nossos ja arraiga
dos arranjos politicos, economicos e sodais identificam o que ontem foi um� 
ruptura das linhas inimigas, mas que hoje se transformou numa prisao. Eles 
imp6em limitai;:6es poderosas, desnecessarias, enfraquecedoras, destruindo 
nossas habilidades de fazer com que a pressao de nossos projetos e aspirai;:6es 
prevalei;:a sabre o destino impasto pelas instituii;:6es que herdamos. 

Devemos explicar a sociedade e a histcSria de um modo que tomemos o 
destino talhado pelas instituii;:6es sociais sabre nos mesmos deforma deci
siva, mas nao definitiva: coma alga real, mas nao eterno. E em seguida 
praticaremos mentalmente uma polf tica transformadora, ainda antes que 
comecemos a faze-lo concretamente no meio social em que atuamos. 

Comei;:o abordando tres temas. Dais deles sao argumentos centrais de
senvolvidos ao longo do livro, a saber, a teoria das necessidades falsas e o 
fortalecimento da democracia. Um terceiro assunto permanece coma pano 
de fundo, embora seja crucial ao argumento: quern somos e coma podere
mos nos transformar. 0 ser humano encontra-se no centro dessas ideias 
coma causa e coma conseqi.iencia, coma sujeito e coma objeto da histcSria. 
Nao podemos admitir propostas de compreensao e reconstru<;:ao da socie
dade que desrespeitem nossa natureza ou que fai;:am presuni;:6es falsas sabre 
coma e quanta podemos nos transformar. 

Tratando cada um desses assuntos, procuro realizar tres tarefas neste 
livro introdutcSrio. A primeira delas consiste em redescrever, em· sintese,

caracteristicas distintivas e direi;:6es de ideias que desenvolvo em outros tra
balhos, a propcSsito de coma melhor julga-los, corrigi-los e completa-los. 
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Uma segunda tarefa consiste em dispor minhas ideias em contexto que 
ajude a explid-las e a avalia-las. Eventualmente esse contexto e hist6rico e 
intelectual, um conjunto de ideias mais amplamente explorado em outro 
livro de minha autoria, que em ingles tern o titulo de Social Theory: Its 
Situation and Its Task. Por vezes o contexto e hist6rico e social: um obscuro 
conjunto de avarn;:os, recuos, desilus6es, para com os quais as ideias que 
aqui apresento compreendem um ensaio de resposta. 

A terceira tarefa consiste em apresentar propostas institucionais e explicativas 
como casos espedficos compreendidos em conjunto mais amplo de ideias. 0 
lei tor podera simpatizar com muitas das intenc;6es que oxigenam a argumenta
c;ao, reconhecendo a grandeza dos problemas que tocam. 0 leitor pode, no 
entanto, concluir que o livro fracassa em implementar adequadamente suas 
propostas. Eu pretendo ajudar o leitor a salvar a intenc;ao do resultado. 

As teses de necessidades falsas e de aprofundamento da democracia que aqui 
trabalho representam casos extremos tomados de conjuntos de possibilidades 
praticas e intelectuais, bem como representativos de situac;6es especiais. 

Nas necessidades falsas o argumento exemplifica um extremo de teorizac;ao 
social abstrata e compreensiva. Tambem ilustra uma radicalizac;ao da tese 
de que tudo e politica. 0 que parece dado e pressuposto e apenas o que 
temporariamente evitamos como desafio e tarefa de reconstruc;ao. 

No entanto, podemos aceitar a importancia das instituic;6es formadoras 
e das crenc;as arraigadas na vida social, descartar o volume de presunc;6es de 
necessidade com os quais esse reconhecimento comumente tern sido associado 
e aprofundar nossas perspectivas de fatalidade, de contingencia e de revisao 
de perspectivas institucionais e ideol6gicas sem atingirmos esses extremos. 
Podemos nos recusar de falar por meio de teoria social sistematica e abstrata 
ou de tratarmos a estrutura da sociedade e da cultura como mera politica 
sem nenhuma sensibilidade. 

0 argumento da teoria das necessidades falsas leva ao extremo a ideia de 
inovac;ao institucional como ferramenta essencial para a realizac;ao de poli
tica transformadora. Tambem leva ao ponto maximo um compromisso de 
relaxamento das amarras de necessidades de recursos, de capital economi
co, de poder politico e de autoridade cultural; pelo qual desenhamos o 
futuro social dentro do presente contingencial. 

Porem, podemos abrac;ar as propostas amplas do experimentalismo demo
cratico - seu esforc;o para reorganizar a sociedade em um ambiente no qual as 
condic;6es para o desenvolvimento misturam-se com as necessidades de eman
cipac;ao individual - sem ameac;armos a acelerac;ao permanente de politica 
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transformadora como possivel ou desejavel. Nos podemos nos comprometer 
com o fortalecimento do individuo e das comunidades sem a suposi<_;:ao de que 
a principal for<_;:a da inventividade humana deva ir para a sociedade, em vez de 
ser orientada para a vida individual ou para a experiencia comunitaria. Pode
mos aprofundar a democracia sem abra<_;:armos o programa de seu fortalecimen
to como melhor e t'.mica expressao de seu pr6prio desenvolvimento. 

Ha algo a corrigir na unilateralidade das ideias deste livro. Tiremos menos e 
coloquemos mais. Deve-se mostrar que a rebdiao contra as necessidades falsas e 
a democracia relativa pode tomar formas multiplas. No desenvolvimento do 
pensamento social essas muitas facetas sao equivalentes, embora oscilantes, me
lhores em alguns aspectos, piores em outros. Na pratica da polfrica, entretanto, 
essas dire<_;:6es alternativas significam escolhas decisivas. Encorajam algumas for
mas de experiencia individual e coletiva, desencorajando outras. Os arranjos 
institucionais que concebemos nos tocam ate a medula, embora nunca tao 
completamente que percamos o poder de deixa-los de lado. 

As doutrinas das necessidades falsas e do fortalecimento democratico, 
assim como as ideias sobre a natureza humana e seu enobrecimento que 
subjazem a esses corpos te6ricos sao casos especiais de um algo mais. Essa.s 
palavras introdut6rias pretendem abordar o que esse algo mais possa ser. 

Uma ultima tarefa consiste no enfrentamento da profunda e nao subjugada 
, dificuldade com a qual dialogamos em nossos esfor<_;:os para veneer as necessida
des falsas, radicalizando a democracia e o experimentalismo. Em cada exemplo, 
essa dificuldade revela mais cristalinamente o que esta em jogo em minhas 
propostas explicat6rias e programaticas, o que elas podem e o que elas nao 
podem conseguir. Porem, nao chego a afirmar que a dificuldade revele os limi
tes maximos de nosso pensamento ou a<_;:ao. E que nao acredito que possamos 
conhecer esses limites. Do mesmo modo como me interesso pela orienta<_;:ao 
l6gica de uma poHtica transformadora, tambem exploro a polfrica como um 
pr6ximo passo. De igual modo, admito que as ideias sobre a compreensao da 
sociedade e da hist6ria configuram avan<_;:o em nossas percep<_;:6es te6ricas. 

Na parte final deste trabalho demonstro como a campanha de descredito 
das necessidades falsas e o aprofundamento da democracia podem propiciar 
visao mais cristalina da condi<_;:ao humana. Porque embora nao possamos 
enxergar alem do pr6ximo passo em politica ou em pensamento, podemos 
vislumbrar as conseqiiencias permanentes e universais de nossa capacidade 
constitutiva. Formatada tal perspectiva, podemos continuar na explora<_;:ao 
das implica<_;:6es dessas atitudes em rela<_;:ao a nossas condutas de vida, bem 
como no que toca a organiza<_;:ao da sociedade. 
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Duas abordagens referentes a experiencia historica da humanidade 
que freqi.ientemente sao vistas coma antagonicas, estao aqui aproxima
das e unidas. Ha o reconhecimento de incompletude permanente, de 
conflito perene, de escolha inescapavel. E efetivamente verdadeiro que o 
argumento das necessidades falsas possibilita-nos enxergar mais ampla 
e compreensivelmente, coma condic;ao e nao coma limitac;ao no que 
toca a realidade e as possibilidades sociais. 

Porem ha tambem o reconhecimento de que a organizac;ao da sociedade 
ajude na formatac;ao de uma historia mais familiar da humanidade, de nossos 
modos de imaginarmos e de tratarmos uns aos outros, pessoa por pessoa, 
conflito por conflito. A influencia das instituic;6es e praticas sociais atinge seu 
am.ago, alimentando algumas possibilidades humanas que temos razao em 
valorizar, desprezando outras. Na escolha, coletiva, de tomarmos um cami
nho em vez de outro, tambem optamos por lutar com mais perseveranc;a 
contra certos limites da humanidade presente, desprezando outros. 

0 problema e que nossos modelos de pensamento e de discurso a pro
posito de alternativas e soluc;6es, por meio de conflito e de compromisso, 
tern sido ha longo tempo prisioneiros de mitos fatalistas. Quando pensa
mos que nos libertamos das amarras <lesses mitos, apenas constatamos que 
trocamos de versao; mudamos a narrativa, porem continuamos prisioneiros 
-de nosso fatalismo.

28 



A TEORIA CONTRA O DESTINO 

Nossa percepc;:ao de sociedade tern sido dominada por dais tipos de 
fatalismo. Cada um deles fala com voz distinta e tem-se a impressao de q:.ie 
criticam seus modelos opostos. No entanto, ambos concordam em associar 
a explicac;:ao da organizac;:ao da sociedade presente com a justificac;:ao de sua 
necessidade. Essa necessidade precisa ser qualificada. Tal coma se da em 
ambito de teoria social marxista, os fatos devem ser descritos coma estagios 
temporarios na evoluc;:ao da humanidade, embora inevitaveis. Cada deficit 
em necessidade provoca diminuic;:ao em seu poder de explicac;:ao. Na medi
da em que as pretens6es de necessidades diminuem ou encolhem, a ambi
c;:ao de explicac;:ao tambem diminui, fica enfraquecida e mitigada. 

Um desses tipos de fatalismo tern rafaes na teoria social dassica euro-
- peia, com estac;:6es em Montesquieu, Durkheim e Weber. 0 marxismo tern
sido seu expoente mais influente. 0 outro modelo de fatalismo e represen
tado pelas ciencias sociais positivas contemporaneas, particularmente no
modo em que elas sao praticadas em universidades norte-americanas.

A principal reivindicac;:ao plasmada no argumento sabre as necessidades 
falsas e que existe uma maneira mais adequada para compreensao de nossa 
experiencia hist6rica e social: um modelo que imagina o real concebendo 
tambem o possfvel. Esta alternativa leva ao extrema a ideia paradoxal de 
que a ordem social pasta em qualquer tempo e apenas polftica, uma ordem 
criada de tal modo que sempre podera ser talhada de nova. A ordem social 
jamais representa o resultado inevitavel de limites praticos e de forc;:as 
normativas. Nao se pode negar o peso e a  forc;:a que os obstaculos exercem 
em relac;:ao as ac;:6es transformadoras. Trata-se, porem, de enfrentarmos tais 
obstaculos de maneira diferente e criativa. 

A grandeza da teoria social dassica decorre de seu reconhecimento de 
que a sociedade e feita e imaginada pelos homens, em vez de nos ser dada 
coma um fato natural; nao e um dado, e um constru{do. No entanto, esta 
mesma teoria social dassica comprometeu o que esta ideia tern de forte, 
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combinando-a com outras concep<;:6es que pareciam necessarias para uma 
explica<;:ao hist6rica e social um pouco mais ambiciosa. 

A principal fonte de erro na tradi<;:ao que culminou no marxismo tern sido 
freqlientemente entendida com o comprometimento de uma explica<;:ao fun

cional: um modelo explicativo que leva em conta a emergencia e a difusao de 
um estado de coisas pelo poder de seus resultados. Por exemplo, uma pers
pectiva funcional poderia explicar o triunfo de determinada forma de organi-· 
za<;:ao social e do sistema de classes que a acompanha, invocando a sua contri
bui<;:ao para a expansao da produ<;:ao e aumento da produtividade. 

Porem, a tomar-se o exemplo do marxismo, pode-se constatar que a 
deficiencia decorre menos do apelo de modelo explicativo funcional do que 
de conjuntura particular e causal, em rela<;:ao a qual a teoria marxista outor
ga o papel principal. Tal fato decorre tambem da combina<;:ao da explica<;:ao 
funcional com certos movimentos intelectuais que se repetem, caracteri
zando o que denomino teoria social estrutural profunda. Enquanto o primeiro 
elemento parece ser peculiar ao marxismo, o segundo e caractedstico de 
tradi<;:ao de pensamento mais rica e muito mais variada. 

A necessidade de garantir excedente de poder de coa<;:ao tern suposta
mente sido, pelo menos em grande parte da hist6ria humana, a principal 
justificativa da existencia da sociedade de classes. Os diferentes modos de 
_produ<;:ao, como Marx chamou os maiores tipos institucionais de organiza

<;:ao social, deveriam representar o modelo deste excedente de poder de 
coa<;:ao, desenhado para um nfvel particular de desenvolvimento de for<;:as 
produtivas da humanidade. 

Entretanto, a obten<;:ao for<;:ada dos excedentes acima identificados tern 
sido obstaculo e condi<;:ao de progresso material apenas enquanto a huma
nidade permanece pobre e sern recursos. Desempenha papel secundario, 
ate mesmo nas sociedades que Marx e outros cientistas sociais classicos es
tudaram, e sua importancia diminui de maneira regular. De outro modo, 
por exemplo, nao poderiamos explicar como o nfvel de poupan<;:a poderia 
ter sido mais alto na China de Ming-Ching do que na Inglaterra no alvore
cer da Revolu<;:ao Industrial, ou por que a mesma Inglater:ra revolucionou a 
capacidade de for<;:a produtiva da humanidade, enquanto a China vegetava 
em relativa estagna<;:ao economica. 

A reten<;:ao de recursos para consumo imediato tern sido ha muito tem
po sobrepujada em significa<;:ao pelo p9der decorrente da ha:bilidade de 
inova<;:ao em ideias, organiza<;:ao e tecnologias. Se ha vantagem funcional 
que assume importancia cada vez maior, trata-se da plasticidade e da 
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maleabilidade, e nao da frugalidade: ha capacidade de se reconstruir e, por 
conseqi.iencia, de se reformatar tambem o ambiente institucional no qual 
agem individuos e nac;:6es, com base em um objetivo ainda maior, centrado 
na construc;:ao de um mundo melhor. 

A maleabilidade instrumentaliza-nos para que mudemos instituic;:6es, 
praticas e presunc;:6es. A maleabilidade tambem nos proporciona condic;:6es 
para que possamos alterar nosso relacionamento com essas instituic;:6es, pra
ticas e presunc;:6es. Isto exige que as subjuguemos com nossa visao e contro
le, diminuindo-se a distancia entre atos ordinarios que as tomem por certas 
e atos excepcionais que as desafie e as mude. 

Temos interesse em diminuir a distancia que transcende nossos limites em 
efetivamente progredir. Porque e apenas estreitando a distancia entre reprodu

c;:ao e transformac;:ao da sociedade que podemos criar modelos mais amistosos 
para a libertac;:ao do individuo em relac;:ao a esquemas rigidos de papeis e classes, 
homenageando-se a vida infinita e contextualmente rica que ha dentro de nos. 

Destes fatos levanta-se uma possibilidade muita importante: a possibi
lidade de avanc;:armos em ambiente no qual as condic;:6es de crescimento 
economico e inovac;:6es tecnicas sobreponham-se com condic;:6es para eman
cipac;:ao e fortalecimento das pessoas em ambiente democratico livre. Uma 
serie de requisitos institucionais para o fortalecimento da liberdade e en
grandecimento individual tambem pode ter utilidade para progressos em 

- nivel mais pratico. Um grupo de condic;:6es institucionais para o crescimen
to economico e inovac;:6es tecnicas tambem pode apoiar a libertac;:ao do
individuo da opressao, realc;:ando suas capacidades.

Liberais e socialistas teriam errado no passado quando acreditaram numa 
harmonia preestabelecida entre progresso geral e emancipac;:ao pessoal. 
Devemos reinterpretar essa ideia de se substituir a necessaria convergencia 
dessas melhoras, coma possivel reconciliac;:ao entre elas. Para realizarmos tal 
tarefa, entretanto, devemos nos habituar a pensar e a  falar a proposito de 
alternativas de organizac;:ao social. 

Para agirmos assim, precisamos eliminar algumas ideias erroneas encon
tradas na historia do pensamento social, que tern limitado e solapado nossa 
visao para com o fatal (mas nao predestinado) carater de nossas suposic;:6es 
institucionais e ideologicas. Como ja adiantei, chamo de teoria social estru
tural profanda a essas concess6es ao determinismo. Ee a ele, ao determinismo, 
e nao a explicac;:ao funcional, ou ainda, o modo no qual se modela a explica

c;:ao funcional, a quern imputamos os passos desastrosos e falsos das teorias 
sociais de maior influencia nos ultimas duzentos anos. 
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Agora que essa tradis;ao grandiosa do pensamento esta quase morta, que se 
percebe venerada e desconsiderada, tal qual ca.none fechado e hermetico que 
e, ou como a pre-hist6ria de uma finada ciencia social, acredita-se que algu
mas ilus6es tern sobrevivido a tais modelos. Aqueles que reivindicam ter re
pudiado os aspectos centrais de teorias como o marxismo, continuam a falar 
e a  pensar como se ainda permanecessem sob seu jugo. Como de outro modo 
poderfamos explicar o uso de conceitos, como capitalismo, para designar o 
tipo de organizas;ao social e economica com tal conteudo pormenorizado, 
distintivo e indivisivel? Ou a assuns;ao de que, em dada sociedade, o interesse 
de uma classe social tern significado fixo de perceps;6es conflitantes de como 
essa sociedade e suas divis6es de classe devem se transformar, embora sejam 
muito fracas para exercerem qualquer influencia? 

Uma teoria social estrutural profunda reconhece a importancia das ins
tituis;6es basicas e dos valores da sociedade. Entretanto, apresenta cada um 
de seus contextos informativos como exemplo de tipo geral, a prop6sito de 
capitalismo ou de economia de mercado. Ve-se a esse tipo como sistema 
indivisivel: todos seus elementos agrupam-se ou desmoronam-se ao mesmo 
tempo. Os tipos sao organizados em conjunto fechado ou em seqliencia 
pre-ordenada de possibilidades hist6ricas. 

De acordo com este ponto de vista, nossa as;ao e, em sentido amplo, 
agente inconsciente e acess6rio de roteiro hist6rico que nao temos com
petencia para reescrever. Limitamos nossa ansiedade de explicas;ao da 
sociedade todas as vezes que somos fors;ados, pelo aprendizado e pela 
experiencia, a enfraquecermos nossa atens;ao ao que e recorrente e tipi
camente indivisivel, bem como a referencias normativas, que suposta
mente governam esta perceps;ao. 

A tradis;ao conceitual mais ortodoxa, responsavel pelo desenvolvimento 
de concep<;:6es estruturais de descontinuidade na hist6ria, reconhecendo o 
papel de nossas suposis;6es institucionais e ideol6gicas, terminou solapan
do o eixo de seu pr6prio pensamento. Aceitando a ideia de destino, tal 
tradis;ao do pensamento confundiu a imaginas;ao transformativa que de certa 
forma havia tambem suscitado. 

Se o primeiro grupo de ideias q·ue informa o argumento das necessi
dades falsas e polemico em face da teoria social estrutural profunda, o 
segundo elemento e cdtico para com as ciencias sociais contemporaneas. 
Aqui eu tenho em mente a economia, a ciencia politica e a sociologia, 
areas conceituais que trabalham com a organizas;ao da sociedade e nao 
com a formata<;:ao cultural desta. 
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A pratica das ciencias sociais tern repudiado perspectivas deterministas 
da teoria social estrutural profunda, a exemplo da ideia de sistemas 
institucionais indivis{veis, a par de limitac;:6es intransponiveis e determinantes 
que governariam a hist6ria. Entretanto, na medida em que se libertam <les
ses habitos de pensamento, as ciencias sociais positivas tambem esvaziaram 
de fo�c;:a explicativa a ideia de modelo social de instituic;:6es e de crenc;:as. 

As vezes, coma os economistas conservadores, esses te6ricos do 
determinismo reivindicaram, direta e confidentemente, que um grupo es
pedfico de arranjos institucionais representa uma mais acabada versa.a, tes
tada pelo tempo, de alguns conceitos institucionais abstratos, a exemplo da 
ideia de economia de mercado. E as vezes, e agora a exemplo dos economis
tas analiticos, estes te6ricos resolveram o problema de coma se pensar a 
estrutura formativa, e o fazem, evitando-a. Eles veem seus papeis na formu
lac;:ao de instrumental analitico, inocentes de presunc;:6es normativas e 
empfricas, perfilando neutralidade a custa do vazio e do tautol6gico. As 
vezes, tambem a maneira dos macroeconomistas p6s-keynesianos, estes te6-
ricos alcanc;:aram resultado similar, mediante o reconhecimento da func;:ao e 
da moldura de prindpios, embora reconhecidamente atuando para desconsi
dera-los na pratica. 

A verdade e que nenhuma economia de mercado pode criar suas pr6prias 
presunc;:6es. Os tres modelos de analise economica desdobram estrategias 
que levam em conta instituic;:6es que definem o mercado par analogia, va
lendo-se do modo coma se explicam decis6es racionais, tomadas em um 
certo ambiente de mercado pre-concebido. Ha tres objec;:6es a esse procedi
mento; e todas elas sao fatais. Em conjunto, ilustram a natureza e a conse
qtiencia da cegueira para com certa descontinuidade estrutural, alem de 
diminuir a possibilidade de mudanc;:as significativas no quadro das ciencias 
sociais positivas contemporaneas. 

Um primeiro erro consiste na deficiencia em se reconhecer a extensao de 
indeterminac;:ao institucional o conceito de mercado. A economia de mer
cado pode ser organizada de varias maneiras, com conseqtiencias sociais as 
mais diversas. Tal fato consiste na mais importante descoberta realizada 
pela teoria juddica ao longo dos ultimas cento e cinqtienta anos, embora 
ainda nao tenha vingado nas teorias economicas. Suas implicac;:6es devem 
ter sido muito preocupantes para as ciencias humanas e sociais aplicadas, 
bem coma para a economia. 

Objetar-se-ia que a organizac;:ao de mercado, a exemplo de outras formas 
de ins_tituic;:6es economicas, consubstanciaria parte da vida institucional das 
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pessoas. Se houvesse mente coletiva capaz de escolher organizac;:6es da vida 
pr:itica, ela nao optaria apenas com base em criterios de dinheiro. E que nao 
compreenderiamos adequadamente os problemas se busc:issemos apenas so
luc;:6es para quest6es de produc;:ao e de eficiencia, separando as dificuldades 
organizacionais dos graves problemas que caracterizam a vida social. 

U ma terceira critica refere-se ao fato de que nao ha forma unica e incontroversa 
de se traduzir decis6es maximizadoras produzidas em determinado contexto de 
instituic;:6es economicas no que tange a decis6es relativas a este proprio contex
to. A escolha entre modelos alternativos de instituic;:6es de mercado nao pode 
ceder a uma ideia simples de alocac;:ao de eficiencia. E que cada uma dessas 
ideias pode surtir resultados apenas onde j:i estivermos estipulado um determi
nado e particular fundo institucional. Trata-se de um problema que falha em 
atormentar o analista quando enganadamente se identifica o conceito abstrato 
de economia de mercado com formas distintivas e contingentes. Isto e, aquelas 
que posam triunfantemente no presente como as ultimas, como a melhor pala
vra referente ao que a economia de mercado poderia ser. 

Algumas destas instituic;:6es podem funcionar melhor do que outras. 
Podem ser melhores, por exemplo, reconciliando a necessidade de se outor
gar seguranc;:a as pessoas, abrigando-as em relac;:ao a protec;:ao de interesses e 
capacidades, com a contrastante necessidade de sacudi-las e de libert:i-las 
de suas necessidades mais animalescas. Conseqiientemente, alguns mode
los organizacionais de mercado podem fazer mais do que outros para pro
mover inovac;:ao e crescimento economicos. Aqui, entretanto, tornamo-nos 
refens de um mundo de conjecturas causais contest:iveis e de alternativas 
institucionais incertas, distantes de certezas que se mostram vazias de efi
ciencia alocacional dentro de um contexto completo de mercado. 

A conseqiiencia ser:i sempre a mesma, nao importa a estrategia pela qual 
uma ciencia social positiva como a economia invada a especificidade, a contin
gencia e o efeito decisivo de modelos institucionais, definindo abstrac;:ao 
institucional como a economia de mercado. Trata-se de enfraquecimentci de 
nossa capacidade de compreender como os institutos b:isicos e as crenc;:as gerais 
de uma sociedade sao fundados, desafiados e transformados. Comec;:amos aver 
essa estrutura fundamental, simplesmente como res{duo de episodios incont:iveis 
de compromisso entre interesses simples ou de soluc;:6es imperfeitas para pro
blemas complicados, melhorados pela implac:ivel convergencia da boa pr:itica. 

Trata-se de perspectiva unidimensional, que explica todas as estruturas 
pelo modo atraves do qual nos damos coma do que se passa dentro dessas 
mesmas estruturas. A partir desta unidimensionalidade, desta reduc;:ao da 
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poesia a prosa, da tragedia a comedia, as disciplinas da cultura, com suas 
principais preocupac;:6es em significados divididos, construidos e contesta
dos, oferecem alivio limitado. As vezes, carregam para o reino da conscien
cia os preconceitos da teoria de estrutura profunda. Trata-se, par exemplo, 
da concepc;:ao de uma forma coerente de consciencia ou de ideologia que se 
encontra nos sistemas institucionais indivisiveis. Alias, sao tais sistemas os 
principais protagonistas da teoria da estrutura profunda. 

Mesmo quando livres de tais preconceitos e conscientes de uma falta 
vital de unidade da cultura, continua-se sem forc;:a para se explicar a 
dupla relac;:ao entre espfrito e estrutura, crenc;:a e instituic;:ao. 0 sinal 
desta impotencia em relacionar significado com poder, consciencia com 
ordem, indica certa fascinac;:ao com possibilidades espirituais que pare
cem insuficientes para serem traduzidas em ac;:ao e colaborac;:ao: tais 
possibilidades sao os fantasmas de uma mente perplexa, derrotada par 
limites praticos. 0 estudo da consciencia torna-se exatamente o que as 
culturas erudita e popular tern sido nas democracias ricas do Atlantico 
Norte: um escapismo das realidades que nao podemos mais imaginar ou 
modifi.car. 0 contra-ataque passa a ser uma retirada, desmobilizando-se 
nossa imaginac;:ao programatica. 

As duas formas dominantes de pensamento social (os vestigios da teoria 
�ocial dassica e a pratica da ciencia social positiva) agora falam juntas, coma 
se formassem um dueto do destino. As vezes, as perspectivas e o vocabulario 
destas duas teorias formatam uma so realidade conceitual. Outras vezes, as 
teorias de Marx, Durkheim, Weber e outros sao tratadas coma pre-histcSria 
das ciencias sociais de nossos dias. 

Qualquer que seja a forma particular de coexistencia entre estas teorias 
sociais, a conseqiiencia consiste em se apresentar a atual organizac;:ao da 
sociedade coma o resultado de uma evoluc;:ao rumo as melhores e possiveis 
praticas e instituic;:6es. Muitas destas ideias decorrem de concepc;:ao hegeliana 
de direita, que percebe a histcSria coma uma vacilante, porem teimosa con
vergencia para com a realizac;:ao da razao. Trata-se de perspectiva que per
manece plausivel apenas enquanto nao acontece muita coisa, enquanto nao 
se verifica nada que possa alterar violentamente as rotinas do mundo tal 
coma ele e e tal coma ele se nos apresenta. 

Para tecSricos e cientistas, uma dentre as varias conseqiiencias desta pers
pectiva consiste numa distinc;:ao sutil entre conhecimento limitado, acessJ'.
vel ao agente da histcSria e visao profunda quanta as necessidades colocadas 
ao nosso alcance, embora apenas retrospectivamente. Mas este contorno 
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nitido pode nao existir de fato. Nasso conhecimento teorico da sociedade 
nao pode representar mais do que um aprofundamento do que ja sabemos 
coma agentes desta mesma sociedade. 

A imaginac;ao antecipa o trabalho cdtico. E que imaginamos, fugindo 
do desatino e do desconforto em confrontarmos os limites insuspeitos de 
nossa compreensao. 

Estou desenvolvendo uma perspectiva alternativa que desdobro em dais 
passos: inicialmente, par meio de computo de uma genealogia institucional 
das sociedades contemporaneas e em seguida coma uma abordagem geral 
de explicac;ao historica e social. 

Esta genealogia apresenta aspectos maiores e menores. Seu aspecto mais 
importante e negativo. Consiste em demonstrar que as instituic;6es dos pai
ses ricos do Atlantico Norte nao representam o natural e necessario 
implemento de imperativos praticos e de compromissos ideologicos, sinte
tizados no triunfo das democracias representativas, na economia de merca
do e na sociedade civil livre. Elas nao representam o que deveria ser uma 
economia de mercado regulamentada, jungida a circunstancias de produ
c;ao de massa e de conhecimento flexivel. Elas nao proporcionam uma forma 
inevitavel de democracia representativa nas grandes sociedades. Elas nao 
representam a forma livre que as sociedades civis com populac;6es heteroge-

- neas deveriam tomar. Tais arranjos institucionais - uma segunda natureza,
um destino provisorio - sao mais hem vistas coma estranhos e surpreen
dentes produtos da historia dos conflitos praticos e ideologicos.

0 aspecto menor desta genealogia institucional consiste na reavaliac;ao
de tema renegado pela moderna historia do mundo ocidental. Trata-se
dos limites e perspectivas de alternativa pequeno-burguesa, centrados
em produc;ao cooperativa e de pequena escala, assim coma em democra
cia direta, inseridos naquilo que se tornou a maior rota institucional
tomada pelos poderes vitoriosos no ambiente do Atlantico Norte. As
preocupac;6es que dirigem esta alternativa, agora suprimida, ganharam
pertinencia mais amena coma resultado de desenvolvimentos recentes.
Estes. desenvolvimentos transitam pela substituic;ao do modelo de pro
duc;ao fordista de massa para o interesse na combinac;ao de elementos
de uma democracia direta e representativa.

Entretanto, a alternativa pequeno-burguesa derrotada nao pode ser res
suscitada e jamais poderia ter triunfado, em sua forma convencional. Pode
ser factivel e atrativa, apenas se nos reconstruirmos repertorio institucional
com a qual tern sido tradicionalmente associada. 0 pequeno produtor iso-
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lado, em qualquer campo da prodU<;:ao ou do conhecimento, nao tern futu
ro. As formas convencionais de cooperativismo sao insuficientes para ele. 

Podemos reinterpretar as formas institucionais e o significado social de 
um projeto derrotado. Fazendo assim, nos instrumentalizarfamos para re
solver um problema que se tornou urgente em nosso pr6prio mundo: coma 
estendermos praticas avanc;:adas e experimentais de produc;:ao que vao alem 
das fronteiras da alta tecnologia e de setores de produc;:ao de conhecimento 
intensivo, em relac;:ao aos quais estas praticas permanecem confinadas. 

Par tras destas preocupac;:6es negativas de ge1_1ealogia institucional reside 
uma mensagem positiva. Uma vez livres do impulso de vermos instituic;:6es 
contemporaneas coma resultado de um funil estreito de possibilidades, 
poderemos comec;:ar a encontrar em nossa hist6ria institucional fontes de 
reconstruc;:ao ate entao escondidas. 

A genealogia prenuncia e exemplifica um modo geral de compreensao de 
coma modelos institucionais basicos e percepc;:6es ideol6gicas da sociedade sao 
formatados e refeitos. Esta abordagem compreende tres elementos principais. 
Em conj unto, definem o modo de se imaginar a descontinuidade institucional 
e conseqi.ientemente tambem de informar a imaginac;:ao programatica. 

0 primeiro elemento desta abordagem e o aspecto seqliencial. Trabalha
mos com materiais institucionais e conceituais gerados par previa sucessao 

- de conflitos e de compromissos, que aumentaram o repert6rio de soluc;:6es
que produziram, sem muita pressa. Na extensao e na medida em que dimi
nu{mos a distancia que separa nossos contextos ordinarios de reproduc;:ao
de atividades, em relac;:ao a um contexto extraordinario de mudanc;:as, limi
tamos nosso poder de continuidade.

0 segundo elemento consiste na vantagem que se confere a um conjunto de
medidas, dada uma relativa plasticidade: o grau em relac;:ao ao qual este grupo
de medidas se insere junco a abertura para desafios e mudanc;:as. A plasticidade
desses arranjos instrumentais e par sua vez ligada casualmente a plasticidade
das relac;:6es sociais: o al{vio com o qual as pessoas podem reordenar suas inter
relac;:6es e seus recursos com o objetivo de uma inovac;:ao concreta e efetiva. E
precisamente este segundo elemento que justifica a utilizac;:ao de uma explica
c;:ao institucional. E ele que da conta de que existe parcela da verdade em uma
abordagem de sabor darwiniano, no que coca a evoluc;:ao da sociedade. Liberta
mos esta ideia evolucionaria de conotac;:oes necessarias, mediante ruptura com
percepc;:6es de uma teoria social profunda.

0 terceiro elemento e a  provis6ria, porem forte densidade adquirida par
um modelo institucional e ideol6gico, uma vez de que o conflito em relac;:ao
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a seus termos basicos seja temporariamente interrompido. A ordem produ
zida pelo conflito e pelo compromisso torna-se um padrao de compreensao 
para grupos de interesse e de identidades, pela maneira coma tecnicas e 
tecnologias sao adaptadas para se estabelecer um grupo de relac;:6es de tra
balho entre as pessoas, e mesmo crenc;:as em relac;:ao a realidade social e a
possibilidade codificada na pratica e nos discursos profissionais da socieda
de. Subsumidas a este modelo, estas forc;:as emprestam uma segunda ordem 
de necessidades. Conseqtientemente, o que surge coma tregua, termina 
parecendo-se com o que as coisas deviam ser. 

Os estilos dominantes de pensamento conferem a qualquer modelo 
institucional e ideol6gico uma aparenda de necessidade. 0 discurso poHti
co e economico, hem coma a pratica da analise juridica, protagonizam pa
peis proeminentes na tarefa de transporte da forc;:a bruta e do compromisso 
contingente para a razao e a piedade. 

0 discurso poHtico e economico consiste em um modelo democratico que 
tributa e depois transfere, que toma e depois distribui. Na poli'.tica economica 
da segunda metade do seculo XX, o pano de fundo deste discurso constituiu 
uma tentativa de se aproximar requisitos de gerencia contra-dclica da econo
mia com o compromisso de popularizar oportunidades de consumo. A corres
pondente expressao filos6fica tern sido uma teoria redistributiv� da justic;:a pau
tada mais nos resultados do que nos modelos institucionais, e mais na igualdade 
do que em ideias de fortalecimento ou de engrandecimento. 

0 discurso normativo consiste na pratica de uma analise juridica de
terminada a melhor formatar o Direito e os arranjos institucionais com os 
quais este Direito trabalha em pormenor. Reconstr6i-se racionalmente o 
Direito coma imperfeita porem aproximada expressao de prindpios de 
aplicac;:ao geral e de poHticas reativas e protetivas do bem-estar coletivo, 
em vez do implemento de compromisso contingente entre conflitos de 
interesse e de percepc;:6es, no que tange ao que o Direito realmente seja. 
Por meio desta mentira nobre pretende-se melhorar as coisas para aqueles 
que sofrem em demasia. Entretanto, isto se da ao custo de instituic;:6es 
ideais e de cidadaos fragilizados, para quern os notaveis do Direito anun
ciam os segredos e os melhores significados desse mesmo Direito que 
dominam em proveito pr6prio. 

Conseqtientemente, a piedade toma o lugar do insight e da compreen
sao. Repetida e ornamentada, uma segunda natureza da sociedade passa a 
parecer com a pr6pria sociedade. Cansadas da guerra e da incerteza, as 
pessoas preferem obter o maxima e o melhor daquilo que elas ja possuem. 
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Como uma perspectiva nao determinista aqui desenvolvida poderia ser apli
cada para se compreender um pai'.s particular, a exemplo dos Estados Unidos da 
America? Trata-se de exemplo de interesse peculiar, par duas raz6es. 

A primeira delas decorre do fato de que uma convergencia institucional 
toma lugar sob influencia hegemonica dos Estados Unidos. Globalizac;:ao 
transformou-se em eufemismo para americanizac;:ao. 

A segunda razao radica no fato de que a americanizac;:ao e a  ideia que toca no 
prop6sito deste livro: o experimentalismo democratico, traduzido no programa 
institucional para o fortalecimento da democracia. T ao pr6ximas, mas tambem 
tao distantes. E que o programa que aqui proponho tenta conferir efeito pratico 
a ideia que ocupa local central na cultura publica dos Estados Unidos: a con
cepc;:ao de que os terrores dos aparentemente intrataveis problemas cedem, pas
so a passo, para a ingenuidade pratica de homens e mulheres comuns. Quando 
estas pessoas estao adequadamente equipadas e liberadas dos onus do desres
peito e do enfraquecimento, tem-se nova regra: o ceu e o limite. Minhas ideias, 
tao vizinhas dos credos dominantes nos Estados Unidos, no entanto, em seus 
aspectos cruciais, permanecem muito distantes destas crenc;:as. 

Os Estados Unidos da America de hoje sao um pai'.s com uma sociedade 
muito menos democratica do que seria se nao houvesse sido abandonada a 
tentativa ifliciada par intermedio de organismo governamental de homens 
livres, no desate da Guerra Civil, com o objetivo de entao se combinar a 
emancipac;:ao civil com o avanc;:o economico e educacional dos escravos liber
tos. A decisao subseqtiente de tratar o problema racial coma questao prelimi
nar, para ser enfrentada antes que o pais pudesse dialogar com outros proble
mas, coma a injustic;:a de dasse, teve efeitos duradouros. Issa contribui para a 
concepc;:ao de politicas que, ate o presente dia, fixam-se desconfortavelmente 
entre duas miss6es. Estas politicas nao implementam adequada e completa
mente nenhuma destas miss6es e fazem com que a excec;:ao de uma delas 
parec;:a ser o obstaculo para a obtenc;:ao da outra. Um dos objetivos consiste na 
luta contra a discriminac;:ao racial. E outro consiste na melhora das condic;:6es 
de subclasses sociais racialmente estigmatizadas. 

Politicas confusas e indiferentes, perdidas entre os objetivos acima enuncia
dos, produzem alguns beneficios que sao apropriados desproporcionalmente 
par setores da dasse dominante de origem afro-americana, suscitando incontaveis 
ressentimentos, vividos par brancos que nao lograram sucesso, de forma real ou 
imaginaria. 0 resultado tern frustrado o desenvolvimento das necessidades de 
uma maioria progressista em termos raciais no pai'.s, se o caso e manter as pro
messas de democracia para a maioria dos trabalhadores. 
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Um caminho fechado ja ha born tempo deveria ser reaberto como 
uma alternativa para o problema. Os norte-americanos necessitariam 
distinguir a vedac;:ao de discriminac;:ao no que toca ao compromisso de 
salvar grupos mais oprimidos, nao importa se racialmente estigmatiza
dos . ou nao, de form as de exclusao e de incapacidade, em relac;:ao as 
quais estes grupos nao estariam instrumentalizados para se livrarem, 
por conta de seus pr6prios esforc;:os. Os norte-americanos estariam en
tao aptos para diminuir o onus que a estrutura de classe dos Estados 
Unidos imp6e nos ideais de igualdade, de oportunidade e de autocon
fianc;:a, dada a influencia esmagadora que a transmissao hereditaria da 
riqueza e das oportunidades educacionais continua a exercer com rela
c;:ao as chances e ao destino das pessoas. 

De outro modo, no entanto, os Estados Unidos sao um pais muito mais 
democratico do que seriam se nao obtivessem sucesso em dois movimentos 
que tiveram muita influencia na formatac;:ao da polfrica norte-americana do 
seculo XIX. Refiro-me ao movimento para a organizac;:ao da agricultura 
familiar com base em parceria entre as familias de agricultores e os governos 
nacional e local, hem como entre familias competidoras. Menciono ainda o 
movimento para descentralizac;:ao do sistema bancario, tornando o credito 
factivel para pequenos e medias produtores. 

Nao se trata de esforc;:os para que controlar a economia de mercado, ou 
para regulamenta-la, como o timido conservadorismo de epoca posterior 
finge ter engendrado. Houve tentativas de organizar o mercado de modo 
menos hierarquico. A questao que se colocou fora mais quantitativa do que 
qualitativa. Por isso, perguntava-se quanta e nao que tipo de mercado. 

Nao se consegue deduzir estes compromissos institucionais de abstra
c;:6es, a exemplo de democracia ou de economia de mercado. Ainda, e preci
samente a acumulac;:ao de compromissos como estes que da a democracia 
americana as caractedsticas que ela tern, e concedido qualidade unica ate 
para suas atitudes e preconceitos mais enganosos. Nossos ideais e interes
ses, nao importam quao nobres e ambiciosos, estao impregnados nos modelos 
organizacionais praticos que os representam. 

Outro e posterior exemplo indica como tern sido redesenhado o modelo 
institucional que caracteriza esta segunda natureza dos Estados Unidos. 

Na grande crise da decada de 1930, marcada por colapso economico 
sucedido pela guerra, a administrac;:ao Roosevelt propos dois conjuntos de 
reformas institucionais. E estes conjuntos encontraram destinos diferentes. 
Algumas reformas, como a do programa de Social Security, de seguro social, 
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foram formuladas para assegurar direitos basicos para a protec;:ao quanta aos 
extremos da inseguranc;:a economica. Essas reformas tiveram exito. 

Um outro grupo de iniciativas, exemplificadas pelo National Recovery 
Act, pela Lei de Reconstruc;:ao Nacional, fora concebido tanto para levan
tar o n.i'.vel de atividade economica como para democratizar as oportuni
dades de acesso a ela. A ferramenta central deste segundo conjunto de 
mudanc;:as deu-se com uma serie de parcerias entre o governo e a  iniciati
va privada, com a regulamentac;:ao da competic;:ao, favorecendo-se o traba
lho e os pequenos neg6cios. Aplicou-se a outros setores da economia um 
princ.i'.pio que fora espetacularmente hem sucedido na organizac;:ao da agri
cultura norte-americana. Este segundo projeto falhou na obtenc;:ao de 
apoio necessario para ser testado. A Suprema Corte declarou a inconstitu
cionalidade do modelo. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, o que fora ate entao 
rejeitado ganhou vida e aceitac;:ao. 0 New Deal reorganizou elementos da 
economia de mercado. Falhou, entretanto, em controlar a depressao econo
mica, que retornara com ferocidade no bienio 1937-1938. 0 que reergueu 
o n.i'.vel de atividade economica nao foi um modelo proto-keyneseiano pra
ticado pelo governo norte�americano. Deve-se o reerguimento norte-ame
ricano ao esforc;:o coletivo de guerra. Ao longo daquela luta o pa.i'.s realizou o

- segundo grupo de reformas, ate entao repudiado.
Vivendo em economia de guerra, os norte-americanos praticaram vingativa

mente uma mobilizac;:ao coordenada de recursos materiais e pessoais, valendo
se do governo e da iniciativa privada. Tal modelo fora intransigentemente rejei
tado pela doutrina dominante. Nao apenas fizeram o que as ideias triunfantes 
reputavam como impraticavel ou fadado a derrota, mas realizaram um programa 
jamais implementado anteriormente. Mai:izaram-se estas realizac;:6es, no en
tanto, como um sacrif.i'.cio de guerra em vez de uma antecipac;:ao em tempos 
belicos de praticas que deveriam ser perpetuadas em epocas de paz. 

Com o fim da guerra, os norte-americanos retomaram a versao preteri
ta de instituic;:6es de mercado, agora emendada por comprometimentos 
para com a protec;:ao contra a extrema inseguranc;:a economica, de modo a 
se dirigir a economia de forma contra-c.i'.clica, orientada para maior con
sumo. Tal pratica fora codificada como nuclear dentro de consenso cada 
vez mais internacional, no que concerne ao que a economia de mercado 
exigiria e permitiria. Tivera, entretanto, menos a ver com suposta l6gica 
de um tipo geral de organizac;:ao economica, do que com hist6ria singular 
de compromisso e de concessao, de inovac;:ao e de reac;:ao. 
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Em politica economica tais eventos tern sido influenciados de maneira 
poderosa par arranjos institucionais e par certas atitudes em politica. Os 
norte-americanos reverenciam a Constituis;ao daquele pa{s. Para o hem ou 
para o mal, tratam-na coma um conjunto normativo e diretivo mais ou 
menos permanente, inseparavel da identidade da Republica. Quando ha 
necessidade de mudans;a na Constituis;ao, em vez de emenda-la, prefere-se 
fazer de conta de que o texto constitucional significaria alga ate entao nao 
percebido. E mais facil, entretanto, implementar-se em certas areas uma 
hermeneutica reconstrutiva, a exemplo do que se faz em relas;ao a direitos 
fundamentais, o que ja nao se realiza em outros campos de regulamentas;ao, 
coma a pormenorizas;ao do modelo de governo. Um compromisso para com 
uma Coristituis;ao cujo entendimento seja perene imp6e certo preconceito 
interpretativo para com a reavalias;ao e a reordenas;ao de direitos, verifican
do-se distancia para com uma reformatas;ao constitucional sincera. 

Durante a confecs;ao da Constituis;ao norte-americana, o projeto liberal 
de fragmentas;ao do poder fora ligado, desnecessaria, porem duradoura
mente, ao projeto conservador de se limitar o espectro da poHtica. 0 esque
ma madisoniano de freios e de contrapesos determina uma corresponden
cia rudimentar entre o alcance transformativo de cada projeto politico e a
severidade dos obstaculos que devem ser vencidos para que estes projetos 
sejam executados. Uma fors;a progressiva pretende manter o compromisso 
liberal enquanto se esconde de um processo conservador. 

Conseqtientemente, uma reinvens;ao ocasional da democracia norte
americana ao longo da histcSria do pa{s tern ocorrido contra um conjunto de 
arranjos e de ideias que faz das crises preludio indispensavel para o uso 
transformador da politica. A atitude para com a Constituis;�o - tirar o me
lhor dela par meio de interpretas;6es idealizadas disfars;adas na linguagem 
de prindpios e poHticas - tern sido embutida no direito coma um todo. 
Par conta do conceito do excepcionalismo norte-americano tem-se eximido 
as instituis;6es norte-americanas (e nada mais na sociedade e na cultura) da 
pressao do experimentalismo dpico daquele pais. 

Este discurso norte-americano que nos da conta de que os compromis
sos sao desfeitos apenas par crises e par superstis;ao institucional e dpico 
apenas entre certos grupos particulares. Demonstra os limites extremos de 
uma atitude agora amplamente reproduzida em todo o mundo, embora 
com resultados menos felizes. Nao podemos descobrir coma agir dentro de 
possibilidades transformativas suprimidas, seja nos Estados Unidos ou em 
qualquer outro lugar, ate que consigamos desenvolver um modo de com-
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preensao da hist6ria e da sociedade que esteja livre das ilus6es das necessidades 
falsas. Tal perspectiva iria substituir a racionalizac,:ao retrospectiva de mode
lo institucional e ideol6gico pelo reconhecimento de sua singularidade, de 
sua contingencia, de seu estranhamento e, acima de tudo, de sua susceti
bilidade para reimaginar e refazer. 

0 fracasso em se democratizar mais completamente os Escados Unidos, 
combinado com a ilusao de que os fundadores da republica norte-americana 
conceberam modelo institucional natural e necessario de sociedade livre, aju
da a explicar a volatil, elastica e relativa invisibilidade do sistema de classes no 
pai'.s. Este sistema encontra-se agora de forma muito simplificada em fatos 
sociais, da mesma maneira coma se encontrava erroneamente descrito no 
discurso publico. AB classes principais sao compostas de profissionais e de 
dirigentes empresariais, uma pequena classe de homens de neg6cio, uma 
cla:sse trabalhadora - com segmentos que realizam servic,:os mais sofisticados 
(white-collar, o colarinho branco) ou mais simples (blue-collar, o colarinho 
azul), a par de uma subclasse. V arias epis6dios de mobilidade social as vezes 
ocorrem na hist6ria dos Estados Unidos, a exemplo da transformac,:ao dos 
filhos de milhares de. agricultores em trabalhadores industriais e dos filhos 
destes ultimas em trabalhadores do setor de servic,:os. Entretanto, alem destes 
epis6dios terem acontecido ja ha muito tempo, eles apenas proporcionaram a 
migrac,:ao do trabalhador de uma classe para outra. 

Nao obstante, por muito de sua hist6ria, o sistema de classes nos Esta
dos Unidos tern sido encoberto pela suposic,:ao de que ha oportunidades 
ilimitadas alem de ausencia relativa de classes sociais. Contribuem para este 
resultado experiencias reais, porem atipicas de enriquecimento pessoal, a 
falsa ideia de que os Estados Unidos teriam encontrado em suas instituic,:6es 
livres uma fuga definitiva da velha hist6ria europeia de classes e ideologias, 
o envenenamento racial da poHtica trabalhadora, e a dificuldade em se agir
politicamente dentro do desejo difuso de resistir a injustic,:a de classes, exceto
em virtude do esdmulo de crises nacionais.

A hist6ria da criatividade norte-americana, no que toca a personalidade 
e a poHtica, nao e mero subproduto da trajet6ria institucional daquele pais. 
Entretanto, os norte-americanos criam o ambiente de seus sucessos e fra
cassos na medida em que imputam as suas instituic,:6es uma relativa isenc,:ao 
ao alcance do experimentalismo tipico do pai'.s, iludindo-se ao acreditarem 
que encontraram o mais perfeito e acabado caminho para a liberdade e para 
a prosperidade. Acabaram riscando em lugar nao apropriado uma linha que 
separa as condic,:6es perenes de nossa existencia (as quais estamos vinculados 
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e somos ob�igados a aceitar) das condic_;:6es e circunstancias modificaveis da 
sociedade, que precisamos continuar a desafiar e a modificar, se pretende
mos escapar da idolatria e da submissao. 

Na medida em que falham em reconhecer o quanto poderiam aprofundar 
a democracia, democratizar o mercado e melhorar o modelo de auto-orga
nizac;ao da sociedade civil, os norte-americanos fracassaram na tentativa de 
aquisic;ao de ferramentas conceituais e praticas, tao necessarias para a refor
ma do pais. Veem-se limitados na possibilidade de encontrar alternativas 
para as opc_;:6es exauridas da tradic;ao progressiva do paJ'.s, a exemplo da esco
lha entre redistribuic;ao corretiva levada a efeito pelo governo federal (a 
maneira de Franklyn Roosevelt) ou apoio aos pequenos empresarios contra 
os grandes conglomerados economicos (como proposto por Louis Brandeis). 
Negam a si mesmos os meios com os quais podem efetivar a eficiente ex
pressao publica da combinac;ao entre ingenuidade e generosidade que os 
caracteriza. Eles se entregaram ao poder dos grandes conglomerados econo
micos porque nao conseguiram perceber alternativa que poderia manter a 
energia e a liberdade do mercado. Eles se impediram de enfrentar, ou mes
mo de reconhecer completamente, a severidade dos onus que o sistema de 
classes imp6e ao prindpio da igualdade de oportunidades. 

E ao mesmo tempo em que os norte-americanos se diminuem ao miti-
- garem a poHtica e ao fazerem o que e corrigJ'.vel parecer inescapavel, eles se
rebelam contra os limites da existencia humana. Entregam-se completa
mente a iniciativa individual de autopreservac_;:ao, de autocrescimento e de
auto-salvac;ao. Sob a condic;ao de que estariam valorizando a autoconfianc_;:a,
teriam falhado em enxergar como a capacidade individual exige a garantia
de dotac_;:6es economicas e educacionais ao indivJ'.duo. E necessario um me
canismo de heranc;a social que liberte as pessoas da dependencia de heran

c;as familiares que propiciam a injustic;a.
Verifica-se aqui um desvio e uma heresia no desenvolvimento e na realiza

c;ao da crenc;a que se encontra no amago da democracia: a doutrina do genio
que habita homens e mulheres normais. Nao se trata de simples erro poHtico;
trata-se de perversao espiritual, de substituic;ao do esforc;o de encontrar o
infinito dentro de nos mesmos por intermedio da tentativa de negar a finitude
de nossos poderes e de nossas vidas. E isto carrega a mensagem enganosa e
perigosa de que cada um de nos pode salvar-se a si mesmo.

Necessidades folsas desenvolve um conjunto de ideias que tornam mais
facil a distinc;ao entre experimentalismo democtatico comprometido com a
ilustrac_;:ao, emancipac_;:ao, fortalecimento e a perversao deste experimentalismo.
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Mas nao e suficiente apenas desejar tal resultado. Carecemos de habitos 
mentais, de metodos de pensamento e de compreensao da sociedade, valo
res que precisamos alcarn;:ar e manter. E porque tais ideias criticam a forma 
americanizada de globalizas;ao que presenciamos, tambem se critica os 
Estados Unidos e o credo que matiza aquele pafs. 

Como se relacionam as propostas de Necessidades falsas com as ideias 
dominantes no cenario atual do pensamento hist6rico e social? 0 esfors;o 
para reconhecer o panorama das sociedades contemporaneas coma um des
tino que pode ser transformado tern deixado tras;os em muitas abordagens 
contemporaneas em tema de sociedade e hist6ria. Este destino, que pode 
ser· transformado, combina em sua constituis;ao funcional algumas vanta
gens com aspectos incidentais e compromissos fmpares e e conseqiiente
mente capaz de ser reconstrufdo em imaginas;ao e refeito em polfrica. 

Algumas destas abordagens para a descoberta de oportunidades de 
transformas;ao sao empfricas e especializadas. Outras sao compreensivas e 
especulativas. Tudo permanece incompleto: fracassa-se em se conectar um 
modo geral de se pensar nossa experiencia social com uma visao de opor
tunidades de mudans;a. Como conseqiiencia, a revelia, deixa-se o campo 
aberto para a perspectiva que nos da coma de que nossos modelos sociais 
basicos devem ser aceitos coma dados ou entao que devem ser humanizados 

. par meio de redistribuis;ao compensat6ria da riqueza ou par intermedio 
da assistencia social. 

Uma conseqiiencia decorrente de tal perspectiva consiste em mover a 
fronteira da energia e do experimentalismo para a biografia individual e 
para as contradis;6es da cultura. Se nossos grilh6es sao as instituis;6es 
sociais e se nossas melodias sao as conquistas do espfrito, estamos libe
rados para cantar junta a estas correntes que nos aprisionam. A aproxi
mas;ao entre realidade institucional e possibilidade transformadora e 
ambis;ao parece esperar a pr6xima crise, coma se a vontade e a imagina

s;ao necessarias precisassem de interrups;ao violenta das rotinas da socie
dade contemporanea para que uma possibilidade transformadora real 
pudesse fazer sentido e produzir efeitos. 

0 criticismo interno do pensamento hist6rico e social e os aspectos pon
tuais mais amargos da experiencia persistem em lembrar-nos que a presente 
organizas;ao social e simultaneamente contingente e imperfeita. As provas de 
aprendizado hist6rico e de a<;:3.0 pratica restam enfraquecidas com a tentativa de 
compreender esta situas;ao coma expressao natural e necessaria de categoria 
institucional abstrata, a exemplo de capitalismo ou de economia de mercado, 
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com seus diferentes elementos indissociavelmente ligados, com vistas a leis 
coagentes de reprodm;:ao e · de mudanya. Dissolve-se esta tentativa tao cedo 
comecemos a estudar tal "sistema'' ou tao logo comecemos a lutar para reforma
lo, principalmente se colocarmos todas as coisas em um mesmo lugar. 

0 que e reconhecido coma contingente, entretanto, nao precisa neces
sariamente ser testado coma efetivamente passi'.vel de revisao par nossa par
te. Podemos nos sentir privados tanto de oportunidades praticas para reor
ganizarmos a sociedade, quanta de meios intelectuais de apreensao destas 
oportunidades de transformayao. Esta combinayao de reconhecimento 
contingencial e de transformayao esquiva contamina nossa experiencia pre
sente de sociedade e infecta, em extensao maior ou menor, todas as formas 
contemporaneas de estudo social e historico. 

Como progredir a partir do reconhecimento contingencial dos arranjos 
sociais para a imaginayao de alternativas facti'.veis? Devemos combinar um 
meio de compreendermos a nos mesmos coma seres nao exauridos par con
textos institucionais e culturais com uma forma de pensar sociedade e cul
tura que demonstrem coma, a cada momenta, partimos de onde estamos 
para o passo seguinte, com materiais limitados e circunstanciais que temos 
a nossa disposiyao. 

A ciencia e a teoria sociais contemporaneas apresentam muitos destes ele
- mentos, ainda que de forma incompleta no que toca a tal empreendimento, 

mas nao no que se refere a empreitada em si. E coma se nos precisassemos ter 
olhos abertos e vigilantes para os eventos que sacodem nossas bases. 

Consideremos tres exemplos relativos a rebeliao incoIUpleta contra 0 

pensamento social determinista. 
No estudo da organizayao industrial ha um crescente conjunto de estu

dos relativos a resultados e alternativas pertinentes a produyao em massa, 
aos processos de produyao e suas tecnologias ri'.gidas, a divis6es empo
brecedoras entre tarefas de supervisao e de execuyao, hem coino entre tra
balhos de mera execuyao, alem dos contrastes exagerados entre os domi'.nios 
da vida social atribui'.dos a cooperayao ea competiyao. Tal massa de estudos 
percebe a emergencia de um modelo de produyao mais flexi'.vel, proporcio
nando a flexibilizayao, nivelando camadas de hierarquia, desordenando ta
refas ate entao especializadas e misturando cooperayao com competiyao, 
tudo no interesse de aprendizado coletivo acelerado. 

Alguns dos que cultivam este genera esperam aliviar de modo diminui'.
do e plausi'.vel a ilusao marxista que nos indica que o experimentalismo 
democratico pode transitar ao longo da conveniencia pratica ou da necessi-
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dade. Mais democracia e mais experimentalismo decorreriam do alastra
mento desta 16gica de inova<_;:ao permanente. Tal atitude mental migraria 
dos setores avani;:ados da industria para ambitos mais amplos da economia. 
Eles se esquecem de que toda vantagem pratica pode ser concretizada, com 
sucessos mais ou menos equivalentes, por meio de conjuntos alternativos 
de modelos e arranjos, com diferentes resultados em relai;:ao a maneira como 
as pessoas vivem e em rela<;:ao as chances de vida que essas pessoas tern. 

Estarao estas novas praticas de inova<_;:ao permanente confinadas a nichos 
marcados pelo privilegio? Ou estarao disponiveis a setores mais amplos da 
humanidade? Respostas para tais perguntas dependem de ideias e de insti
tuii;:6es que democratizem o mercado e aprofundem a democracia. Nao 
podemos transitar de onde estamos para este ponto desejavel com base em 
mera superioridade pratica de instituii;:6es sociais mais igualitarias e inclu
sivas. A democracia nao avan<_;:a como parasita da eficiencia. Tudo que se 
pode esperar e O encontro com uma contradii;:ao que nao seja insuperavel 
entre nossa posii;:ao no crescimento econ6mico e na inova<_;:ao tecnol6gica no 
que toca a inclusao social. 

0 estudo de formas emergentes de produi;:ao flexivel pode revelar opor
tunidades para reconcilia<_;:ao destes interesses. Pode-se ate sugerir afinidade 
concreta existente entre experimentalismo subversivo, do qual depende todo 
o progresso pratico, e a emancipa<_;:ao dos individuos de papeis hierarquicos
predeterminados, que e a  aspira<_;:ao da democracia. Nao se pode, entretan
to, gerar-se o conteudo institucional de modos de desenvolvimento de
mercados, democracias e sociedades civis que nos moveriam rumo a tais
objetivos. E tambem nao se demonstra como pensarmos corretamente a
relai;:ao entre opi;:6es institucionais e limita<_;:6es praticas ou oportunidades.
Nao se trata do germe de uma teoria social antideterminista. Trata-se sim
plesmente de outra incita<_;:ao para o seu desenvolvimento ou de um outro
pretexto para que seja evitada.

A escrita da hist6ria tern presenciado renovado interesse em historiografia 
nao factual, centrada no que teria acontecido. A questao consiste em desen
volver um metodo de analise hist6rica que dissocie o reconhecimento do 
fortuito e a possibilidade decorrente de antipatia por explicai;:6es estrutu
rais, explicai;:6es que levem em coma instituii;:6es e cren<_;:as organizadas, 
assim como individuos e acontecimentos efemeros. 

0 paradoxo central de analise nao factual consiste em que uma vez que 
ultrapasse a superficie das personalidades e dos eventos, trate-se com rapidez 
e desleixo considerai;:6es pertinentes aos porques de as coisas acontecerem da 
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forma como efetivamente acontecem. Suspendemos nossas conjecturas casuais 
sem desejo de deixar de lado, e de uma s6 vez, explicac;:6es mais generalizadas, 
que se encontram no amago destas conjecturas. Para rrianter o controle inte
lectual sobre esta revisao parcial de nosso pensamento, necessitamos de pro
grama de reforma em relac;:ao a nossas praticas explicativas. Tal programa de
veria demonstrar coma a relac;:ao entre limitac;:ao e contingencia torna-se ela 
mesma um sujeito da ac;:ao na hist6ria. E nao se trata apenas de um dado. 
Possuimos instrumentos para modificarmos esta relac;:ao. De fato, devemos 
muda-la se temos em mente reconciliar mais amplamente nossos interesses 
no progresso pratico e no fortalecimento individual. 

Todo modo de organizar a sociedade parece muitas vezes ser determina
do pelos seguintes aspectos: o que acontecera anteriormente, quais interes
ses poderosos e quais preconceitos dominantes estariam dispostos a ceder, a 
par do que deveria ser feito para implementar trabalhos praticos junta a 
sociedade, tal como definido pelos mesmos interesses e preconceitos. Por 
coma de paradoxo muito interessante, no entanto, esta determinac;:ao po
derosa torna-se mitigada e anemica. Soluc;:6es e trajet6rias alternativas podem 
sempre passar por tripla prova, com identica possibilidade de sucesso. Como 
resultado, eventos e encontros, temperamentos e ilus6es tern uma chance 
de se modificarem no desenvolvimento da ac;:ao. 

Agimos quase sempre ordinariamente em ambientes praticos e discursivos 
os quais, alias, tomamos como corretos. Trabalhamos sem questionar as 
instituic;:6es que nos foram moldadas pelo passado, este ultimo aleatoria
mente vinculando seqliencias de mudanc;:as culturais e sociais. Conse
qlientemente, parece que as vezes somos escravos das circunstancias, qual 
fossemos o objeto deste excesso de determinac;:ao, enquanto outras vezes 
somos tropegos em nossos desejos, vitimas de nossas idiossincrasias de pers
pectiva e de temperamento. Entretanto, podemos comec;:ar a escapar desta 
servidao dupla. Para ganharmos esta liberdade, devemos articular nossas 
instituic;:6es e discursos de modo que eles promovam autocorrec;:ao, em vez 
de se verem envolvidos por nevoa de naturalidade e de autoridade. 

Democracia e a tentativa de alcanc;:ar tal objetivo para a humanidade 
toda, em vez de atender apenas a grupo seleto. Atrac;:6es morais sao reforc;:a
das por vantagens praticas: temos mais chance de sucesso concreto na vida 
social quando desenvolvemos modelos que tiram vantagem das energias de 
tudo e de todos, e avanc;:am inspirando energia em todo o mundo tambem. 

Ena crenc;:a em tal perspectiva que podemos aprender a reconhecer a 
possibilidade de enfrentarmos reveses e acidentes de percurso sem abando-
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narmos uma tentativa de esb0<;:o de explicac;:ao compreensiva. Comec;:arfamos 
en tao a resolver o paradoxo de analise nao factual: seus equ{vocos em relac;:ao 
a nossas conjecturas causais ja sedimentadas. Uma analise nao factual, a 
exemplo do estudo de modelos alternativos para a produc;:ao industrial, nao 
substituiria um projeto mais ambicioso. Apenas preve seu conteudo e 
incentiva seu desenvolvimento. 

Um terceiro exemplo de movimento referente a abordagem esposada no 
presente livro e de ordem distinta. Trata-se da tentativa de se desenvolver uma 
perspectiva fundamental da vida social que fac;:a justic;:a ao amalgama de repre
sentac;:ao, calculo e de paixao nos encontros que formam as pec;:as da vida social. 
Nos ultimos anos, o soci6logo frances Pierre Bourdieu ofereceu o exemplo mais 
bem acabado de tal abordagem. Seu antepassado conceitual mais pr6ximo e o 
primeiro Heidegger: o Heidegger da primeira parte de Sere tempo.

Os defensores de tal perspectiva acreditam na necessidade de se en
contrarem palavras espedficas com as quais se possam descrever exemplos 
de conflitos e de experiencias a partir das quais constru{mos a vida social. 
Mas estao enganados. Nenhum vocabulario especial pode competir em 
alcance, sutilidade e sugestibilidade com as palavras disponibilizadas pe
las Hnguas espontaneas que falamos. Porque se e verdade que estas Hnguas 
carregam a marca de todos os fatalismos te6ricos do passado, elas contem 

_ tambem todas as defesas contra as necessidades falsas que experiencias 
sociais diretas podem proporcionar. 

Um vocabulario carregado de experiencias sociais genufoas protege-nos 
de uma significac;:ao conceitual vazia, lembrando-nos que o poder fala por 
meio de Hnguas e de significados astutamente manejados. As palavras da 
vida cotidiana tambem testemunham a obscuridade e a  inexistencia de ii
mites que transitam com nossos atributos que tanto endeusamos. Nao pode 
ser motivo de espanto se tal vocabulario pode nos ajudar, de acordo com a 
passagem de Marx, a ascender ao concreto. 

Trata-se do prindpio de abordagem de explicac;:6es sociais e hist6ricas que 
desenvolvo aqui, e que nos da conta de que nao existe uma mais ampla 
descontinuidade entre o que compreendemos como agentes e o que percebe
mos como te6ricos. A teoria trabalha para filtrar, purificar, amp liar e aprofundar 
as perspectivas dispon{veis aqueles que agem. A enfase centra-se na afinidade 
existente entre ac;:ao e imaginac;:ao; 0 fatalismo e atitude muito antes de ser visao. 

0 fatalismo nasce da falta de ac;:ao; trata-se da alucinac;:ao encorajada 
por passividade contemplativa e sonambula. A esperanc;:a, pelo contra
rio, tern afinidade com a imaginac;:ao. E mais conseqtiencia do que causa 
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da ac;:ao. Logo, ajuda a formar as possibilidades que realmente enfrenta, 
em vez de simplesmente preve-las, como se controlassemos eventos naturais 
de distancia hem segura. 

A superioridade das linguas espontaneas em relac;:ao a qualquer vocabu
lario tecnico carece de visa.a de pessoa e de sociedade antideterminista e 
antinaturalista que nos ajude a dominar o contraste entre o alcance de per
cepc;:ao romanceada e a  objetividade das ciencias sociais positivas. No con
traste da concepc;:ao de descontinuidade estrutural com visa.a de possibili
dade transformadora, a objetividade cientifica atrai e irrita a mente com 
claridade falsa. Desenha objetos disfarc;:ados de pessoas. 

Sem antes implementar tal tarefa, nao podemos saber ate que o ponto o 
ser humano e responsavel por seu destino e em que medida esta responsabi
lidade trata-se de descric;:ao realista ou de mito inspirador. Tenda afirmado, 
em prindpio, o aludido e existente carater no mundo humano, corremos o 
risco de sermos novamente envolvidos pelo fatalismo e pelo naturalismo em 
relac;:ao aos quais ja nos julgavamos livres. E o que iria acontecer se tivesse
mos tratado a nossa pr6pria constituic;:ao pessoal como "natureza humana'', 
como elemento invariavel na hist6ria, nos instrumentalizando a compreen
der e a  julgar tudo o que de mais existe. 

Estamos na fila de espera. Esta ideia de contextualizac;:ao de poder nao 
. chega a ser verdadeira ou falsa. Tem-se, porem, a possibilidade dentro da 

qual podemos fazer o hem e fazer as coisas hem feitas, e em direc;:6es dife
rentes e com efeitos distintos. Ate o momenta em que formemos perspectiva 
de confecc;:ao e de desmanche <lesses contextos nao estaremos credenciados 
a termos ideias s6lidas sabre nos mesmos, exceto em temas menos impor
tantes, expressos em teorias universais. 

As classes profissionais e educadas das democracias ricas do Atlantico Norte 
compartilham de expectativas muito baixas em ambito politico. A busca de 
formas alternativas de organizac;:ao social parece desacreditada pelas aventuras 
ideol6gicas catastr6ficas do seculo XX e tornaram-se superfluas quanta aos com
parativamente hons tempos em relac;:ao ao quais esses mesmos grupos estao 
agora cheios de saudosismo. Uma cultura mais erudita e mais elevada revela a 
eles algo em que ja acreditam profundamente: ambientes mais alternativos e 
propfcios para aventura sao os ambientes do mundo dos neg6cios e das artes, 
nao conectados com propostas de redesenhamento do .espac;:o publico. 

Em tal circunstancia, a concepc;:ao de homem como agente do pensa
mento social e filos6fico e passf vel de confirmar uma hist6ria plasmada em 
cultura mais sofisticada: a quebra de limites e missao do empreendedor de 
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negocios e do artista; um so brio servii;:o devotado a imperativos coletivos de 
eficiencia e de decencia presta-se a configurar a atividade do servidor publico 
e do ativista social. 

De acordo com tal ponto de vista, uma micropolitica de reforma e de 
resistencia em certas profiss6es ou atividades negociais, nas escolas, nos meios 
familiares e em nossos conflitos diretos, formata espai;:os nos quais oportu
nidades mais amplas de transformai;:ao conseguem sobreviver. Para veneer
mos as necessidades falsas devemos reconhecer as conex6es continuas que 
existem entre possibilidades pessoais e coletivas, alem da dependencia de 
ambas em relai;:ao a um novo perfil de criatividade e de reconstru<;:ao dos 
modelos sociais. A caractedstica de uma pessoa como agente formadora 
carece de levar em considerai;:ao a presente ordem da sociedade e a visa.a de 
suas possiveis transformai;:6es: o real com o possivel. 

Em cada um dos passos das posii;:6es tomadas por pensamento nao 
determinista nos estudos sociais contemporaneos que eu acabei de rever, pode
mos perceber exemplos de solui;:ao de continuidade, de interrupi;:ao. Em cada 
um deles, ha um truncado inicio de abordagem de sociedade ,e de historia que 
iria romper com dois fatalismos que deitam raizes no chamado pensamento de 
estruturas profundas: teorias funcionalistas ou socioevolutivas tais como a 
marxista, alem de ciencias sociais naturalistas. Tal se da como se a imagina<;:ao 

_ fosse muito debil e fraca - muito incerta de sua autoridade para sugerir possi
bilidades em bases reais - sem a ajuda de uma crise no mundo historico real. A 
fori;:a e a fragilidade de livros como este resistem ao espfrito do tempo e querem 
colocar a imaginai;:ao para trabalhar, dado que percebe uma crise inexistente. 

No amago das ideias explicativas de Necessidades foisas encontra-se pers
pectiva imaginativa, uma teoria. Esta perspectiva radicaliza o pragmatismo, 
rejeitando seu lado m�derado do qual se serve a filosofia de nossos tempos. 

Tres pontos principais protagonizam papel central nas vers6es disponiveis 
de pragmatismo moderado ou radical. Tais ideias implicam uma aborda
gem de explicai;:ao social. 

0 primeiro prindpio do pragmatismo radica na limita<;:ao de nossa com
preensao social por uma representa<;:ao dos fatos sociais que seja aparente
mente imparcial e desinteressada. Nossa experiencia e tao multifacetaria e 
nossas ideias sabre O que e e O que deve ser sao tao dependentes umas das 
outras que jamais conseguiremos fechar o drculo da compreensao da pura 
representa<;:ao do fenomeno social. Deverfamos levar em conta referenciais 
praticos e morais de verdade que sao aferiveis em algumas circunstancias, 
embora em prejuizo de alguns outros fatos tambem relevantes. 
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A limita<;ao de uma crens:a supostamente correta por for<;a de uma rea
lidade externa encontra-se em todas as areas de fe e de a<_;:ao. lsto porque 
nossas crens:as relativas a realidade e possibilidades sociais ajudam na mo
delagem desta realidade, dentro de limites incertos, em relas:ao ao que se
jam estas realidades e estas possibilidades. A realidade social nao existe para 
nos como uma coles:ao de objetos naturais. Esta completamente embutida 
em nossa percep<;ao de mundo. 

Tanto quanto permanece em contato com os mais recalcitrantes e per
turbados aspectos de nossa experiencia, cada grande grupo de ideias sobre a 
sociedade parece dividir uma profecia que se realiza por si s6. Agindo den
tro de tais concep<;6es, colaboramos na realizas:ao deste projeto, embora ate 
um certo ponto. 0 reconhecimento desta for<;a, deste aspecto auto-realiza
dor de nossas ideias sobre n6s mesmos e sobre a sociedade em que vivemos 
e licen<;a para crermos naquilo que queremos que seja verdade. 

Quando e onde estas profecias de auto-realiza<;ao se transformam em 
pensamentos que desejamos que se transformem em verdade? Trata-se de 
algo que nao sabemos e que certamente nao poderemos saber. Podemos 
agir apenas de forma empfrica, por aproximas:ao e por analogia, na perife
ria de nossa experiencia hist6rica e biografica. Uma razao para preferirmos 
esta perspectiva e que ela autoriza e ilumina mudan<;as na organiza<;ao 
social que nos fortalecem para que protagonizemos tais provas com mais 
freqilencia e de forma mais radical. 

Um segundo prindpio do pragmatismo, moderado ou radical, e que 
nao podemos distinguir perspicazmente o metodo de nossas ideias a partir 
do conteudo inserido neste pragmatismo. Nao podemos sustentar um gm
po de ideias, um arcabous:o de pensamento, a exemplo de suposto metodo 
cientifico, de categorias modais de necessidade e de contingencia. Nao po
demos sustentar a distin<;ao entre verdades analiticas e sinteticas, que cons
tam de nossas crens:as referentes as mudans:as no mundo. Tudo esta em 
compasso de espera na medida em que existe. As ideias, e a realizas:ao destas, 
caminham em velocidade distinta. 

0 terceiro prindpio do pragmatismo, moderado ou radical, consiste na 
aceita<;ao de que somos o resultado de hist6ria coletiva. Esta hist6ria nos 
molda na medida em que formata modelos e preconceitos de cada uma das 
sociedades. Estas formas organizadas e divididas de vida e de discursos de
sempenham o papel de nos confirmar que somos incapazes de nos adaptar 
a um modelo invariavel de pensamento. Nao ha um superespa<;o no qual 
podemos nos fixar, e a partir do qual podemos julga-lo. 0 pragmatismo 
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adere a uma regra modelo (se e que alguem ou algo pode aderir a ela) que 
nos da conta de que metodos e modelos invariaveis de pensamento sao 
insuficientes para qualquer forma de ac;:ao. 

Qual a relac;:ao entre este terceiro prindpio, nossa dependencia para com 
um contexto coletivo de instituic;:6es e crenc;:as historicamente criadas, e 
aquele primeiro aspecto, referente ao local que nossos conceitos morais e 
praticos ocupam no que tange as nossas escolhas referentes a nossas percep

c;:6es de sociedade? Sera que poderfamos corrigir e melhorar deliberadamente 
estes contextos, fazendo isso com certa margem de seguranc;:a a respeito da 
adequac;:ao de nossas escolhas? 

0 pragmatismo moderado dominante na filosofia contemporanea res
ponde tais quest6es e o faz de duas formas. Embora estas duas respostas 
parec;:am ser distintas no que toca a justificac;:ao que suscitam, elas possuem 
implicac;:6es similares em relac;:ao a nosso trabalho transformativo. Ambas 
zombam e diminuem nosso poder de influirmos no mundo, de fazermos 
um mundo diferente e de nos tornarmos diferentes neste processo. 

Aversao relativista do pragmatismo domestico nega que tenhamos um 
ambiente contextual transcendente no qual podemos criticar e remodelar 
as formas organizadas de vida as quais pertencemos. 0 maximo que pode
mos esperar e trabalharmos com alguns elementos de nosso contexto, opon-

- do-os uns aos outros, reservando-se o que de mais adequado para uma tra
dic;:ao que nos sentimos mais aptos a julgar. Trata-se de uma perspectiva que
deixa sem explicac;:ao a ocorrencia de concepc;:6es inovadoras, de reconstru

c;:6es e de convers6es. Serve como credo conformista disponivel aqueles que
se reputam felizes por pertencerem a determinada tradic;:ao.

A versao objetiva do pragmatismo moderado ve todos os contextos como 
abertos a correc;:ao gradual, e conseqlientemente convergente, por meio de 
julgamento de erros que indique praticas e instituic;:6es mais adequadas. A 
superioridade de tais modelos excede provas que nao temos o direito de 
desconsiderar, a exemplo da habilidade de produc;:ao de mais hens ou servi

c;:os com menos trabalho e esforc;:o, ou a capacidade de suportarmos e de 
financiarmos poderosos sistemas de defesa nacional, ou ainda a habilidade 
de educar e de treinar as pessoas, reconciliando-as com os naturais pontos 
conflitantes decorrentes de vis6es mais abrangentes de sociedades diversas. 

A especie mais importante da variante domestica do pragmatismo mo
derado seria a chamada tese convergente. De acordo com esta ideia, o mun
do inteiro agora converge, embora com velocidade e sucesso distintos, para 
o mesmo conjunto do melhor possivel de instituic;:6es e praticas. Diferenc;:as
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de cultura nacional sobreviverao. Entretanto, serao cada vez ma1s 
desincorporadas das variac;:6es institucionais. Elas serao folclore. 

A presente tese das necessidades falsas e em certa medida uma polemica 
que hostiliza esta ideia. Defendendo que a humanidade pode desenvolver 
seus poderes e possibilidades em direc;:6es distintas, tambem se ensaia uma 
provavel superioridade de grupos particulares vinculados a iniciativas 
institucionais e nacionais. Estas iniciativas dirigem-se para o que eu chamo 
de experimentalismo democratico. 

Esta doutrina e a perspectiva de sociedade e de personalidade emer
gentes desta mesma sociedade sao incompadveis com um pragmatismo 
moderado, em qualquer uma de suas vers6es. Tal doutrina rejeita uma 
versao objetiva de pragmatismo, insistindo na possibilidade e no valor 
das divergencias institucionais acumuladas na luta pelo fortalecimento e 
pela reconciliac;:ao com a solidariedade. Ela repudia, entretanto, uma ver
sao relativista, dado que enfatiza nossa habilidade de virarmos o jogo em 
nossos contextos institucionais e discursivos, e nao apenas por meros e 
efemeros atos de rebeliao. Tem-se uma permanente mudanc;:a no balanc;:o 
de poder entre nos mesmos e nossos contextos. 

0 ponto central no pensamento inerente a um pragmatismo radical e a 
conexao entre os poderes ilimitados do espfrito e a reforma da sociedade, 

- suas instituic;:6es, praticas e discursos. Nao podemos reduzir nosso poder de
autopercepc;:ao e de invenc;:ao para um conj unto limitado de regras. Ha sempre
algo que podemos descobrir ou produzir, sem que essas regras, que sao
nossos criterios sedimentados de justificac;:ao e de inferencia, possam proi
bir. 0 momenta chega quando reconhecemos: tanto pior para as regras.

A amplitude da criatividade e a infinidade da mente modelam nossa rela
c;:ao com os mundos sociais e culturais que construJ'.mos e habitamos. Sempre 
ha um algo mais em nos mesmos, individual e coletivamente, do que em 
outras ordens culturais passadas e presentes, singulares ou em conjunto. 

Nossos poderes ilimitados plasmam o que de mais importante nos carac
teriza. Estao inscritos na plasticidade que identifica o cerebra humano, tor
nando-nos organismos falantes e produtores de cultura. Nosso desenvolvi
mento e o mais valioso elemento do progresso e das descobertas cientificas. 

A imaginac;:ao e a faculdade por meio da qual colocamos o real sob a luz 
do possJ'.vel. Nossa capacidade de agir de tal modo, no entanto, e condicio

nada pelo poder de vermos e pensarmos bem adiante do que nossos siste
mas institucionais e discursivos poderiam permitir. Oportunizando-se, por 
meio da imaginac;:ao, os poderes ilimitados de nossa mente, estaremos 
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instrumentalizados a reconhecer os amplos espac;:os que existem ao nosso 
redor. Ve-se como irreduti'.vel o que e agora manifesto. 

Se devessemos enfrentar o possi'.vel como algo limitado, de acordo com 
prindpios que poderi'.amos descohrir, e o real como uma entre as variaveis 
possi'.veis em um limitado e hem definido conjunto de realidades facti'.veis, 
iri'.amos reconhecer esta irredutihilidade do real ao manifesto, apenas em 
pequeno e limitado grau. Entretanto, se nao conseguimos determinar os 
limites extremos do possi'.vel, podemos imagina-lo apenas por extensao 
anal6gica do que sahemos ter existido. A disciplina intelectual que informa 
nossa pratica de tais extens6es deve, por outro lado, ser guiada pela intera

c;:ao entre descohertas particulares e ideias gerais. Deve-se avanc;:ar na assunc;:ao 
de uma afinidade entre o carater da imaginac;:ao e a natureza do real. 

Se nossa falta de hahilidade para delimitarmos de antemao as esferas do 
possi'.vel e caracteri'.stica da realidade que tern afinidade com a imaginac;:ao, uma 
outra caracteri'.stica e a  importancia decisiva de apreensao daquilo que e seqiiencial. 
0 que quer que possa ser finalmente possi'.vel, ou ainda tudo o que tenha ocor
rido, tern sido apenas o pr6ximo passo, formatado por seu lugar hem definido 
no rumo da transformac;:ao. A influencia da hist6ria da-se de maneira direta. 

0 universo fi'.sico pode estar de acordo ou em desacordo com esta imagem 
de relac;:ao entre real e possi'.vel. 0 mundo cultural e humano assim o faz, ou 

· pelo menos assim temos motivos para esperar e acreditar. Entretanto, ele nem
sempre faz jus a eqiiidade. Mas podemos fazer com que ele esteja mais adequa
do de maneira mais freqiiente. Parte desta posic;:ao consiste no desejo de se
encontrar um mundo no qual possamos nos reconhecer, nos inspirar e nos
vermos apoiados enquanto pessoas capazes, em contexto definidor, como agen
tes transcendentes, que sahermos ser. Um outro ponto desta posic;:ao reside na
conexao causal que eu proponho neste livro e qµe existe entre o nosso interesse
no progresso material e a na emancipac;:ao individual, e na reformatac;:ao de
nossos modelos e praticas em algo mais pr6ximo a nossa imaginac;:ao.

E dada esta afinidade especial entre mundo humano e imaginac;:ao, o 
nOSSO estudo da SOCiedade e de nos fueSffiOS nao e Uffia ciencia menor OU 
inferior. Pelo contrario, e ciencia exemplar, que tern o mundo a seu lado ou, 
pelo menos, que pode trazer o mundo mais pr6ximo de si mesma. 

As ciencias naturais, por contraste, sao mais susceti'.veis a divergencia entre 
o carater da imaginac;:ao e a constituic;:ao de realidade fi'.sica. A partir de tal
divergencia surgem antinomias fundamentais em nossas ideias a respeito da
natureza. Nossas descohertas do que seria o caso podem, no futuro, resolver
algumas destas antinomias, porem em proporc;:ao que ainda nao sahemos.
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Dentre estes enigmas, o qne apresenta maior interesse para a teoria social 
e vinculado a aspectos de tempo e de causa. Suponhamos que o tempo seja 
ilusorio. Nao conseguiriamos fazer sentido claro de nossas conjecturas cau
sais. A ideia de causalidade nao pode significar o que pensadamos se o 
tempo fosse irreal. Nao conseguimos destacar da seqliencia, e conseqliente
mente da durac;:ao, nossa ideia de causalidade ou nosso habito de explicac;:ao 
causal. N ossas conjecturas causais deveriam ser traduzidas em linguagem 
nao causal de relac;:6es simultaneas, porem distintas. 

Primeiramente, pode parecer que tais conex6es perec;:am de causalidade 
redproca. Tal similitude, entretanto, e mera aparencia. Tal representac;:ao 
por causalidade na forma de simultaneidade deveria preservar a possibilidade 
de influencias distintas e mesuraveis de uma frac;:ao da realidade em relac;:ao 
a outra. Poderfamos dispensar a ideia e tais influencias abandonando, com 
o tempo, a crenc;:a em uma realidade que diferencie os objetos e o estado das
coisas que constituem a realidade.

Suponhamos, por outro lado, que o tempo seja real. Entao podedamos 
manter a crenc;:a na fralidade das conseqliencias causais. Devemos, no en
tanto; suscitar ainda outro problema para as explicac;:6es causais. Se todo o 
universo existe no tempo, ele tern uma historia. Se esta historia inclui a 
possibilidade de ter comec;:o e fim, entao devemos perguntar se as leis (as 

- regularidades causais que governariam a historia) sao elas mesmas historicas
e conseqlientemente pass{veis de mudanc;:a.

Haveria algo que nao conseguimos fixar em alguma parte ou fragmento
desta historia que da sustentabilidade a leis que ocupam lugares isolados
em historias antigas e preteritas? Ou estao as regularidades descritas por
estas leis em constante mudanc;:a, embora em velocidade tao diminu{da que
nao conseguimos percebe-las nem compreende-las? Como podedamos con
ciliar a ideia de historia da natureza com a concepc;:ao de leis causais?

Estadamos autorizados a admitir que um conjunto de leis de
normatividade superior governa a historia, determinando que certo con
junto normativo ordenaria cada um destes perfodos? Parece uma ficc;:ao des
tinada a agradar nosso desejo de crenc;:a certa e segura em universo governa
do por leis fixas. Ademais, se tais leis de fato existem, elas deveriam diluir a
realidade em normas que tambem ocupam esforc;:os cientfficos.

No final, enfrentamos um antagonismo impostergavel entre historia e
causalidade compreensiva. Nao saberfamos se ha modo de reconciliarmos a
historicidade do universo com leis causais. Nossas ideias convencionais de
causalidade sao construfdas sobre equfvocos perigosos a respeito do tempo,
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coma se pudessemos perceber o tempo coma real, mas nao inteiramente, 
tal coma presumimos desde o inkio. 

Na teoria social que aqui apresento, um tipo de teoria social que exige 
pragmatismo radical, a causalidade e real porque o tempo tambem e real. 
Para que o tempo seja completamente real, entretanto, as explicas;6es cau
sais devem ser aceitas apenas em formas compativeis com o reconhecimento 
de que tudo sabre nos e suscetivel de mudans;as na historia. Apenas algu
mas coisas sao mais suscetiveis do que as outras, e algumas andam em passo 
mais rapido do que outras. Trata-se de uma maneira diferente de dizer que 
nao temos habilidade para estabelecermos os limites entre as possibilidades 
individuais e a experiencia coletiva. 

A natureza verdadeira e ortodoxa de nossas suposis;6es institucionais e 
mentais tambem esta aberta para mudans;as na historia: a extensao na qual 
estao firmadas e de certa forma impossibilitadas de serem desafiadas ou 
revistas. Existem em termos. E nao e que apenas devam existir na imagina
s;ao para que possam ter existencia, e que devem resistir ou convidar, em 
varios graus, o trabalho transformativo do desejo informado pela imagina
s;ao. Nesse sentido estao, distintamente dos objetos naturais, quase la. 

Insistindo-se na pratica de teoria social construida em torno da afinidade 
entre mente de poder ilimitado e sociedade reformavel, nos libertamos dos 

_ dogmas que enfraquecem o desejo transformativo informado pela imaginas;ao. 
Tal pratica mantem-se em cantata com a consciencia do agente, isto e, aquele 
que age, nao interessa em que dimensao, par menor que seja, e que sabe que 
o tempo e real e irreversfvel, e completo em decis6es e eventos cuja ocorrencia
e surpreendente e cujas conseqiiencias sao fatidicas. Podemos desejar, sem
medo, escapar desta consciencia de um perigo obstinado e poss{vel. Ou po
deriamos sentir falta de ideias com as quais preservarfamos e desenvolverfamos
nossa situas;ao de forma mais compreensiva. Fornecer tais ideias e a tarefa de
uma teoria social antideterminista.

Sera que poderfamos ter certeza de que a natureza ultima do mundo nao 
torna falsa uma imagem a nos sugerida par nossa consciencia de as;ao? 0 
tempo pode de fato ser irreal. Ou, sendo real, a ideia de humanidade que 
busca fortalecimento e solidariedade pode ser a prova de ardil que a nature
za animal prega em nos. Este ardil pode nos salvar da paralisia de desejo 
para a qual poderia induzir o realismo imperdoavel. 

Nao podemos saber com certeza. Tudo o que podemos fazer e avans;ar na 
medida em que encontramos alga relativo aos mundos natural ou social 
que tenha significado para nos, negando nossas premissas originarias. 
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Podemos e devemos avarn;:ar nesta dire<;:ao, porque devemos salvar a socieda
de, livrando-a de certos problemas que enfrenta, afeii;:oando-a a nossa ima
ginai;:ao. Nada do que ainda sabemos sabre o mundo animal suscita motivo 
suficientemente forte para que possamos desistir de nossos projetos. 

Neste estado de ansiedade e de falta de esperan<;:a que e o pr6ximo estagio 
para uma percep<;:ao perfeita que nos e negada, devemos buscar oportunidades 
para que possamos continuar avani;:ando em nosso esfori;:o. Agora, neste 
momenta de descren<;:a nas grandes alternativas, existem tais possibilida
des: no desenvolvimento de praticas permanentes de inova<;:ao, mediante 
aprendizado coletivo em circunstancias negociai� e em projetos educacio
nais. Tal se da na tentativa de reinventar diferen<;:as nacionais e de conferirmos 
a elas o conteudo que estao perdendo rapidamente. Este conteudo esvazia
se na luta contra as grandes desigualdades implicitas nas oportunidades da 
vida, que a presente economia mundial imp6e a humanidade, verificavel 
nos primeiros movimentos de rebeliao contra uma ordem mundial construfda 
no contraste entre a liberdade que o capital tern de cruzar fronteiras e o 
aprisionamento das fori;:as de trabalho dentro dos limites geograficos da 
nai;:ao-estado, na inadequai;:ao na soberania do privado, em nossos experi
mentos pessoais, gostos e sensai;:6es, divers6es e euforias, coma base no desen
volvimento de uma personalidade forte. 

De modo a alcani;:armos tais oportunidades, entretanto, devemos en
contrar uma forma de colocarmos o real sob a luz do possfvel. Representan
do-se o plausfvel coma leque amplo de passos a serem dados, devemos nos 
lembrar de nosso interesse em avani;:armos com a experimentai;:ao e com a 
especula<;:ao em torno da emancipa<;:ao humana. Cuidemos tambem do que 
ja conquistamos, dado que os desastres do seculo XX ameai;:am nossas vit6-
rias. Alem disso, os modelos organizacionais contemporaneos ameai;:am 
anular nossas conquistas. Precisamos, coma sempre, de pensar contra nosso 
pr6prio tempo, de nos insurgir contra nossa epoca e condii;:ao. 

A tradui;:ao de um pragmatismo radical na pratica da analise social, que 
informa o programa explanat6rio do presente livro, enfrenta dais grandes 
problemas. 0 mundo sabre o qual o livro fala, assim coma o autor que o 
escreve, encontram-se prenhes de defeitos que exigem atitude compreensi
va par parte do leitor. Cada um deles, mundo e autor, exige manobra com
pensat6ria par parte da imagina<;:ao de quern o le. 

A dependencia continua das transformai;:6es a serem implementadas em 
rela<;:ao a uma crise anunciada e problema central de nosso tempo. Sao 
insuficientes as limitadas contratendencias do fatalismo no pensamento social 
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contemporaneo. A razao basica para tal fato e determinante para que avan
cemos rumo a um antideterminismo compreensivo, no que toca a nossa 
percep<;:ao social, dado que a experiencia contemporanea parece ensinar uma 
li<;:ao de repressao. Experimentamos repressao sem sentido, que nao e fun
dada .em l6gica astuta das for<;:as normativas. Esta repressao e decorrente de 
um corte acidental, da falta de confian<;:a em ordem profunda e·inteligivel. 
Sua autoridade e diminuida. No entanto, nao deixa de ser repressiva. A 
tentativa de imitar pratica explanat6ria atribuida as ciencias naturais e si
multaneamente conseqilencia avan<;:ada e causa secundaria desta situa<;:ao. 

Os arranjos institucionais e as praticas discursivas que modelam nossa 
experiencia sao parcialmente contrarios aos desafios e tambem estao relati
vamente abertos a um pensamento deliberado e cumulativo. Perderam par
te da natureza especulativa, mas nao totalmente. Ganhamos uma parcela 
de nossa liberdade para transcender o contexto. Mas nao muito. Fora dos 
nichos de um experimentalismo produtivo e educacional, no qual a apren
dizagem coletiva e a  inova<;:ao permanente ja dominam, nao se percebe muito 
desta liberdade. A tradu<;:ao da nossa a<;:ao referente ao que aprendemos a 
fazer nestes nichos para um esquema de larga escala de organiza<;:ao e cren<;:a 
numa nova sociedade permanece restrita a um repert6rio mitigado de mo
delos e de ideias institucionais. Os mais renomados e prestigiados modelos 

. de analise social e de praticas profissionais racionalizam estes limites em vez 
de subverte-los. Os problemas do mundo ainda parecem necessarios para 
nos acordar deste sono permanente. 

A resposta exata para tal e suposta derrota e um desafio perene e racional. 
Devemos demonstrar o poder da imagina<;:ao em formular algum traba
lho subversivo em rela<;:ao a crise ate que consigamos uma sociedade mais 
pr6xima de nossa imagina<;:ao. 

0 outro problema, entretanto, decorre em menor escala de postura de 
inercia social do que da execu<;:ao de um projeto. 0 pragmatismo radical 
aparece aqui na forma de genero suspeito: uma teoria geral. Desta forma, e 
isto pode parecer lembran<;:a, em sua generalidade, que teorias, como o 
marxismo, outorgaram ao determinismo sua voz mais poderosa. Podemos 
colocar a teoria em face dos fatos. Todavia, a teoria jamais devera se tornar 
uma pratica explicativa de um pragmatismo radical, especialmente se per
sistir amea<;:ada por uma ambi<;:ao imorredoura e formatada por modelo 
abstrato. Trata-se do unico caso limite. 

A pratica do pragmatismo radical deve consistir em um grupo de ideias 
negativas. Reivindica-se o possivel contra o real'. Realizam-se calculos parciais, 
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fazendo-se justic;:a para a insistencia na presente ordem sem conferir-se a ela 
a ultima palavra ou imputando-se a mesma uma necessidade mais concre
ta, focalizando-a com argumentos pragmaticos, explorando os muitos e di
ferentes passos pelos quais deverfamos primeiramente realizar as mudanc;:as 
e po.r fim redefinir nossos interesses e ideais. 

Entretanto, nos nao podemos administrar com teoria. A teoria deve garantir 
espac;:o conceitual dentro do qual podemos desenvolver a liberdade de ampliar
mos nossas atitudes, enquanto resistindo a tentac;:ao de diminui-las ou de nos 
desviarmos delas. Se nos nao possuimos as ideias gerais exigidas pelo pragmatismo 
radical, deveremos continuar a acreditar, implicitamente, nos res{duos de ideias 
gerais que este pragmatismo pretende destruir. E isto ocorre, par exemplo, com 
todo o significado em se desacreditar nos redames do marxismo a proposito de 
categorias coma capitalismo ou presumindo uma objetividade pre-poHtica 
de interesses de classes que dependem destas caracter{sticas. 

Ha inevitavel e ainda perigosa concessao aos desejos de ambic;:ao intelectual 
no estudo da sociedade. A teoria pode fazer com que o estranho parec;:a natural, 
ate mesmo quando seja diffcil fazer com que o natural apresente-se coma estra
nho, inibindo-se o desejo que ha em se fortalecer e em se potencializar com 
discurso fascinante a imaginac;:ao que tal premissa pretende articular. 

Qual a soluc;:ao? Realizar-se tudo de uma so vez e a  um so tempo: uma teoria 
_ agressiva e seu oposto. 0 que esta neste livro, e tambem o que esta fora dele. 
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0 pragmatismo radical de Necessidades fo.lsas encontra-se a servic;o de 
tentativa de se proporcionar caminho para a democracia e para o experi
mentalismo pratico, no sentido de que avancem em conjunto. Na medida 
em que as superstic;6es deterministas que inibem imaginac;ao e desejo sao 
atacadas, o argumento do livro pretende demonstrar que podemos, e deve
mos, continuar a reorganizar a sociedade. 

Com que finalidade? A curto prazo, para a realizac;ao de nossos interes
ses reconhecidos e para que possamos professar mais completamente nossos 
ideais, sem termos que aceitar arranjos arraigados coma modelos dentro 
dos quais precisamos preencher nossos interesses e ideais. A longo prazo, 
para reconciliarmos fortalecimento com solidariedade, e grandeza com amor, 
e revigorarmos nossos poderes de modo que se afirmem e nao se mitiguem 

· as responsabilidades que temos uns para com as outros.
0 ponto inicial da discussao, e uma das mais importantes ligac;6es entre 

as argumentos explicativos e programaticos do presente livro, e a abordagem 
referente a quantidade limitada de formas par meio das quais se organizam as 
sociedades contemporaneas. Nos nao podemos entender este limitado re
pert6rio institucional coma expressao natural e necessaria de compromisso 
com abstrac;6es conceituais, a exemplo de capitalismo au de economia de 
mercado regulamentado. A um nivel de minudencia no qual se ajuda a mo
delar e a se explicar nossas rotinas praticas e discursivas, assim coma estrategias 
que se desdobram nesses para.metros, argumentos prevalecentes nao podem 
ser inferidos de tais abstrac;6es. 

E tambem nao podemos atribuir a forma organizacional das sociedades 
atuais ao resultado de uma peneirada sumaria em relac;ao a conjunto de 
soluc;6es de menor sucesso, sob pressao de eficiencia administrativa e eco
nomica. Tais forc;as operam, existem, e seu funcionamento justifica a pre
senc;a de elementos funcionais nas explicac;6es sociais e hist6ricas. Entretan
to, trabalham em conjunto com limitado efeito seqi.iencial, selecionando 
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ou estendendo materiais anteriormente produzidos. Sao testados em con
flitos locais; uma alternativa suscita ser comparada apenas com outras solu

c;:6es possfveis e factfveis. Para o triunfo, soluc;:6es vencedoras contempori
zam com interesses muito poderosos, que tomam o que podem tomar e 
sacrificam apenas o que e necessario sacrificar. 

Trata-se de algo simples, porem de grande importancia. 0 que temos 
ao nosso redor nao e um sistema baseado em plano racional. Nao se trata 
de uma maquina construfda de acordo com um manual de instruc;:6es que 
podemos adivinhar apenas parcialmente. Trata-se de modelo institucional 
e ideol6gico, interrupc;:ao parcial e temporaria da luta, compromisso que 
se di nao apenas entre interesses de grupo, mas tambem entre estes inte
resses e possibilidades coletivas, seguidos por uma serie de crises de pequena 
monta, de ajustamentos menores, repletos de contradic;:6es ocultas e de 
oportunidades de transformac;:ao. 

A descoberta de que estamos dialogando com arranjos periditantes em 
vez de sistemas normativos tern certo significado. Imediatamente somos 
convidados a questionar e revelar o problema. A questao e: qual alternativa? 
0 problema e que apenas uma parcela pequena da humanidade que tern 
condic;:6es de participar de discussao deste nfvel, a prop6sito de alternati
vas, e justamente a parcela que provavelmente menos necessidade tern de 
cogitar soluc;:6es. Naturalmente, a nao ser que este grupo seleto sinta-se 
·ameac;:ado, tornado por levantes que nao consiga enfrentar valendo-se dos
instrumentos que presentemente possui. Nao conseguimos resolver o pro
blema apenas respondendo esta questao. Entretanto, ate que comecemos a
preparar a aludida resposta, ate que mostremos que ha soluc;:6es, nao pode
remos nem mesmo aceitar seriamente que ha um problema.

Para ressuscitarmos a imaginac;:ao programatica precisamos lutar contra duas
percepc;:6es ligadas ao futuro de uma sociedade que dividiu entre seus membros
as ideias relativas a reformulac;:ao dela mesma. Ha uma visa.a que preve alterna
tivas ousadas e sistemicas, a exemplo de capitalismo e de socialismo, ultrapassa
das ou inauguradas em momentos grandiosos de mudanc;:as avassaladoras. A
partir deste ponto de vista, temos uma polf tica revolucionaria ou mudanc;:a
sistemica, ou mesmo mero reme�do reformista junto ao sistema existente.

E tambem ha uma perspectiva que nos di coma de que a mudanc;:a
consiste simplesmente na acumulac;:ao de soluc;:6es praticas em relac;:ao a
problemas concretos e compromissos factfveis para com disputas inevita
veis no que toca a interesses e projetos. Quando ha um problema, os ajustes
tornam-se mais distantes, e os conflitos relativos as direc;:6es a ser tomadas
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tornam-se mais intensos. Porem, nao ha diferenc;:a basica entre mudanc;:as 
pequenas e grandes, porque nao ha sistemas, apenas problemas e soluc;:6es, 
conflitos e compromissos, limitac;:6es e oportunidades. Se a poHtica rotinei
ra e a que percebe a vida social sob este prisma, entao, de acordo com esta 
visa.a, esta poHtica cotidiana e a unica que existe realmente. 

Para conduzirmos a imaginac;:ao programatica para a vida real, precisa
mos misturar desordenadamente todas estas atitudes. Precisamos associar o 
reconhecimento de que toda mudanc;:a e fragmentaria, verificando-se alter
nativas genuinas de direc;:6es a serem tomadas. Cada caminho de mudanc;:a 
institucional desenvolve os poderes da humanidade em diferentes direc;:6es, 
e estimulam algumas formas de experiencia, suprimindo outras tambem. 
Entretanto, nao podemos pensar de modo que apenas esperemos; precisa
mos abordagem de explicac;:ao social que nos ensine como agir. 

Os projetos de aprofundamento democr:itico, de radicalizac;:ao expe
rimental e de avanc;:o para a zona na qual as condic;:6es de progresso 
material se confundem com as necessidades de emancipac;:ao individual, 
tomam forma a partir do que mais diretamente se op6em. 0 adversario 
mais visivel consiste em um esforc;:o de convergencia institucional para 
com um grupo de soluc;:6es agora triunfantes nas democracias ricas do 
Adantico Norte. 

Ap6s o colaps·o do comunismo, apenas um projeto poHtico-ideol6gico 
parece sobreviver no mundo: uma tentativa de amarrar a flexibilidade eco
nomica de feic;:ao norte-americana com residuos de protec;:ao social do mo
delo europeu; As variac;:6es alemas e japonesas de capitalismo tern perdido 
os trac;:os distintivos e muito do apelo que havia no passado, na medida em 
que tentam manter estabilidade e seguranc;:a em detrimento de busca de 
oportunidades e de inovac;:ao. 0 arsenal de politicas e o repert6rio institucional 
da democracia social tradicional tern caido na suspeita de serem muito 
custosos, muito restritivos e sobretudo muito injustos. 

Muito custosos porque, traduzidos em direitos adquiridos, nao con
seguem ser mitigados quando, em pedodos de dificuldades economicas 
e de complicac;:6es nas financ;:as publicas, e necessario que sejam reduzi
dos. Muito restritivos porque, tra:duzidos em privilegios de grupo, man
tern como refem a vontade de cooperac;:ao, mediante a diminuic;:ao na 
velocidade de auxilio e o confinamento de pr:iticas inovadoras. Muito 
injustos porque, freqi.ientemente predicados em divisao entre intimos e 
estranhos, no contraste domestico entre trabalhadores com empregos e 
ocupac;:6es estaveis e nao estaveis, no contraste internacional entre tra-
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balhadores com liberdade de locomoi;:ao em relai;:ao ao mundo todo e 
trabalhadores presos em suas nai;:6es-estado. 

De acordo com a visa.a dominante, a aproximai;:ao entre flexibilidade eco
nomica e protei;:ao social precisa ser acompanhada da diminuii;:ao dos onus 
das prerrogativas de grupo e do aumento de dotai;:6es de educai;:ao, de instru
<;:ao e de treinamento para OS individuos. Precisamos assegurar a todos um 
minima de segurani;:a economica, garantindo assistencia especial para os mais 
vulneraveis e menos capazes. Todas estas reformas devem ser levadas a termo 
por um grande volume de ajustamentos marginais e nao por uma reorganiza
<;:ao cumulativa e remendadora das instituii;:6es politicas e economicas. 

Este plano e um projeto para tornar o mundo mais seguro por uma versa.a 
hem particular de economia de mercado, enquanto se humanizam os resulta
dos. Tal humanizai;:ao havera de ser implementada independentemente de 
qualquer maior alargamento das ferramentas institucionais com as quais n6s 
agora construimos democracias representativas, economias de mercado e so
ciedades civis realmente livres. Nao ha esquemas radicais para descentralizar 
o acesso a recursos produtivos e a oportunidades de crescimento. Nao ha
iniciativas para a substituii;:ao de democracias contemporaneas marcadas pela
letargia, pela energia baixissima, que favoreceriam alto nivel de engajamento
dvico organizado, enquanto se acelerassem os experimentos de reformas. Nao
ha esfori;:o para se rebelar contra modelos que organizam parcela da sociedade

· civil, deixando toda uma multidao em completa desorganizai;:ao, e conse
qiientemente sem nenhuma fori;:a para insurgencia.

Por detras da determinai;:ao de se traduzir a ordem institucional existen
te em formas mais flexiveis e humanas ha compromisso para com um modo
de vida. Trata-se de um modelo que da fim a grandes aventuras trans
formadoras que se passam na politica, consignando-as para a vida privada e
para os contornos da cultura. Os politicos se reorientam para a administra
i;:ao de eficiencias e decencias, obtidas pelo agenciamento de neg6cios de
grupos, na solui;:ao de problemas praticos.

As sociedades que tern adrp.itido esta percepi;:ao de politica continuam,
de fato, divididas em tres niveis, reproduzidos de gerai;:ao em gerai;:ao pela
transmissao da propriedade e de vantagens educacionais, por meios familiares.
Individuos podem escapar de suas posii;:6es de classe, ou delas podem decair.
Para a maioria das pessoas, porem, isto nao e possivel, embora haja variaveis
significantes entre os paises mais ricos.

Ha um grupo de gerentes e de profissionais que garantem para si nao s6
a maior parte dos recursos, coma tambem a maior quantidade de satisfai;:ao
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no trabalho. Sao aqueles que passaram pelas instituii;:6es de ensino de elite, 
obtendo vantagens da estrutura de poder e de regalias em seus paises. To
mam as decis6es mais importantes, fazem as coisas que realmente impor
tam, ou pelo menos supervisionam a consecui;:ao de tais tarefas. Esta.a em 
posii;:ao de mando incontestavel nos setores de produi;:ao mais avani;:ados 
que c�nquistaram os postos de comando na economia mundial. Seus traba
lhos proporcionam certo espai;:o para discrii;:ao e criatividade. Um limitado 
sub-grupo dentro deste seleto grupo participa da elite que detem poder, 
dirigindo as grandes companhias, ocupando postos de comando nos gover
nos e nas organizai;:6es nao lucrativas de maior peso nos dias de hoje. 

Em contrapartida ha a massa de pessoas que embora elevada acima dos 
niveis de pobreza encontra-se excluida do mundo elitizado da riqueza, de 
poder e de satisfai;:ao no trabalho. Permanece esta massa excluida das re
des que comandam os setores avani;:ados de produi;:ao e de pensamento. 
Fazem trabalhos rotineiros, ou oferecem cuidados pessoais nao epis6dicos. 
Seus principais consolos sao a familia e as fantasias do entretenimento 
midiatico. Conhecem muito sobre coisas imediatas do mundo, mas mui
to pouco de como o poder e as vantagens sao exercidas nos altos coman
dos da vida publica e dos neg6cios. 

Uma classe trabalhadora brai;:al e uma classe trabalhadora um pouco mais 
treinada para tarefas tecnicas formam a grande massa da populai;:ao. Em um 

'pais como os Estados Unidos da America, no qual o impulso para se negar a 
estrutura de classes e muito forte, onde ha press6es intensas para disfari;:ar as 
difereni;:as sociais com uma falsa intimidade e com uma aparente e festiva 
amizade, esta massa descreve-se a si mesma como de classe media. Sao traba
lhadores com uma identidade burguesa. 

Estes trabalhadores estao pulverizados e divididos em uma minoria de
tentora de trabalhos estaveis em empresas bem-estruturadas e em uma maio
ria que nao detem tais empregos. Protegido contra a pobreza, este grupo de 
trabalhadores, no entanto, vive ameai;:ado pela insegurani;:a. 

Junto a esta maioria de pessoas que nao e nem pobre, nem poderosa, as 
classes trabalhadoras, seguras e inseguras, coexiste grupo de pequenos em
presarios e negociantes. Sao homens e mulheres que criam uma boa parcela 
de riquezas e trabalhos oferecidos a classe trabalhadora. Em muitos paises, 
este grupo de pequenos empresarios exerce distinta e relativa influencia nas 
vidas politicas nacionais. Porem, exercem tal influencia como estranhos as 
organizai;:6es e as atividades responsaveis pela determinai;:ao das direi;:6es a 
serem tomadas pelas respectivas sociedades. 
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Na base desta estrutura de classes ha uma subclasse de trabalhadores 
que detem os empregos de menor remunerac;:ao e de menor exigencia de 
treinamento. Geralmente sao oriundos de minorias racialmente estigmati
zadas. Vivem em um mundo paralelo. Um mundo eventualmente organizado 
porigrejas e grupos comunitarios. 

Os pafaes ricos diferem bastante no que toca as desigualdades economicas 
e a diversidade cultural, em relac;:ao as tres classes sociais que mencionei. 
Tambem se distinguem quanto a extensao em relac;:ao a qual a meritocracia, 
tomando-se este termo como carreiras abertas a talentos, penetra na estrutura 
de classes e facilita a mobilidade por gerac;:6es, de uma classe a outra. Em 
todas elas, entretanto, a sociedade permanece dividida nestas tres castas. 
Porque efetivamente sao castas, mais do que apenas classes, pelo que a divi
sao entre elas e majoritariamente hereditaria na origem e sancionada em 
prindpio pela mais poderosa das religi6es contemporaneas: a religiao das 
necessidades tecnicas e economicas. A despeito da influencia da meritocracia, 
a transmissao hereditaria de privilegios economicos e educacionais conti
nua a restringir as chances de indiv{duos nao privilegiados. 

E na medida em que o esquema institucional que sustenta esta divisao 
tripartite da sociedade tern se tornado o unico projeto sobrevivente de vida 
social, a divisao em si agora parece ser o melhor destino que a humanidade 
pode aspirar. Pouco a pouco, espera-se, aquela subclasse deixara de existir. 
0 abismo que separa a classe media desprovida de poder e de propriedades 
da classe de profissionais e de dirigentes poderosos sera diminuido. 

0 restante da humanidade, na medida em que vagarosamente ascende 
na escada evolutiva das vantagens economicas comparativas, tera de aturar 
um pedodo longo no qual grandes massas de pessoas permanecerao imobi
lizadas em uma posic;:ao ainda pior do que a das subclasses dos pa{ses ricos 
e desenvolvidos. Enquanto isso, uma elite com aspirac;:6es internacionais, 
formada por indiv{duos educados e dotados de recursos materiais, ira parti
cipar de redes mundiais de setores mais avanc;:ados. 

A civilizac;:ao mantida por estes compromissos sociais e arranjos institucionais 
preza o autocrescimento individual. Vagarosamente se minam hierarquias 
dgidas de genera e de rac;:a. Aproxima-se do objetivo da meritocracia e 
conseqiientemente aumenta-se a influencia da educac;:ao em relac;:ao as chances 
individuais. Isto nao e nada heroico. Chega a ser politicamente contraprodutivo. 

Mais do que advogar a economia de mercado, esta civilizac;:ao aceita, 
embora com reservas, uma sociedade de mercado. Uma sociedade na qual o 
consumo serve como substituto parcial para as conex6es sociais. Um sacriHcio 
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devocional e banido dos mais J'.ntimos recessos da vida privada. 0 que esta 
situayao oferece equivale a mais do que uma resposta para os problemas 
praticos da sociedade, junta a um modo interpretativo e reconciliador dos 
reclames de eficiencia e de eqi.iidade. Como qualquer compromisso 
institucional e ideol6gico havido na hist6ria, oferece-se a humanidade uma 
visao do que se pode esperar, e um caminho a se tomar. 

0 argumento programatico de Necessidades falsas e uma polemica contra 
a sabedoria de se tomar este caminho, agora saudado coma o unico verda
deiro. A polemica vai a fundo com o adrede preparando o refrao dos ceticos: 
qual a alternativa? Tambem explora a direyao na qual podemos comeyar a 
construir tal alternativa com os materiais de que dispomos. 

Entretanto, o esforyo construtivo comeya com um argumento crJ'.tico. 0 
criticismo move-se em varios nJ'.veis. Vai diretamente a partir do argumento 
de que o projeto dominante fracassa em seus pr6prios termos (linha de 
criticismo relativamente interna) ate a reivindicayao de que nao devemos 
aceitar coma suficiente a autoridade dos objetivos em relayao aos quais o 
aludido projeto trabalha (linha de criticismo relativamente externa). A in
suficiencia dos objetivos e tamanha e tao carregada em conseqi.iencias, que 
nao conseguimos corrigir o projeto, simplesmente aduzindo aquilo que o 
mesmo desprezou. Devemos repensa-lo e reorienta-lo, no que toca a seus 
fins, e tambem no que se refere a seus meios. 
- 0 contraste entre criticismos internos e externos e mais de enfase do que
de tipo. Na medida em que enfrentamos instrumentos institucionais favore
cidos por amplo esforyo polJ'.tico e economico, a exemplo daquele que presen
temente exerce influencia no mundo, terminamos por minar o amago de
uma concepyao original. A razao disso decorre de conexao redproca (em vo
cabulario analfrico dirJ'.amos relafiio interna) entre nossa compreensao de ideais
e interesses e os arranjos praticos aos quais confiamos a sua realizayao,

Reconhecemos parte do que nos referimos coma interesses. Os ideais 
que professamos encontram-se em suas formas habituais de realizayao. 
Uma outra parte t.ranscende estas formas, apontando para ansiedades e 
aspiray6es incipientes que instituiy6es e praticas jamais satisfazem com
pletamente. Enquanto a divergencia potencial entre os dais grupos 
referenciais permanece encapsulada pela resignayao, pelo habito, pela 
pura falta de vesdgio em relayao ao que mais fazer, somos seduzidos a 
abrayar nosso destino coletivo, destino de segunda natureza que toda 
ordem de vida humana nos imp6e. Porem, tao cedo comecemos a enxer
gar o potencial para divergencia entre estes dais referenciais, o referencial 
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de apreens6es e medos flutuantes e o referencial das formas sociais a que 
somos acostumados, come<;:amos a ganhar certa liberdade, em meio a 
uma primeira experiencia de desorienta<;:ao e perigo. 

0 projeto dominante, sintetizado no esfor<;:o de. se obter flexibilidade 
economica de estilo norte-americano com prote<;:ao social de estilo euro
peu, por meio de recombina<;:6es e ajustes de praticas e institui<;:6es presen
temente implementadas nas democracias ricas do Atlantico Norte, e perse
guido em espa<;:o definido pelos dois extremos rejeitados. Um dos extremos 
encontra-se na fe cega nos mercados, identificada com a presente versa.a 
institucional plasmada pela experiencia norte-americana. 0 outro extremo 
concentra-se na defesa a qualquer custo da retaguarda da democracia social, 
identificada com as conquistas do Estado de bem-estar social europeu, e 
com direitos e nfveis salariais conquistados pelos movimentos trabalhistas 
que tern apoiado o aludido Estado. 0 pano de fundo impHcito desenha-se 
com o aceite de uma forma de vida na qual hierarquias de classe e de casta 
devem ser hem lentamente moderadas pelo avan<;:o da meritocracia, assim 
como tambem pela universalidade de titula<;:6es dvicas e sociais mfnimas, 
enquanto que grandes aventuras e experiencias deverao ser relegadas para os 
ensaios da cultura e as aspira<;:6es dos neg6cios, quando nao para os campos 
mais fotimos da vida subjetiva. 

Transposta para uma ordem economica global, marcada pela relativa li
berdade de capital e pela falta relativa de liberdade de trabalho, no que toca 
ao movimento para alem das fronteiras nacionais, o projeto come<;:a a tomar a 
forma de um destino universal. Abra<;:ar-se este destino ou definhar-se em 
pobreza e despotismo parece ser a !'.mica op<;:ao outorgada para a vasta maioria 
da humanidade nos pafses p6s-comunistas ou em desenvolvimento. 

0 melhor que podemos esperar e a humaniza<;:ao deste destino na medi
da em que o encampamos. Ha varias formas de humaniza<;:ao. Um instru
mento para tal consiste em se compreender que todo cidadao, assim como 
todo trabalhador, podera ter um mfoimo de comando em rela<;:ao as dota

<;:6es economicas e educacionais, assegurando-se para eles, cidadao e traba
lhador, uma chance para que adquiram as habilidades necessarias para que 
prosperem no meio das inova<;:6es economicas e tecnol6gicas. Dota<;:6es 
universais, fundamentadas por uma distribui<;:ao limitada de meios, assim 
como pelos instrumentos costumeiros de extrafiscalidade, devem cada vez 
mais se colocar no lugar de prerrogativas de grupo que desaceleram o cres
cimento e as inova<;:6es, separando fntimos e estranhos, negando trabalhos a 
muitos, enquanto se asseguram beneHcios a alguns. 
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Um outro instrumento de humanizai;:ao consiste na concentrai;:ao de esfor

i;:os especiais para os setores populacionais mais vulneraveis. Para educa-los, 
para salva-los da condii;:ao de vendedores de trabalhos brai;:ais, para evitar com 
que estes setores caiam em um perene estado de deficiencia. Ja para os que 
possuem habilidades corporais e intelectuais, estes esfori;:os de ajuda devem 
sempre ser ligados a requisitos de preparo para treinamento, para trabalho e, 
mais genericamente, para que se aceitem responsabilidades de autoconfiani;:a. 

Ainda uma outra forma de humanizai;:ao seria a determinai;:ao de se pre
servar o status dificilmente conquistado de trabalho dignificado e organizado 
nos paises ricos, contra a liberalizai;:ao da competi<;:ao econ6mica global que 
transformaria os direitos trabalhistas em elementos de desvantagem competi
tiva. Para que a livre competii;:ao prospere, nao podemos permitir que se jo
guem trabalhadores e pa{ses pobres contra uma fori;:a de trabalho organizada 
que vem lutando por gerai;:6es para melhorar o montante da retirada de sala
rios em relai;:ao a renda nacional, de modo a se estabelecer garantias contra a 
extrema insegurani;:a do desemprego, e para se precaver contra o triunfo do 
mercado na destruii;:ao de codas as obrigai;:6es de solidariedade. 

De acordo com os humanizadores, o modo de se reconciliar um livre co
mercio internacional com a preservai;:ao de prototipos de direitos trabalhistas 
reside na insistencia de garantia de direitos mfnimos basicos e de condii;:6es 

- para os trabalhadores do mundo todo, ao mesmo tempo em que se permita
ampla latitude de competii;:ao em termos de n{veis de salario. Deve-se rejeitar
uma concepi;:ao economica imatura que nos da coma de que a distini;:ao feita
em aspectos monetarios em relai;:ao a n{veis de trabalhadores seria arbitraria.

Deve-se humanizar o inevicavel? Ou podemos desafiar e refazer tudo 
isto? Devemos nos acomodar com esta espiritualizai;:ao limitada dos fins da 
sociedade baseada no comercio? Podemos nos, de fato, humanizarmos e 
espiritualizarmos este estado de coisas, mesmo para um limitado leque de 
circunstancias que os fatos permitam, sem que reorganizemos tudo isto? 
Como podemos esperar reorganizar o mundo sem podermos contar com 
uma calamidade que fai;:a o papel de uma bem-vinda semeadora de mudan

i;:as? Podemos nos tornar grandes fazendo poHticas diminutas? Ha algum 
programa de reconstrui;:ao de nossos modelos que merei;:a, depois do des
credito do estatismo esquerdista, para que tanto o neoliberalismo como a 
social democracia institucionalmente conservadora sejam ultrapassados? Sao 
suficientes oito gerai;:6es de aventuras ideologicas catastroficas, ou devemos 
nos preparar ainda mais? E como pode este plus vir a ser resultado coletivo 
de melhora da humanidade ao inves de imposii;:ao de vanguarda auto-ungida? 
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Como, uma vez que abandonemos a visao de que a historia tern roteiro 
aguardando para ser protagonizado, podera cada um de nos reconciliar o 
longo tempo historico no qual este drama de perigo e de fortalecimento 
deve ser representado, com o breve tempo biografico de que cada um de 
nos disp6e? 0 que deverfamos temer mais, conceder a politica as ideias da 
religiao, ou reduzir a politica aos computos da economia? 

A objec;:ao mais imediata para o unico caminho verdadeiro consiste em 
se admitir a impossibilidade do esforc;:o de se reconciliar a economia flexivel 
de estilo norte-americano com a protec;:ao social europeia, embora com ajustes 
limitados e localizados. 

Para equiparmos e dotarmos o individuo, precisamos criar um contra
peso para o remodelamento de suas chances de vida por meio da tradic;:ao, no 
sentido juridico, por via da familia, de vantagens economicas e educacionais. 
Podemos comec;:ar tentando dar a cada pessoa um conjunto minima de recur
sos, uma heranc;:a social, na forma de uma dotac;:ao social individualizada, por 
meio da qual esta pessoa possa instrumentalizar-se para iniciativas indivi
duais, ao longo de sua vida. 0 minima poderia ser obtido de acordo com dois 
prindpios contrastantes de compensac;:ao especial por necessidade individual 
e de recompensa extraordinaria por demonstrada capacidade excepcional. 

Tao logo, assim, entraremos em luta. Primeiramente, precisamos garantir, 
por uma redimensao da tributac;:ao e redirecionamento de gastos publicos, os 
recursos necessarios para se tornar tal dotac;:ao significante. Em seguida, precisa
mos dar aos jovens da classe trabalhadora acesso a uma educac;:ao centrada no 
desenvolvimento das capacidades analiticas. Sem esta oportunidade educacio
nal, a heranc;:a social permanece como escudo encolhido e enfraquecido que 
pretende defender-se da pobreza, em vez de se tornar instrumento de empre
endimento. Em seguida, devemos garantir que as comas de dotac;:ao social se
jam gerenciadas de forma que sejam mantidos seus valores, com o objetivo de se 
implementar investimentos realmente produtivos. Finalmente, devemos limitar 
as imensas e injustas vantagens competitivas que continuam a se reproduzir 
para as crianc;:as oriundas de familias privilegiadas. 

Tais complicac;:6es nao sao objec;:6es ao programa de dotac;:ao individual. Sao 
simplesmente impugnac;:6es a qualquer tentativa de se realizar o programa sem 
que se comece a se reorganizar mais amplamente os modelos pelos quais as 
pessoas adquiram oportunidades educativas e economicas. Quanta mais proxi
mo o programa de dotac;:6es individuais chegue a oferecer uma versa.a moderna 
de transferencia estatica e isolada de fundos, no modelo do projeto do governo 
norte-americano que no seculo XIX garantia a cada trabalhador do campo 
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quarenta acres e uma mula, mais facil sera conciliar-se o programa com um 
conservadorismo institucional. Todavia, quanto menos efetivo o anddoto para a 
tirania da heranc;:a em face da oportunidade, mais difi'.cil sera o implemento do 
projeto. 0 destinatario das dotac;:6es individuais deve ser o trabalhador fortale
cido, o cidadao oxigenado, e nao o produtor isolado de pequena escala. 

A mesma contradic;:ao entre comprometimento professo e suas presun
c;:6es institucionais aplica-se aos objetivos de uma flexibilidade economica. 
0 desiderato nao pode ser alcanc;:ado adequadamente mediante a 
descentralizac;:ao e a  reforma das grandes empresas. Isto exige nao apenas o 
engajamento de pequenos e medias empresarios, mas tambem O fortaleci
mento de grupos de microempresarios e de trabalhadores qualificados, sob 
formas contratuais, em vez de regimes de cooperativas. Para que tais grupos 
ganhem acesso ao capital, ao conhecimento e a tecnologia necessarios para 
produc;:ao avanc;:ada, precisamos criar novas formas de alocac;:ao descentrali
zada de recursos e de oportunidades de produc;:ao. 

Tal inovac;:ao pode bem comec;:ar com formas descentralizadas e 
experimentalistas de parceria entre o governo e empresas privadas. 0 objetivo 
seria a disponibilizac;:ao de bases economicas, normativas e educacionais a favor 
de redes simultaneamente competitivas e cooperativas de pequenas empresas, 
grupos de profissionais, de trabalhadores e de provedores de servic;:os. Tais redes 

_ serviriam a seus membros como meios de -acesso as praticas de aprendizado 
coletivo e de inovac;:ao permanente, que definiriam os mais ousados modelos de 
produc;:ao. Comec;:ariam a se desenvolver entre elas, as redes, e tambem ao lado 
de fundos publicos e privados, bem como de centros de apoio confiaveis, dife
rentes modos de se recombinar e de se rearticular poderes inerentes aos direitos 
de propriedade. A partir de tais experimentos, regimes alternativos de proprie
dade social e particular iriam finalmente emergir. 

Estas inovac;:6es requerem a instrumentalizac;:ao das pessoas para ini
ciativas efetivas, muitas vezes carentes da expansao de credito e de capital. 
Dependem, no entanto, para seu desenvolvimento, de mudanc;:as na orga
nizac;:ao da politica, do governo e da sociedade civil. Para serem sedimentadas 
e garantidas, necessitam de arranjos politicos que sustentem alto nfvel de 
participac;:ao, de organizac;:ao dvica, de provis6es constitucionais que favo
rec;:am rapida soluc;:ao para entraves programaticos (por meio de referendos 
e de eleic;:6es antecipadas), bem como da combinac;:ao de instrumentos 
legais e de favores fisc;:ais que incentivem a ac;:ao voluntaria e a  associac;:ao 
de interesses sociais hoje desorganizados, assegurando recursos para a 
ac;:ao concreta e modificadora. 
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Sem a disposic;:ao para se reorganizar a sociedade, a suposta sintese de 
protec;:ao social e de flexibilidade economica acabara por significar o que ate 
agora tern efetivamente representado: o sacrificio de fragmento de heranc;:a 
de protec;:ao social, duramente conseguida, em prol de versao dogmatica de 
flexibilidade economica. Uma vez que comecemos a redesenhar nossos ar
ranjos sociais, para que possamos implementar mais eficazmente a prome
tida uniao entre flexibilidade e protec;:ao, passamos a enxergar as promessas 
com outros olhos. Nossa compreensao de interesses de grupo e de ideias 
sociais arraigadas comec;:a a se transformar. 0 campo subjacente de praticas 
e instituic;:6es balanc;:a e se modifica. Enfrentamos escolhas diretivas que ate 
entao jamais imaginavamos existir. 

Considere-se agora um segundo ni'.vel de argumentac;:ao, antagonico ao 
caminho possi'.vel e verdadeiro. Trata-se de um ni'.vel que nao e inteiramente 
endogeno a concepc;:ao de seu proprio trabalho; tambem nao e completa
mente estranho a esta concepc;:ao, ou ainda decorrente de uma visao inde
pendente das possibilidades humanas. Menciono o mais expressivo ni'.vel 
do argumento, porque apela para preocupac;:6es que precisam modvar, guiar 
e justificar a alternativa progressista. 

Ha neste plano mais significativo quatro cri'.ticas conexas e distintas que 
a humanidade tern em relac;:ao a um compromisso para com a convergencia 
geral referente a certas vers6es de instituic;:6es economicas e poli'.ticas, hoje 
encrustradas no mundo rico do Atlantico Norte. 

Primeiramente, trata-se do argumento relativo a insuficiencia de con
cordancia, de aquiescencia, para com a presente distribuic;:ao de vantagens 
comparativas como condic;:ao de crescimento. 

Por uma razao: nenhuma versao de economia de mercado e capaz de 
garantir suas proprias pre-condic;:6es. A mais importante destas exigencias 
consiste na formac;:ao de cidadaos educados e de trabalhadores capacitados. 
E tambem nao se pode esperar que os benefi'.cios do crescimento economico 
alimentem direta e espontaneamente o desenvolvimento e o fortalecimento 
dos trabalhadores. A criac;:ao de tais benefi'.cios pode desafiar interesses po
derosos e prejui'.zos ja consagrados. Pode-se, por exemplo, exigir que algu
mas pessoas fac;:am sacrifkios em benefi'.cios de filhos de outras pessoas. 

Outra razao: governos nacionais sempre encobrem e manobram escalas 
de vantagens e desvantagens comparativas da economia mundial. Os subsi'.
dios diretos que tanto incomodam o economista convencional sao simples
mente a forma crua de manipular quantificac;:6es. A guerra tambem tern 
sido outra maneira que suscita manipulac;:ao, embora de modo menos 

72 

. 1 



A SEGUNDA VIA 

mensuravel. 0 que talvez parec;:a subsidio a partir de determinado ponto de 
vista pode, no entanto, a partir de outro angulo, assemelhar-se a movimen
to antecipado no sentido da abertura de mercados para mais pessoas e para 
uma maior variedade de organizac;:6es. 

Eprovavel que a manipulac;:ao seja mais efetiva na medida em que se com
bine anarquia experimental, que e o genio propulsor da economia de merca
do, com energia de praticas cooperativas. No meio de tais praticas, encon
tram-se projetos estrategicos entre governos e empresas, a par da combinac;:ao 
de recursos e ideias de empresas que de outra forma estariam competindo. 0 
projeto de um unico caminho possivel e verdadeiro, e a  ideia dogmatica que 
o inspira, congela-nos em modelos que nos impedem de gozarmos completa
mente os beneficios de descentralizac;:ao e de trabalho de grupo. Nenhum
pais, que nao seja cidade-estado, jamais alcanc;:ou riqueza e poder ajoelhando
se e curvando-se ao evangelho da paciencia e da passividade.

Segue agora o argumento da desigualdade. 0 programa de um caminho 
verdadeiro e unico admite que a extrafiscalidade regressiva e o investimento 
em educac;:ao sejam suficientes para retificar exclus6es e desigualdades ex
tremas. Mas, e se, coma hoje, as condic;:6es locais fossem agravadas pelas 
caracteristicas da economia global, a exemplo da influencia decisiva exercida 
par uma rede internacional de setores avanc;:ados de produc;:ao, alem do 

· contraste direto entre a garantia que se da ao capital para que este possa
cruzar fronteiras nicionais, garantia que e negada ao trabalhador? Sob tais
circunstancias, a virada do mercado provavelmente nos comprova o triunfo
da ditadura da minoria que tern acesso a este mercado em relac;:ao a maioria
a quern este mesmo acesso e negado.

0 projeto dominante acredita que redes de seguranra social financiadas
pela extrafiscalidade possam retificar desigualdades em curto espac;:o de
tempo. E acredita tambem na educac;:ao coma instrumento para prevenir
desigualdades, a longo prazo.

A experiencia hist6rica parece negar ambas estas ideias, de redes de se
guranc;:a social e de educac;:ao a longo prazo.

Uma mera lembranc;:a de experimento social revela que a transferencia
de recursos fiscais, par meio da pratica da extrafiscalidade, nao e suficiente.
Se grandes desigualdades radicam em divis6es estruturais entre setores
avanc;:ados e atrasados da economia, transferencias compensat6rias iriam
tambem macic;:amente retificar tais desigualdades. Dada a estrutura real
de desvantagens e de alianc;:as entre poder politico e interesses de proprie
dade, a aludida e massiva redistribuic;:ao muito provavelmente jamais aeon-
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teceria. E se efetivamente a mesma se implementasse, o resultado consis
tiria na desorganizai;:ao de incentivos e arranjos que modelam a economia 
avani;:ada, que e historicamente favorecida, organizada e institucionalizada. 
Matar-se-ia a galinha dos ovos de ouro. 

A l6gica de tal experimento tambem se aplica aos investimentos em 
educai;:ao. E que o unico investimento em educai;:ao que seria capaz de reti
ficar e reverter os males da extrema desigualdade seria muito oneroso em 
termos de custo e excessivamente radical em termos de alcance; ou nao se 
realizaria, ou seria apenas a frai;:ao de mais ampla tentativa de se estabelece
rem as fundai;:6es institucionais de economia popular de mercado e de de
mocracia altamente energizada, que favorei;:a ao fortalecimento de organiza

i;:6es dvicas e a acelerai;:ao de politicas transformativas. 
Redistribuii;:6es compensat6rias e retrospectivas tern funcionado, mes

mo em sociedades relativamente menos desiguais, coma acess6rios de refor
mas estruturais em instituii;:6es politicas e sociais, e nao coma substitutivos 
de tais reformas. Reformas mais expressivas nos dias de hoje sao aquelas que 
diminuem e transcendem a distancia entre setores atrasados e avani;:ados da 
economia. Tais reformas compensam a falta de mobilidade de trabalho, fato 
que protagonizou papel importante no epis6dio de globalizai;:ao que se de
senvolveu primeiramente em fins do seculo XIX. 

Uma terceira objei;:ao ao projeto de caminho unico e verdadeiro e o ar
gumento relativo a relai;:ao instavel entre economia e politica. 0 projeto de 
reforma desenhado nos pronunciamentos de seus te6ricos e operadores e 
um empreendimento economico em relai;:ao ao qual nenhuma polfrica rea
lista poderia se escorar. Para se tornar facdvel, tal projeto deve ser refeito ou 
radicalizado, transcendendo ou minimizando o empreendimento que tais 
pronunciamentos descrevem. 

0 neoliberalismo verdadeiro, conc:reto, real, distinto do neoliberalismo 
te6rico dos livros, e seletivo. Ele nao leva adiante um programa de mercado 
a ponto de minar somas e conjuntos de interesses. Ele tao somente fori;:a 
tais interesses, em name da adaptai;:ao a novas realidades da economia mun
dial, pedindo sacriffcios em troca de compensai;:6es. 

As elites empresariais de cada pafs teraci a chance de aderirem a uma 
rede mundial de vanguardas produtivas. Enquanto isso, o Estado precisa 
assegurar condii;:6es para paz social, embora reduzido transitoriamente a 
seu poder de desafiar mercados financeiros ou de formular e prever alter
nativas e estrategias rebeldes de crescimento economico. Ao Estado cabe 
a tarefa de evitar os extremos do sofrimento social e preparar as classes 

74 



A SECUNDA. VIA 

trabalhadoras para sua gradual e progressiva incorporac;:ao em uma econo
mia globalizada. Os trabalhadores precisam esperar. 

Entretanto, eles irao esperar. A exemplo de seus patr6es, trabalhadores vi
vem um tempo biografico; a classe trabalhadora nao vive um tempo hist6rico. 
Os trabalhadores querem a salvac;:ao. E querem a salvac;:ao ja, agora. Pretendem 
na politica uma vinganc;:a contra a economia, que virou as costas para eles. E se 
nao existir uma outra alternativa, elegerao Hderes e movimentos que prometem 
soluc;:6es imediatas, mesmo se tais soluc;:6es reduzam-se a um nacionalismo 
populista autodestrutivo que recue do projeto de integrac;:ao em uma economia 
mundial e tente corrigir a inadequac;:ao das redistribuic;:6es compensat6rias, in
sistindo cada vez mais nelas mesmas. Conseqiientemente, a economia politica 
degenera-se em um balanc;:o pendular que oscila entre a ortodoxia excludente e 
o populismo auto-subversivo. 0 balanc;:o e repetido em formas mais limitadas
no ciclo de neg6cios politicos das economias mais ricas.

Para que seja implementado em sociedades verdadeiramente divididas e 
desiguais, e de acordo com lic;:6es tornadas oficiais, o projeto dominante 
carece de base popular ampla. Todavia, o mesmo alcanc;:a tal base apenas na 
medida em que se oferece para fazer mais pela esmagadora maioria da classe 
trabalhadora. Precisa-se democratizar a economia de mercado no interesse 
do trabalhador comum. 

Deve-se assegurar que os governos tenham recursos, habilidades e pode
res necessarios para equipar os trabalhadores em conhecimento e capacida
de, de modo a que estejam protegidos da inseguranc;:a economica e das 
enfermidades. Deve-se inclusive dar a eles meios de dotac;:6es sociais, finan
ciadas pela redistribuic;:ao de bens, para que uma contrapartida em relac;:ao 
a inexistencia de heranc;:as de famflia seja feita. E para que se cum pram tais 
tarefas, deve-se estar habilitado a confiar em instituic;:6es polfricas que in
centivem o engajamento dvico, facilitem reformas e avancem rumo a orga
nizac;:6es mais includentes de sociedade civil. 

Como conseqiiencia, ao longo de sua aplicac;:ao, o programa ortodoxo 
torna-se eventualmente pouco mais ou algo menos do que ordinariamente 
se prop6e a realizar. Pode ser aplicado exatamente de acordo com as propos
tas que sugere apenas em sociedades relativamente igualitarias, transforma
das por gerac;:6es de conflitos de classe e de lutas ideol6gicas que tern auxi
liado no combate a reduc;:ao das desigualdades mais gritantes de circunstancia 
e de oportunidades. Sera que aos pafses e necessario que primeiramente 
sejam aliviados os sofrimentos e dores de suas populac;:6es antes de que 
seguramente eles tomem o rumo de um unico caminho verdadeiro? 
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A combinac_;:ao de periodos longos de luta por igualdade, que duram por 
gerac_;:6es, mas com resultados afetos ao liberalismo e ao neoliberalismo, nao 
representa arranjo referente ao fato de podermos ou devermos lutar. E uma 
miragem que a doutrina can6nica do neoliberalismo seja uma ficc_;:ao, defen
dendo um projeto reduzido a um unico caminho supostamente verdadeiro. 
0 trabalho de uma alternativa progressista consiste na substituic_;:ao desta 
combinac_;:ao impossfvel. 

A outra queixa em relac_;:ao ao programa dominante consiste no descon
forto causado pelo esvaziamento das diferenc_;:as nacionais. 0 resultado 
pretendido projeta-se em convergencia institucional: todos os pafses do 
mundo passaram a se orientar para o mesmo grupo de melhores praticas 
possfveis. As diferenc_;:as entre os pafses sobrevivem apenas como estilos, desin
corporados das respectivas instituic_;:6es. 

As diferenc_;:as reais entre os pafses diminuem na medida em que eles 
competem entre si, sofrendo, fazendo conchavos, pelo desespero da sobre
vivencia e do sucesso, implementando praticas e instituic_;:6es nascidas nas 
sociedades mais ricas e mais poderosas, assim como espalhando pelo mun
do o evangelho revolucionario do crescimento pessoal, por meio das asas 
das culturas erudita e popular do mundo ocidental. A identidade coletiva 
de cada nac_;:ao destaca-se das texturas ricas que comp6em os conjuntos de 
tradic_;:6es e modos de vida, nascidos e desenvolvidos nestas mesmas nac_;:6es. 

0 desejo da diferenc_;:a nacional, entretanto, sobrevive a diminuic_;:ao das 
distinc_;:6es concretas e reais. As nac_;:6es comec_;:am a se parecei; entre si, espe
cialmente nas organizac_;:6es praticas da existencia nacional, hem como nas 
aspirac_;:6es de seus habitantes, no que toca ao consumo individual e a liber
dade. Quando isto ocorre, tal desejo a diferenc_;:a excita-se e nao se acalma. 
Duas nac_;:6es, muito pr6ximas, e muito parecidas, podem ate alimentar 
6dio redproco, devido as similaridades que apresentam. Quanto mais de
solados se tornem estes desejos de diferenc_;:as, nas instituic_;:6es e nas praticas 
sociais, maiores perigos apresentarao. Intransigente e absoluto, porque va
zio e desorientado, transforma-se em flagelo. 

Temos entao raz6es positivas e negativas para valorizarmos divergencias 
institucionais. A razao negativa consiste na prevenc_;:ao da separac_;:ao entre de
sejo de diferenc_;:a e diferenc_;:a real. Civilizac_;:6es vivem em moldes institucionais. 
Permanecem ou se tornam como sao devido as formas institucionais que for
jam. A razao positiva para tal, por sua vez, radica no desenvolvimento de 
poderes e possibilidades da humanidade dentro da unica forma na qual po
dem ser desenvolvidos: no contraste e na comunicac_;:ao das direc_;:6es. 
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Um mundo de democracias precisa fortalecer tais divergencias. Nao ha 
necessidade de enfraquece-las. E tal deve acontecer menos com base nas dife
rern;:as coletivas que herdamos, do que com o fulcro nas diferern;:as coletivas 
que podemos desenvolver. S6 se pode construir com o que se tern. No entan
to, sob o jugo democratico, a profecia fala mais alto do que a mem6ria. 

A partir deste ponto vantajoso, uma convergencia institucional internacio
nal representa um erro e um mal. A humanidade deve continuar a tentar 
implementar diferentes formas e modos de vida, formatando cada uma delas 
com distintas ordens institucionais. Entretanto, se as ideias que fomentam o 
argumento do presente livro estao corretas, a humanidade nao deveria permitir 
a sobrevivencia de nenhuma ordem institucional que falhe em proporcionar a 
seus participantes meios de questiona-la, de corrigi-la, de reinventa-la. 

Um regime internacional aceitavel nao deveria fon;:ar que os individuos 
ficassem permanentemente refens de um modo comum de vida que violente 
suas naturezas. Este individuo deve ter a liberdade de optar por deixar seu 
pais. A condi<;:ao para beneficio de divergencias institucionais e a gradual 
implanta<;:ao do que deve ser um direito universal: o direito que a pessoa tern 
de deixar seu pais e ir viver em um outro lugar. 

A concep<;:ao de Necessidades folsas explora o caminho para o avan<;:o da 
democracia e do experimentalismo. A premissa do argumento justificativo 

. de tal rota, aqui denominada de democracia fortalecida, consiste em se ad
mitir que o modelo institucional atualmente presente nos paises ricos im
p6e custosa e desnecessariamente limita<;:6es a interesses reconhecidos e a 
ideais professos. Restringe-se o progresso pratico da sociedade, a exemplo 
do crescimento economico e da inova<;:ao tecnol6gica. Limita-se o desenvol
vimento de personalidade independente e a prolifera�ao de individuos ca
pazes de dirigirem suas pr6prias vidas e de cooperarem, a partir de uma 
posi<;:ao forte e s6lida, com a vida das outras pessoas. 

0 modelo hoje arraigado, mesmo refinado e aperfei<;:oado pelo projeto 
de convergencia institucional mundial, restringe as possibilidades de pro
gresso concreto. E isto se da porque se limita o acesso a recursos produtivos 
e a oportunidades, mediante a nega<;:ao a um vasto numero de pessoas co
muns, dos meios para que possam desenvolver suas capacidades. Ao mesmo 
tempo, falha-se na elimina<;:ao da subversao do privilegio e da hierarquia de 
classes. N as sociedades mais ricas e relativamente mais democraticas, as 
classes sociais estao agora equilibradas precariamente com meritocracia. 

Podemos ter mais alcance para uma anarquia organizada com praticidade, 
genio motor da economia de mercado, e de emancipa<;:ao para o individuo, do 
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que em rela�o a rigidez dos papeis sociais e das normas hierarquicas. Nao 
apenas podemos desfrutar um pouco mais desses hens, coma podemos tam
hem diminuir, embora nao possamos abolir, as interferencias que ha entre uns 
e outros. Porem, nao conseguimos alcanc;:ar estes objetivos, limitados que vive
mos pelos presentes modelos e arranjos sociais. Devemos redesenhar nossas 
instituic;:6es e nossas praticas, e reformar as crenc;:as que ajudam a sustenta-las. 

No que se refere a organizac;:ao da economia, a ideia central do programa 
da democracia fortalecida consiste no planejamento de um movimento rumo 
a concepc;:6es alternativas para o regime de propriedade. Refiro-me a ajustes 
e tratativas, entre varios governos, fundos independentes, prestamistas, ele
mentos componentes dos direitos tradicionais de propriedade. 0 regime 
aumenta o acesso a recursos produtivos e a oportunidades, hem coma as 
maneiras pelas quais sejam desdobrados e combinados. 

0 espfrito que estimula o fio condutor do projeto sugere que se formate 
modelo politico altamente energizado quanta a organizac;:ao do gover
no. Exige-se e estimula-se um alto nivel de engajamento e organizac;:ao, 
ambos comprometidos com o civismo. Desenvolve-se um potencial para 
praticas consultivas e plebiscitarias, a exemplo do exerdcio da presiden
cia sob regime efetivamente presidencialista, com o favorecimento de 
alternativas para soluc;:6es imediatas de problemas que obstruem o fluxo 
e a velocidade da pragmatica proposta. Elementos da democracia direta 
sao aglutinados e combinados com caracteristicas procedimentais da de
mocracia indireta. Dissimula-se e reinventa-se o repertorio institucional 
do liberalismo constitucional conservador, vinculando-o ao compromisso 
liberal de fragmentac;:ao do poder, repudiando-se todos os instrumentos 
orientados para um arrefecimeni:o da vida politica. 

Na organizac;:ao da sociedade civil, o objetivo de uma democracia fortalecida 
consiste no incentivo para a proliferac;:ao de organizac;:6es nao estatais, par 
meio de instrumentos que reformem e complementem o direito contratual e 
empresarial tradicional. Para tais fins, mecanismos juridicos devem ser desen
volvidos, hem coma bases financeiras e fiscais de um campo da vida social que 
nao e nem politico e nem comercial, que e publico, mas que nao e estatal. 

Na formulac;:ao de direitos e dotac;:6es pessoais a democracia fortalecida 
pretende tonificar capacid�des experimentais e habilidades para que em 
nosso meio se ensaiem arranjos alternativos. De modo que as experiencias 
se desdobrem com seguranc;:a e efetividade, deve-se sentir seguro quanta ao 
controle de salvaguardas e de ferramentas que nao suscitem risco perma
nente ao longo de um passo rapido rumo a inovac;:ao coletiva. 

78 

. \ 



A SEGUNDA VIA 

A preocupac;:ao central do program.a orienta-se para o alavancarnento da 
vida das pessoas mais simples para ni'.veis mais altaneiros de capacidade e de 
intensidade. 0 reconhecimento do genio do homem ordinario e predpuo na 
doutrina democratica. Trata-se de doutrina que exige aceitac;:ao perene e pre
para permanente para a renovac;:ao das estruturas institucionais da sociedade. 
Conseqiientemente, e tam.hem exigencia o preparo para com a aceitac;:ao de 
concepc;:6es de possi'.veis e desejaveis associac;:6es humanas que qualquer dessas 
estruturas modificadas possa incorporar. 

A campanha destina-se a encontrar a grandeza na vida humana ordina
ria e corriqueira, alimentando-a. Essa carnpanha pode ser traduzida em 
compromissos mais estritos e tam.hem em comprometimentos mais arn
plos. Um esforc;:o mais limitado consiste no avanc;:o em area de intersecc;:ao 
entre condic;:6es institucionais de progresso material, incluindo-se cresci
mento economico e inovac;:ao tecnologica, com condic;:6es institucionais para 
maior emancipac;:ao individual em relac;:ao a posic;:6es dgidas de casta, de 
classe e de papel social. Oportunidades pessoais que se rendem e se entre
garn para a logica decadente de esquemas de hierarquia e divisao social sao 
aspectos maiores do mal que a democracia nos prop6e libertar. 

Deve-se substituir o otimismo dogmatico decorrente da crenc;:a em uma 
harmonia preestabelecida entre progresso pr:itico e emancipac;:ao individual, 

. tao caractedstica de doutrinas liberais e socialistas que herdamos do seculo 
XIX, com fe igualmente dogmatica na existencia de um conflito entre tais 
valores. 0 significado destes dais grupos de crenc;:as e a extensao em relac;:ao a
qual cada um deles reforc;:a ou arneac;:a o outro depende de pormenores 
institucionais de cada um deles. Estarnos autorizados a esperar que por meio 
da reforma de nossas praticas e instituic;:6es podedarnos reconcilia-las de for
ma mars arnpla, sem que tenharnos de suprimir as tens6es que entre elas 
efetivamente existam. A esperanc;:a e razoavel dado que o progresso pratico e a 
emancipac;:ao individual dependem da acelerac;:ao do aprendizado coletivo e 
de uma liberdade ampla em articular pessoas, ideias e recursos. 

Certas condic;:6es institucionais que sustentariam progressos praticos nao 
conseguem na mesma medida favorecer a emancipac;:ao individual. Alguns 
modelos de organizac;:ao social que promovem a emancipac;:ao individual re
presentarn obstaculos a inovac;:ao e ao crescimento economico. E necessaria a 
identificac;:ao de areas de intersecc;:6es provaveis entre as bases institucionais 
de cada conjunto organizacional adequado, movendo-se nesta direc;:ao. Ao 
inves de se agir de acordo com um manual de instruc;:6es, avanc;:a-se ao longo 
de pontos predeterminados, alguns hem distantes e outros hem proximos da 
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realidade presente. 0 argumento programatico de Necessidades falsas trabalha 
com tais alternativas, descritas em ponto relativamente discante do modelo 
contemporaneo das democracias ricas do mundo ocidental. 

0 esforyo para realyar os poderes da humanidade, e conseqilentemente da 
experiencia da vida, fixando-os em um n{vel mais alto de intensidade, tambem 
passa por uma aproximayao entre progresso pratico e a  emancipayao individual 
com vistas a reconciliayao entre grandeza e solidariedade, transcendencia e co
nexao. Trata-se de uma resposta a nosso estado existencial basico, bem coma da 
tentativa de alcan�r uma oportunidade de fortalecimento. Uma vez que os 
objetivos sejam reconsiderados a luz desta premissa, pode-se ensaiar uma res
pasta parcial a seguinte questao: para que servem a intensificayao da experiencia 
e o fortalecimento da capacidade e para quais fins devem ser usados? 

A proposta do experimencalismo democratico reside parcialmente na 
promessa de se contribuir para a realizayao de expectativas tais coma susci
tadas nas primeiras objey6es lanyadas em relayao a um consenso contempo
raneo. Tais expectativas variam do desejo na preservayao e na reinvenyao das 
diferenyas nacionais ate o piano de evitar desigualdades extremas e insegu
ranyas sociais, culminando no progresso pratico e na emancipayao indivi
dual, instancias que devem ser reconciliadas. 

Tem-se tambem outra razao menos tangfvel para que se reconheya a 
. autoridade do experimentalismo democratico, empreendendo os experi

mentos institucionais contfnuos que o mesmo exige. Tal motivo consiste na 
apcidao em se viver e agir coma realmente somos. A humanidade que esta 
em nos e definida pelas relay6es e conex6es que existem entre as pessoas, 
bem coma por nossa capacidade de transcender aos sistemas de vida e de 
discursos que conhecemos ao longo de nossas existencias. 

Enfrentam-se dais grandes problemas que nenhum programa de re
construyao social pode resolver. Do modo coma respondemos a esses pro
blemas, coma indiv{duos e coma sociedade, dependem as chances de nos 
tornarmos nossos proprios senhores, sem experimentarmos cal domfoio 
coma terror insuportavel, um terror do qual tentarfamos escapar para 
uma nova forma de servidao. 

Tornamo-nos indiv{duos completos por meio de nossos relacionamen
tos praticos, cognitivos e emocionais, desenvolvendo nossos poderes e nos 
humanizando. Na inexistencia de tais relay6es nao ha liberdade. Ha ape
nas o silencio e a fraqueza. Porem, essas relay6es tambem nos paralisam 
com a dependencia, foryando-nos a agir de acordo com padr6es e papeis 
preestabelecidos, roubando-nos de nos mesmos. 
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Conseqiientemente, o progresso do experimentalismo democratico e 
muito importante, dado que prop6e engrandecer pessoas comuns, corri
queiras e ordinarias. E o faz na medida em que promete avanc;:ar na 
intersecc;:ao entre progresso pratico e emancipac;:ao individual. 

Podem ser muitos os sinais desta grandeza conquistada. Seguem alguns 
exemplos: a boa vontade e a habilidade do individuo em autoproteger-se, 
isso porque a falta de protec;:ao e antidoto para a mumificac;:ao e caminho 
para mais vida; a capacidade de uma busca mais efetiva de objetivos mate
riais e morais, mediante a reconstruc;:ao parcimoniosa das estruturas e cren

c;:as dentro das quais normalmente vivemos; o dominio de nossas premissas 
aviva-nos a consciencia, a independencia e o poder; a consciencia de uma 
condic;:ao de vida singular, dramatica e irreversivel, hem coma dos eventos 
hist6ricos em relac;:ao aos quais cada vida se confunde. E que o momenta 
narrativo proporciona a nossa experiencia uma intensidade insaciavel, a 
completude de um significado e de uma possibilidade, circunstancias que 
alegoria e fatalismo iriam negar. Como ultimo exemplo, resta a habilidade 
em unir um engajamento completo entre empreendimento e comunidades 
com poder intelectual para julgamento e poder pratico para destituic;:ao e 
substituic;:ao. Ha sempre alga mais em nos mesmos, individual e coletiva
mente, do que ha naqueles que destituimos e substituimos. 

Devemos nos reconhecer coma radicais originais, coma individuos 
que transcenderam ao pr6prio contexto. Conhecemos e sabemos o que 
seremos no fim de tudo. Tal reconhecimento transforma-se em amor, 
que e seu ponto focal. Este reconhecimento e fundado na capacidade de 
imaginar as outras pessoas um pouco alem da supressao do interesse 
pr6prio. Porem, ainda nao temos poder para ultrapassar as estac;:6es e 
marcas da vida. Devemos lutar para nos transformar em seres dotados 
de completude. Na medida em que tal transformac;:ao se da, outorga
mos realidade pratica aos lac;:os que ligam ideias de amor e de espfrito, 
de conexao e de transcendencia. Este e o horizonte de ansiedade para o 
qual apontam empreendimentos prosaicos e seculares do experimen
talismo democratico. Trata-se da ligac;:ao mais importante entre as preo
cupac;:6es que dirigiram as religi6es soterol6gicas do Oriente pr6ximo, 
coma judaismo, cristianismo e islamismo, com as ideias centrais do cre
do democratico. 

Sao varios os defeitos que afetam o argumento de Necessidades falsas. 
Parecem um pouco mais falhas na completude do que enganos. Entre
tanto, a tentativa de redimi-los sugere o quanta as ideias aqui desenvol-
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vidas precisam ser aperfeii;:oadas antes que possam atingir o objetivo de 
reivindicar um segundo caminho. 

A primeira e mais basica deficiencia do argumento consiste na facilidade 
com que as ideias nele encetadas possam ser interpretadas como compo
nentes de um manual de instrui;:ao autoritario e dogmatico. 0 que se ne
cessita, pelo contrario, e de uma forma de reconhecer possibilidades de 
transformai;:6es emergentes, de nos apropriarmos destas possibilidades, e 
de desenvolve-las rumo a uma direi;:ao que acomode nossos interesses e ideais. 
Trata-se de problema decorrente da ausencia, na parte central do presente 
livro, de programa de transii;:ao, vinculando democracia fortalecida com 
circunstancias concretas das sociedades presentes. 

Todavia, a ideia de programa de transii;:ao implica antecipadamente na 
aceitai;:ao de que, de fato, e compensador pensarmos muitos passos adiante 
no que toca a uma seqi.iencia de reformas e a uma formulai;:ao de ordem 
institucional distinta da atual. Tal esfori;:o, e ai vai outra objei;:ao, representa 
retorno perigoso para a aventura racionalista de epocas anteriores. 0 que 
realmente precisamos e de uma perspectiva relativa a qual direi;:ao tomar
mos, hem como necessitamos de que se indique com dareza qual o pr6ximo 
passo. Pode-se entao em seguida confirmar-se nossos poderes de reconstru
<;:ao, sem que nos rendamos a ilusao de que somos habeis para dominar um 

_futuro distante. Um programa para o porvir pode fortificar o desejo e a 
vontade, porem cobra o prei;:o de corromper a imaginai;:ao. 

Deve-se ler o argumento em favor do fortalecimento da democracia a
luz do argumento das necessidades falsas e do pragmatismo radical que o 
informa. Tal leitura, sob tal perspectiva, nao capta no programa mero ma
nual de instrui;:6es. Deve-se entender o projeto como exemplo de como 
podemos fortalecer a democracia e generalizaro experimentalismo atraves 
da renovai;:ao de nossas praticas e de nossas instituii;:6es, embora, hem en
tendido, no presente momenta nos encontremos a media distancia desta 
realizai;:ao, nao estamos dela tao distantes e nem tao pr6ximos. 

Permanecemos sob as garras de um arranjo institucional que reconhece
mos cada vez mais como contingente e restritivo em relai;:ao a nossos interesses 
e ideais. Nao sabemos como produzir ou imaginar cenario distinto. Conti
nuamos na dependencia de uma calamidade como condii;:ao emuladora 
para a reconstrui;:ao da sociedade, e ate mesmo como circunstancia 
determinante para reimagina-la. 

Parte da solui;:ao consiste no desenvolvimento de outro modelo de se pen
sar e de se falar sabre a sociedade. Um modo que nos permita compreender 
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o carater profetico de nossas praticas e de nossas instituic;:6es. 0 sentido no
qual se fez o que somos. 0 poder que possuimos em resistir e em revisar a
nos mesmos. A utilizac;:ao de alianc;:a entre pensamento e politica em desfavor
do destino.

Tal compreensao nao nos conduzira para um agnosticismo relativo a
sociedade e a hist6ria. Pelo contrario, a aludida compreensao aumentara o 
poder e a generalidade das ideias que possuimos. A reivindicac;:ao de tal 
suposic;:ao e o objetivo do argumento das necessidades falsas. 

A soluc;:ao passa pela renovac;:ao, pela composic;:ao de uma compreensao 
reorientada, por uma imaginac;:ao programatica, pelos meios como pensamos 
e falamos a respeito do futuro e de suas alternativas. Como conseqi.iencia do 
longo triunfo do determinismo junto as ciencias sociais, verifica-se que nossas 
praticas explicativas sao antagonicas a nossas ambic;:6es programaticas. 

Na medida em que ultrapassamos tal obstaculo, por meio da reforma de 
nossas ideias relativas a sociedade, descobrimos novos problemas. Nao ha um 
estilo privilegiado de discurso programatico. Pode-se propor local ou global
mente, tanto para o pr6ximo passo como para uma futura seqi.iencia de refor
mas planejadas, projetando-se uma certa direc;:ao para as mudanc;:as pensadas. 

Tambem na medida em que nos movemos do local para o global, e dos 
pr6ximos passos para os movimentos mais avanc;:ados, nosso pensamento 
torna-se mais experimental e mais especulativo. Entretanto, nao podemos 
nos confinar no ambito do pr6ximo passo sem que consigamos esvaziar a 
direc;:ao de seu conteudo real. E se nos limitarmos ao ambiente local, fracas
saremos em justificar as limitac;:6es e as oportunidades apresentadas pela 
cadeia de analogias que agora vinculam a humanidade. 

Precisamos conseqi.ientemente buscar e ocupar o espac;:o total que e ofereci
do por um discurso programatico. Do local para o global, do pr6ximo para o 
distante, do pratico para o profetico. Parcela significante do argumento 
programatico aqui encontrado move-se com destino a varios limites do univer
so imaginativo. 0 global, o distante, o profetico, embora plasmados na lingua
gem esteril do Direito e da doutrina social. 0 verdadeiro significado desta 
referencia aqui feita aos limites buscados torna-se aparente apenas quando apro
ximamos o conteudo aqui defendido com outros discursos conceituais que de
veriam ocupar o remanescente do espac;:o imaginativo, alias sua maior parte. 

Entao a imaginac;:ao programatica faz as pazes com as possibilidades locais 
e emergentes. E apenas entao tal circunstancia torna-se possivel, sem que se 
caia no erro de supor que tais possibilidades estao ja prenhes de futuros par
ticularizados. Possibilidades emergentes precisam ser fertilizadas com ideias 
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que aumentem nosso dominio sobre o tempo e sobre as circunstancias. Cada 
uma destas possibilidades e indeterminada no que toca a sua natureza 
institucional, e conseqtientemente tambem no que se refere a suas conseqtien
cias sociais. Permanecendo desacompanhado, o programa de fortalecimento 
da democracia convida a um mal entendido, a partir do qual o insightreferente 
a sua intenc;:ao deve ser salvo. 

Outro defeito reside na ausencia de argumento que demonstre os passos 
de transic;:ao possivel entre a proposta resultante do fortalecimento da demo
cracia com o aqui e o agora, com o imediatismo da sociedade contemporanea. 
Cada uma das propostas programaticas merece ser pensada como marco 
indicativo do caminho que nos conduza de onde estamos para uma direc;:ao 
desejada, por meio de uma sucessao de passos. Uma teoria social determinista, 
abrac;:ando a ideia de sistemas institucionais indivisiveis que se sucedem de 
acordo com um roteiro preestabelecido nao deixa espac;:o para que se pensem 
alternativas. Necessidades ocupam o espac;:o de propostas. 

Nossa imaginac;:ao transformadora restara desorientada se a derrota de 
tal determinismo for seguida por praticas explicativas que diminuam ou 
que neguem a descontinuidade estrutural na hist6ria. Seremos forc;:ados a 
revisitar um modelo substitutivo e falso de realismo. Uma proposta realista 
enquanto abordar o que existe e ut6pica enquanto se distanciar da realidade 
presente. Entao surge um dilema ret6rico falso que desorienta e que 
descredita esforc;:os contemporaneos de se pensar programaticamente. Uma 
proposta que se distancie das praticas arraigadas sera objeto de zombaria e 
motejada como ut6pica. Uma proposta pr6xima dos arranjos institucionais 
presentes sera repudiada como trivial. 

0 pensamento programatico e musica, nao e arquitetura. Vive em 
seqtiencia. Uma vez mantido por uma imagem de mudanc;:a no contexto 
formativo da vida social, instrumentaliza-nos para a explorac;:ao de um ca
minho de mudanc;:a em muitos pontos distintos, diretamente transitando 
do pr6ximo passo para os passos mais distantes. 0 que importa e a  direc;:ao 
e nao a proximidade relativa. 

0 objeto do argumento explicativo do presente ensaio consiste no esta
belecimento de uma concepc;:ao confiavel de mudanc;:a estrutural, nas ruinas 
do determinismo da teoria social classica e na onda dos subterfugios da 
ciencia social contemporanea. Todavia, a proposta de reconstruc;:ao, que 
encontra suporte no argumento do texto, reside em ponto deliberadamente 
remoto do presente arranjo institucional, o melhor que revela a direc;:ao 
para a qual se dirige a proposta. 
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Esse programa precisa ser complementado por formas de pensamento 
que se conectam as realidades presentes e com o discurso dominante. Quanta 
mais pr6ximos nos aproximamos do aqui e do agora, do imediatismo de 
nosso tempo, mais contextualizado deve o argumento se centrar, quanta a 
circunstancias particulares. E para nos aproximarmos, exige-se menos um 
piano de seqilencia fixa de reformas descritas, em ordem predeterminada 
de modo discursivo singular, do que de repert6rio completo de diferentes 
formas de se explorar o pr6ximo passo, e os passos supervenientes. 

Um terceiro defeito do argumento programatico de Necessidades falsas con
siste na falha que ha no reconhecimento de diw;:6es plausiveis que o 
aprofundamento do experimentalismo democratico pode tomar. A concep
c;:ao de uma democracia fortalecida identifica uma direc;:ao neste sentido. Uma 
direc;:ao marcada por interac;:ao entre arranjos que estabelecem politicas 
energizadas e reformas designadas para que se afrouxem os nos privilegiados 
dos recursos essenciais de riqueza, poder e conhecimento. 

0 reconhecimento de que a democracia possui alternativas futuras nao 
pode se reduzir a reflexao te6rica tardia, ou a concessao de prindpios, pro
duzida posteriormente a subtrac;:ao de seus efeitos praticos. Enfatizar tal 
diversidade significa o reconhecimento da falsidade da ideia liberal que nos 
da conta de que podemos separar o certo do born, mediante a criac;:ao de 

_instituic;:6es que permanecem neutras ao longo de possibilidades defensivas 
calcadas na experiencia. A miragem da neutralidade fixa-se em um compro
misso realista para a abertura e para o experimentalismo, convidando para a 
concepc;:ao de equac;:ao que paralise um sisterria institucional particular que 
tenha a forma definitiva de sociedade livre. 

Movimentando-se nessa direc;:ao, incluindo-se o que aqui chamo de de
mocracia fortalecida, sao desestimuladas e sacrificadas algumas formas de 
experiencia humana de valor inestimavel. Cada uma das direc;:6es apresenta 
seus erros. Trata-se de uma agenda repleta de problemas. Ganha-se mais 
autoridade e mais poder na medida em que se dominam tais problemas. 

0 quarto defeito do argumento programatico de Necessidades falsas 
consiste em sua impotencia para explorar a relac;:ao entre os temas afetos 
a segunda via com os aspectos de todos os demais caminhos propostos, 
especialmente no que toca a polemica travada com a suposta senda 
exclusiva proposta pelo neoliberalismo. Tai problema, por outro lado, 
decorre de outro aspecto, o fracasso em confrontar o peso das diferenc;:as 
nacionais que sobrevivem, diferenc;:as enfraquecidas, porem vigilantes, 
cotejadas com o mundo contemporaneo. 
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Seria a alternativa mais adequada um segundo caminho ou uma gama 
de caminhos alternativos? Ou sera que nao deverfamos buscar opc;:6es, por 
outro lado, nos varios caminhos que carecem de ser construidos com os 
materiais produzidos e oferecidos pelas tradic;:6es conflitantes e pelas civili
zac;:6es que se desenvolveram ao longo da hist6ria mundial? 

Por causa da necessidade de sucesso pratico e da busca de sobrevivencia, 
cada pais deve agora se mostrar preparado para entregar parte de si, 
reformatando praticas e habitos particulares com comportamentos que ha 
de importar e copiar, imitar e adaptar. Em tal circunstancia, qual deveria 
ser nossa atitude para com as diferenc;:as entre as nac;:6es? 

Doravante passo a discutir o problema da transic;:ao e a  relac;:ao das muitas 
alternativas com o segundo caminho. 

Ha um programa que faz a mediac;:ao entre o presente arranjo institucional 
e a  democracia fortalecida, com estac;:6es nas vers6es rivais do segundo cami
nho. Embora toda transic;:ao deva levar em conta as circunstancias de uma 
sociedade em particular, em relac;:ao a qual se pretende executar o programa 
em foco, pode-se visualizar tal projeto como resposta concreta aos proble
mas e as circunstancias de um grande numero de paises. Apenas os mais 
pobres serao exduidos. Mesmo a este baixissimo nivel de desenvolvimento, 
o programa pode exibir pormenores distintivos suficientes para plasmar sua

, diferenc;:a em relac;:ao a humanizac;:ao do inevitavel, reduto para O qual agora 
a maioria dos progressistas reduziu e depositou suas esperanc;:as. 

Governos competentes e condiroes para estrategias de rebeliao para o 
desenvolvimento nacional 

0 primeiro elemento no referido programa de transic;:ao consiste em 
assegurar que os governos disponham de recursos humanos e financeiros 
com os quais poderao fortalecer e erguer as pessoas mais comuns. Tal gover
no proporciona meios educacionais e economicos para a cooperac;:ao e o 
autodesenvolvimento independente. As pessoas recebem ajuda para que 
possam libertar-se por si mesmas dos trabalhos mac;:antes e enfadonhos, da 
repetic;:ao, do artesanato sem fim. Torna-se possivel que se desenvolvam for
mas de vida mais adequadas ao espfrito, isto e, que suscitem um transbor
damento da pr6pria circunstancia e a  percepc;:ao da vida de modo altaneiro. 

Tal governo faz mais do que investir em salvaguardas economicas e em 
capacidades economicas de sua populac;:ao. Comporta-se tambem como socio 
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ocasional de uma multitude de futuros microempresarios, par meio de fun
dos financeiros e de centros de apoio. Ele ainda proporciona diretamente 
ou ajuda que se obtenham fundos e conhecimento necessarios para o ini'.cio 
de uma nova fase na vida das pessoas. 

Para tudo isso, o governo necessita de fundos e de pessoal administrati
vo. A situa<;:ao tambem requer uma certa margem de manobra. Um pouco 
de habilidade, par exemplo, para enfrentar os caprichos das finan<;:as 
internacionais. A situa<;:ao exige tambem o sacrifi'.cio necessario para que se 
implemente uma economia real, em que pese o medo e a  ganancia de drculos 
restritos de magnatas do dinheiro. 

Tal governo tributa de forma pesada. No entanto, gasta o que tomou a 
ti'.tulo de tributos transformando sua popula<;:ao, melhorando a qualidade de 
seus habitantes. Nas condi<;:oes do mundo contemporaneo, nenhuma socieda
de conseguiu se civilizar respeitando o potencial das pessoas comuns, sem reco
lher pelo menos trinta par cento de seu produto nacional bruto em tributos. 

Porem, coma uma carga tributaria alti'.ssima poderia ser assegurada 
com um mi'.nimo de trauma e de custos, de modo a implementarem-se 
incentivos economicos e iniciativas produtivas? Nos estagios iniciais da 
transi<;:ao deve-se contar com a regressividade tributaria. Por exemplo, na 
tributa<;:ao da circula<;:ao de produtos, e conseqi.ientemente do consumo, 
.utiliza-se uma ali'.quota unica. 

A justificativa para tal uso da regressividade repousa nas li<;:oes compara
tivas de experiencias fiscais. Tais li<;:oes suscitam paradoxo. 0 sistema tribu
tario que aparenta respeitar a tributa�ao progressiva, regularmente acaba 
por preservar a desigualdade latente nas circunstancias e nas oportunidades 
da vida social. Um sistema tributario que pare<;:a virar as costas para os 
prindpios progressivos acaba par favorecer a redistribui<;:ao, colaborando 
para a realiza<;:ao de mais igualdade. 

A explica<;:ao para este paradoxo aparente radica na rela<;:ao existente en
tre as conseqi.iencias economicas do aumento da carga fiscal e o papel dos 
gastos sociais, sendo esses ultimas financiados par carga tributaria muito 
alta, utilizada na modera<;:ao e na acelera<;:ao de capacidades. A curto prazo, 
o ni'.vel e o carater dos gastos sociais pesam mais do que uma relativa
progressividade na tributa<;:ao.

Um sistema tributario relativamente progressivo, coma o norte-ameri
cano, marcado par carga pesada no impasto de renda da pessoa fi'.sica, aca
bou provando-se regressivo na vida real. Nas democracias contemporaneas, 
todas relativamente democraticas, uma redistribui<;:ao tributaria direta nao 
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da conta de produzir recursos publicos suficientes, que se mostrem efetiva
mente importantes. Nao se logra tal objetivo sem que se alcance um nivel 
que daria inicio a um rompimento de incentivos que possibilitariam um 
crescimento economico rapido e sustentado. Na medida em que se redu
zem os incentivos atuais, com o objetivo que se economize, produza e invis
ta, ter-se-ia uma ameac;:a aos arranjos ja costumeiros e arraigados da ativida
de produtiva, sem a criac;:ao de uma alternativa distinta que substitua o 
modelo anterior. 

Par contraste, o sistema tributario frances, que aparenta ser relativamen
te regressivo, porque baseado na tributac;:ao indireta do consumo, pode de 
fato provar-se mais progressivo. Isto se da na medida em que um maior 
volume de gastos sociais proporcione conseqiientemente um maior recolhi
mento par parte do Estado, acompanhado de um menor trauma economi
co, sobremodo se este alto gasto social for utilizado para proporcionar uma 
efetiva redistribuic;:ao de renda. A redistribuic;:ao par meio da extrafiscalidade 
e sempre subsidiaria de uma redistribuic;:ao que resulte em reforma estrutu
ral. 0 efeito progressivo de tal politica fiscal conseqiientemente depende, 
mais do que tudo, da ampla estrutura das instituic;:6es politicas e economi
cas. Vincula-se a extensao em relac;:ao a qual tais instituic;:6es descentralizem 
o acesso aos recursos e oportunidades produtivas.

Nenhum pais que aspire ser uma democracia tern raz6es para aceitar
mudanc;:as para um modelo de tributac;:ao regressiva, suscitando uma maior 
arrecadac;:ao tributaria, a menos que implementem algumas condic;:6es. 
Quanta maior a carga fiscal, mais deve o ente tributante mostrar-se com
prometido em utilizar os recursos carreados para proporcionar o bem estar 
geral. Ademais, tal politica precisa ser vista coma um elemento componen
te de um movimento mais amplo tendo em vista a democratizac;:ao do mer
cado, de modo a que um maior numero de pessoas possa ter acesso aos 
meios de produc;:ao, desenvolvendo-os de muitas maneiras. 

Uma vez que tenhamos mais recursos disponiveis para o governo, com 
menos trauma, par meio de uma tributac;:ao indireta e regressiva sabre o 
consumo, pode-se dar inicio, em momenta posterior, a reintroduc;:ao da 
progressividade que fora sacrificada em tal modelo fiscal. 

Um sistema de progressividade tributaria possui dais objetivos principais. 
Atenta-se para a hierarquia dos padr6es de vida, causada pela habilidade de
sigual dos individuos em gastar recursos gerados pela sociedade em beneficio 
proprio, alem do exerdcio do poder, permitido pelo uso do capital no co
mando do trabalho. Assegurando-se ao ente tributante o acesso a arrecadac;:ao 
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expressiva, pode-se alcanyar o primeiro objetivo mediante a diminuiyao das 
alfquotas de consumo, concomitantemente a um aumento nas alfquotas dos 
outros impastos, alcanyando-se um fato gerador tributario identificado pela 
diferenya entre a renda e a  poupanya individuais, o chamado impasto Kaldor. 
Pode�se alcanyar a segunda meta por meio da tributayao do capital, comeyan
do-se com uma taxayao progressiva em doay6es e heranyas familiares. 

Dotar-se um governo com base expressiva de receitas publicas e apenas 
metade do que se necessita para se instrumentaliza-lo para que detenha capaci
dade de iniciativa. Consiste a outra metade na necessidade de se desenvolver 
um corpo burocratico de elite, bem remunerado, respeitado, bem treinado, 
recrutado entre profissionais de infcio e de meio de carreira. Tao inadequado 
quanto a inexistencia de um serviyo publico de elite e a  utilizayao de tal serviyo 
para fins politicos, com base em concepyao apoHtica de conhecimento tecnico. 

Alem de recursos financeiros e humanos o governo que mentalizo carece 
tambem de condiy6es que possibilitem que o pafs trilhe o caminho revolu
cionario de desenvolvimento nacional, preocupando-se menos com os pre
conceitos das ahas finanyas e mais com as demandas de uma economia 
concreta. Para tais fins, o pafs deve contar com um programa de mobilizayao 
de recursos nacionais. Tal sistema exige um alto indice de poupanya interna 
e um bem articulado vfnculo entre poupanya e investimento. 

E verdade que a poupanya domestica tern sido identificada menos como 
causa OU condiyao e mais como conseqiiencia do crescimento. Tambem e 
verdadeiro que, ao contrario do enunciado por inumeras suposiy6es falsas 
do ideario marxista, para efeitos de base para o crescimento economico, a 
extrayao de um sobrevalor do consumo corrente e bem menos interessante 
e eficiente do que a capacidade de inovayao permanente. 

Na maioria d�s vezes, a razao justificativa para a busca de um alto nfvel 
de poupanya interna encontra-se na ampliayao da habilidade de financia
mento de estagios iniciais de desenvolvimento nacional, com base em insti
tuiy6es de mercado redefinidas, sem que se tenha que agradar aqueles que 
exercem grande influencia nos movimentos do capital, conduzindo a eco
nomia mundial. Fortalecemo-nos na medida em que deixamos de sacrificar 
as necessidades de uma economia real. Ate agora, os sacriHcios somente 
beneficiaram os banqueiros e seus agentes. 

Um dos objetivos da utilizayao do padrao ouro em seus dias de gl6ria 
fora manter o nfvel de atividade economica dependente da confiabilidade 
no regime de juros, controlado pelos interesses do grande capital, que man
tinha os governos sob redeas curtas. Devemos enfrentar toda tentativa 
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orquestrada no sentido de recriar equivalentes do padrao ouro. Para aqueles 
que pretendem o retorno de tal modelo ou de alga similar, a limitac;:ao da 
presenc;:a do Estado na conduc;:ao e no controle de iniciativas economicas 
nao e O problema, e a soluc;:ao. 

Porem, um alto nfvel de poupanc;:a interna sera perigoso se falhar em se 
fazer acompanhar por um estreitamento dos lac;:os institucionais entre pou
panc;:a e produc;:ao. E verdade que devemos rejeitar a vulgar concepc;:ao 
keynesiana que nos sugeriria que devemos consumir, independentemente 
do contexto, dado que o consumo elevaria o nfvel de atividade economica e 
a capacidade produtiva da economia. Na rejeic;:ao de tal concepc;:ao, entre
tanto, tambem nao podemos retornar a um dogma pre-keynesiano, que 
nos informa que a frugalidade e um hem em si, ou que a traduc;:ao da fruga
lidade em crescimento economico e desdobramento natural. 

Se a oferta nao consegue criar sua pr6pria demanda, possibilitando pelo 
menos um baixo nfvel de equilibria, a demanda provavelmente nao consegui
ra gerar sua respectiva oferta por conta de uma inadequada resposta de inves
timento e de inovac;:ao. Ou entao o modelo se dissipa com o crescimento de 
importac;:6es, o qual a economia interna logo se encontra incapaz de manter. 

Pode-se reduzir para uma equac;:ao terminol6gica a relac;:ao contingente 
entre economia e consumo e entre investimento e produc;:ao, somente quan
do perdermos de vista a indeterminac;:ao institucional da economia de mer
cado. Esta e marcada pela pluralidade de formas, nas quais consegue-se 
traduzir a ideia abstrata de economia de mercado. 

A progressividade tributaria temporariamente sacrificada podera ser re
compensada com uma poupanc;:a compuls6ria sabre saques, proporcional a
renda. Tal esquema implementaria o prindpio da poupanc;:a compuls6ria. 
Daqueles que ganharri acima de um determinado patamar sera transferida 
uma parcela da receita para garantia de uma receita minima para aqueles 
que ganham abaixo de um outro patamar tambem a ser identificado. Po
rem, o beneffcio exige que o beneficiario esteja trabalhando ou sendo trei
nado para o trabalho. Na medida em que as contas de poupanc;:a sejam 
individualizadas consegue-se a transferencia de contas com maior numera
rio para contas com menos recursos, de modo que valores dos mais ricos 
sejam transferidos para os mais necessitados. 

Parte desses recursos poderia ser drenada para um conjunto de fundos 
publicos e privados, operados no mercado financeiro e tambem fora dele. 
Parcela <lesses valores poderia proporcionar lac;:os mais diretos entre pou
panc;:a e produc;:ao, externos ao mercado financeiro convencional, ocupan-
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do-se esses fundos de um trabalho tipico do capital de risco, mediante o 
investimento em novas empreendimentos. Um montante desses recursos 
tambem poderia multiplicar e aprofundar as conex6es entre setores mais 
avanc;:ados e mais atrasados da economia, contribuindo na formayao de uma 
retaguarda de sustento economico orientada para o credito, para a tecnologia, 
para o aperfeiyoamento das tecnicas produtivas, para a inovayao. 

Porum ser humano dotado e equipado 

Uma segunda plataforma do programa de transiyao consiste no compromis
so de fortalecer a dotayao economica e educacional do trabalhador ordinario e 
do cidadao com um. Trata-se de um esforya para garantir para tais pessoas meios 
para a realizayao de iniciativas concretas e para cooperayao efetiva. 

0 trabalhador e o cidadao nestas condiy6es precisam estar aptos a ga
nhar o sustento e a vida. A partir de uma posiyao de auto-suficiencia preci
sa-se trabalhar em conjunto. 0 trabalhador necessita ser preparado para 
participar de atividades comuns e de cooperativas, perfilando forya pratica 
e autoconfianya que o protejam da dependencia miseravel. 

A ideia principal que subjaz ao esforyo de garantir dotayao economica e 
_educacional basicas a cada pessoa consiste no fato de que tanto mercado demo
cratizado quanta democracia efetiva requerem um agente que seja individuo 
livre e capaz. Nern a descentralizayao das oportunidades economicas e tampouco 
a energizayao da democracia seriam suficientes para gerar tal pessoa. Uma ideia 
correlata indica-nos que a habilidade individual para participayao efetiva em 
praticas coletivas de inovayao acelerada, hem coma para tolerar sem medo as 
perigos e ameayas que a situayao suscita, dependem muito da experiencia pes
soal e unica de se sentir dona de si mesmo. 0 trabalhador e o cidadao precisam 
sentir-se seguros. Precisam de muita garantia, e da proteyao de um ambiente 
acolhedor que albergue seus interesses vitais e suas habilidades. 

0 esquecimento de regras que definam esses interesses vitais e essas ha
bilidades par parte de um projeto politico de curto prazo limita o 
experimentalismo democratico que vitaliza a democracia verdadeira. 
Lembremo-nos analogicamente da relayao entre o amor que as pais dao aos 
filhos e as aventuras dos filhos no sentido da auto-realizayao. 

Obtem-se maior efeito pratico na demofilia que motiva a democracia na 
medida em que se garanta a pessoa comum uma posiyao na ordem social e 
uma chance para que domine sua circunstancia imediata. Agimos com a ideia 
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de que a estrutura de classes sociais impoe uma limitai;:ao desnecess:iria e 
intoler:ivel ao potencial da humanidade e a grandeza do individuo. Permiti
mos que esta ai;:ao seja guiada pela conjectura de uma condii;:ao que de fim ao 
sistema de classes sociais, coma mecanismo de garantir a cada pessoa uma 
herani;:a social dos recursos economicos e sociais. Ha outras condii;:oes. 

Uma segunda condii;:ao consistiria na descentralizai;:ao do acesso efetivo 
ao capital e aos outros meios de produi;:ao. Uma terceira condii;:ao centra-se 
na organizai;:ao da politica e da sociedade civil de modo que se tornem mais 
f:iceis a identificai;:ao, os desafios, as mudani;:as, passo a passo, das pr:iticas e 
das situai;:6es j:i arraigadas. Uma ultima condii;:ao decorre das preocupai;:6es 
referentes as partes remanescentes do programa de transii;:ao. 

Assegura-se a cada cidadao um quinhao de dotai;:ao economica garanti
do-se ao mesmo, assim que o nivel de riqueza social e -0 estado das finani;:as 
publicas permitirem, uma coma de dotai;:ao social. Tal conta seria formada 
par um fundo de recursos sac:iveis pelo interessado. 0 individuo pode retirar 
valores em certos momentos da vida. Par exemplo, quando d:i inicio a seus 
estudos superiores, quando se casa, quando d:i entrada na compra de uma 
casa, quando estabelece um negocio. As retiradas variariam de acordo com 
alguns criterios de compensai;:ao. Necessidade especial, premios, incentivos, 
habilidades extraordin:irias, tudo muito hem demonstrado par meio de 
competii;:6es e de aferii;:6es objetivas. 

Uma enfase em distribuii;:ao limitada de recursos substitui, no pro
grama de transii;:ao, a preferencia socialdemocr:itica par uma compensa
<;:ao mitigada de transferencia de rendas. Redistribuii;:ao de recursos ou 
de rendas nao conseguem atingir o efeito desejado a menos que contex
tualizem inovai;:6es institucionais desenhadas para democratizar o mer
cado e para energizar a democracia. Em tal contexto, o desenvolvimento 
do prindpio da herani;:a social par meio da dotai;:ao economica individual 
ajuda a recriar, sob as presentes condii;:6es, o ideal arcaico de democracia 
de pequenos propriet:irios. A pequena propriedade deveria garantir a 
independencia nas escolhas individuais, assim coma deveria garantir tam
hem a liberdade de opi;:ao politica. 

Para se renovar permanentemente este ideal, deve-se salv:i-lo de sua 
confiani;:a exclusiva no sistema de propriedade particular, Deve-se re
pensar a dotai;:ao social coma uma parte da solui;:ao e nao coma solui;:ao 
efetiva, isolada e individualizada. A solui;:ao depende de uma combina
i;:ao de medidas que purifiquem de nossas atividades cooperativas as 
nodoas da dominai;:ao e do subjugo. 
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0 desenvolvimento educacional promove um complemento a dotac;ao eco
nomica. Ha dois pontos cruciais. 0 governo deve garantir a todos um minimo 
de educac;ao de qualidade no inicio da vida, com opc;ao para que se estenda o 
beneficio para as fases posteriores da existencia. Em segundo lugar, os conteu
dos dos programas educacionais devem instrumentalizar os educandos para 
que detenham meios intelectuais para trabalhar dentro da ordem presente e 
para julga-la a partir de uma distancia criativa e imaginativa. 

Os valores a serem outorgados para fins educacionais devem incluir in
vestimentos mfnimos em relac;ao a cada crianc;a e em relac;ao a cada estabe
lecimento de ensino, avaliados de forma independente. A obtenc;ao garan
tida de tais valores m{nimos e incompadvel com um sistema federal dgido 
ou com a utilizac;ao, dentro de tal contexto, de financiamentos exclusiva
mente locais para escolas publicas. Se as financ;as locais desempenham um 
papel no fomento da educac;ao, deve haver provis6es para auxilia-las, por 
meio da redistribuic;ao entre as varias localidades, de recursos educacionais 
dispon{veis para as comunidades mais pobres e mais carentes. Nos extre
mos da privac;ao a redistribuic;ao deveria ser mais agressiva. Por exemplo, a 
quantidade a ser pulverizada em cada localidade poderia ser inversamente 
proporcional a renda per capita da respectiva comunidade. 

Em vez de permanecerem rigidamente separados, o governo federal e os 
governos dos estados e dos munidpios devem formar colegiados intergo
vernamentais com o objetivo de supervisionar o programa de financiamento 
educacional aqui proposto. Tais colegiados interviriam, de forma temporaria 
e localizada, quando recursos m{nimos deixassem de ser aplicados e quando o 
minimo deixasse de ser produzido em contrapartida pelas entidades educacio
nais. Cidadaos prejudicados estariam autorizados a buscarem tutela judicial 
quando tais colegiados educacionais intergovernamentais falhassem em ga
rantir a realizac;ao dos programas minimos de incentivo. 

Em paises mais pobres, ou mesmo entre as classes mais necessitadas de 
pa{ses relativamente ricos, tal minimo educacional publicamente garantido 
talvez nao seja suficiente. Nao e o bastante que se garanta a disponibilidade 
de escolas para as crianc;as. As crianc;as devem estar dispon{veis para o estu
do. Devem receber da escola e das organizac;6es auxiliares comunitarias de 
suporte a ajuda material de que necessitam para que fiquem na escola e para 
que tirem o maior proveito da educac;ao que lhes sera oferecida. Tal prind
pio deve ser generalizado alem dos limites da pr6pria educac;ao. 

0 res{duo de maior valor duravel e perene no Estado de bem-estar social e 
democratico reside na responsabilidade social, a ser exercida por meio do gover-
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no, de se fazer frente ao deficit de condic;:6es basicas que as individuos precisam 
para se tornar trabalhadores efetivos e cidadaos completos. Desigualdades ex
tremas devem ser mais temidas do que modelos de igualdade muito rigidos que 
seriam altamente desej:iveis. Tais desigualdades representam uma cilada, derro
tando as maiores desejos e prop6sitos da causa democr:itica e experimental. 

Essa emboscada constitui-se no maior mal a ser enfrentado par uma 
politica democr:itica que se prop6e a salvar as individuos. Suprime-se a 
expressao de um contexto de desafios, transcendendo-se um poder que e 
signo e insignia do espfrito. Envenenam-se atividades cooperativas. Nao se 
coopera sem que se imponha au sem que se sofra subjugac;:ao. Nao se afirma 
au se desenvolve poder de resistencia e de originalidade sem que aparente
mente se cometa traic;:ao em relac;:ao a algumas das lealdades de grupo que 
nos tern modelado. Enfrentamos uma contradic;:ao par conta de requisitos 
de auco-afirmac;:ao negadores de possibilidades de grandeza. 

0 conteudo dos programas a serem ensinados e tao importante quanta 
a provisao de fundos para o projeto educacional. E missao da escola em 
uma democracia salvar a crianc;:a de seu mundo. Deve-se dar a cada crianc;:a 
meios intelectuais com as quais ela possa compreender e julgar o mundo no 
qual ela nasceu, de acordo com o nivel de talento que ela possua. 

Conseqi.ientemente sao dais as elementos centrais de uma educac;:ao basi
ca. 0 primeiro deles aponta para o dominio par parte da crianc;:a de um 

- nudeo generico e analitico de conhecimentos e de habilidades pr:iticas. A
prioridade concedida a obtenc;:ao de tais habilidades e incompativel com um
modelo de educac;:ao focalizado em conhecimentos encidopedicos. Exige-se
comparac;:ao e profundidade em vez de completude superficial e coerencia:
uma investigac;:ao seletiva da natureza, da sociedade e do eu do educando.

A partir dos est:igios iniciais o aprendizado dever:i ser cooperativo
sempre quando factivel. 0 estudo deve ser organizado e conduzido de
acordo com o prindpio central da imaginac;:ao, que alcanc;:a o real recon
siderando-o a partir do ponto privilegiado do possivel.

Par um movimento de compensac;:ao criado para garantir a liberdade do
espfrito, preparando-o para posterior descoberta e surpresa, ensino e estu
do resistem concebendo as mais distantes limites e insights em qualquer
area do pensamento. Qualquer queixa para com tais limites gera a suspeic;:ao
de generalizac;:ao nao autorizada de circunstancias locais, alem de indesejado
preconceito provinciano.

A subsunc;:ao do real ao execut:ivel e a  relucancia em se recomendarem as
limites do possivel sao as caracteristicas dominantes da pr:itica de explica-
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s;ao social desenvolvida e defendida aqui. Trata-se tambem do cerne do 
experimentalismo pratico que se encontra presentemente em quarentena 
nos setores mais avans;ados de produs;ao que ha no mundo. Faz parte do 
projeto de aprofundamento democratico a liberta<;:ao desse experimentalismo 
pratico de seu confinamento em setores isolados, propaganda-a junta a
atividade economica. 

A economia de mercado democratizada 

0 terceiro eixo do programa de transis;ao concentra-se em um esfors;o p\]-ra 
democratizar o mercado. A presuns;ao com que se trabalha nessa parte do 
programa de transis;ao da-nos con ta de que podemos e devemos reorganizar a 
economia de mercado, em vez de simplesmente regularmos ou compensar
mos seus resultados desiguais, par meio de redistribuis;ao retrospectiva. 

0 pressuposto conceitual crucial e de que a economia de mercado, a 
exemplo da democracia representativa ou de qualquer outra concep<;:ao 
institucional abstrata, e institucionalmente indeterminada. Falta-lhe qual
quer forma institucional natural e necessaria. 0 repert6rio ex{guo de varia
veis de economia de mercado ora vigente nas economias ricas do Atlantico 
Norte e composto de instituis;6es e praticas que tern se mostrado mais ino
vadoras, mais amistosas para com o crescimento e mais hospitaleiras para 
com instituis;6es poHticas livres. 

Nao obstante, captamos erroneamente as lis;6es da experiencia se su
pormos que os modelos atuais representam o resultado inevitavel de 
uma paralisante e inexoravel convergencia para com uma necessaria, ou 
ate melhor, forma de mercado. Tais formas sao produtos emblematicos 
de conflitos e de compromissos singulares. Na interrup<;:ao dessas lutas 
e na conceps;ao de acordos e de exemplos, teve-se que agir de acordo 
com um estoque limitado de ideias e de modelos. Em cada mudans;a, o 
resultado fora influenciado pelos mais poderosos interesses. Esses visa
vam obter uma acomodas;ao decorrente de imperativo de reforma com 
um minima de sacriflcio e de mudans;as. 

Ao inves de enxergar em cada inquietas;ao do presente curso de refor
mas, orientadas para o mercado, coma trunfo do mesmo em relas;ao a mo
delos de alocas;ao de recursos que estejam fora de seu campo de as;ao, deve
se aprender a reconhecer nessas inquietas;6es movimentos prematuros de 
uma campanha orientada para se reorganiza-lo. 0 programa de transic;:ao 
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enceta uma tentativa de precam;:ao contra a volta do mercado todo poderoso. 
Tal retorno representa e significa a ditadura da minoria que detem segredos 
e que subjuga uma maioria ate o presente excluida. Tenta-se fazer o que 
genericamente os norte-americanos do seculo XIX fizeram em relac;:ao a 
aspectos particularizados da economia daquele pais quando descentraliza
ram e democratizaram a agricultura e os servic;:os band.rios. 

Ainda nos primeiros passos de um programa coma o presente, o esforc;:o 
para se democratizar o mercado move-se entre ambic;:6es minimalistas e 
maximalistas. 0 objetivo minima consiste em redesenhar a economia de 
mercado, a partir da forma coma ela agora existe e se apresenta, com o prop6-
sito de se assegurar acesso amplo para suas praticas, recursos e oportunidades. 
0 objetivo mais lato consiste em enfraquecer a divisao entre setores avanc;:a
dos e atrasados da economia. Dar-se-ia a um maior numero de pessoas meios 
com os quais serao conjugadas cooperac;:ao e competic;:ao, cortando pela raiz 
contrastes entre supervisao e execuc;:ao, transformando inovac;:ao em habito. 

lntenc;:6es minimalistas e maximalistas exigem a organizac;:ao de ati
vidades cooperativas entre pequenos e medias produtores que tambem 
competem entre si. Objetivos minimalistas e maximalistas demandam 
o desenvolvimento de formas descentralizadas e experimentalistas de
parceria entre governo e iniciativa privada.

Nao se deve escolher entre o modelo norte-americano de governo, que regu
lamenta a meia distancia as transac;:6es privadas, e governo coma autor, que par 
meio de pessoal burocratico gere neg6cios centralizados e politicas industriais. 
Aquele primeiro e incapaz de criar condic;:6es que permitam estranhos no mer
cado. Este ultimo arrisca sacriflcar as descobertas dos experimentos descentrali
zados em name de dogmas e de interesses de mandarins remotos. 

A soluc;:ao funda-se na formulac;:ao de uma alianc;:a entre governo, empre
sas estabelecidas e empresas iniciantes. Esta alianc;:a teria o objetivo de dar 
inicio a um nivel intermediario de habilitac;:ao e de apoio. Tal se faria par 
meio de fundos monetarios e de centros de ajuda que serviriam coma pon
tos estrategicos para redes de neg6cios simultaneamente cooperativos e com
petitivos. Par vezes, tais entidades providenciariam ajuda financeira e su
porte tecnico para si mesmas. Agiriam desde o inicio na qualidade de fundo 
de capital de risco publico e independente. No final de contas seriam 
autofinanciadoras. Para este prop6sito, as referidas entidades devem receber 
e reinvestir uma parcela dos recursos provenientes da poupanc;:a compuls6ria. 
Outras vezes, protagonizarao o mais recatado papel de propiciarem acesso 
ao capital, a tecnologia e ao conhecimento tecnico. 
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Algumas dessas entidades concentrar-se-iam no desenvolvimento de pro
dutos, serviyos e tecnologias que favoreyam vinculos fortes entre setores avan
yados e atrasados da economia. Outras entidades buscariam propagar prati
cas mais adequadas entre os segmentos menos avanyados da produyao. Ainda 
outras trabalhariam com redes cooperativas e competitivas de pequenas e 
medias empresas com o objetivo de desenvolver trocas e estrategias de produ
yao. Seriam rejeitadas polfricas coesivas, associadas, modeladas em conheci
mento geral, cujos pormenores surgem com seus desdobramentos, a exemplo 
de ay6es implementadas nas economias do nordeste asiatico. Tambem deve
mos virar as costas para o agnosticismo relativo as ay6es conjuntas promovi
das no modelo norte-americano de economia de mercado. Fundos e centros 
de apoio privados, publicos e mistos praticarao uma versao experimental e 
pluralista de coordenayao estrategica entre governo e neg6cios. 

Ainda, algumas dessas organizay6es teriam relay6es pr6ximas com em
presas ou grupos de pessoas com os quais negociem. Atuarao como 
intrumentos de polarizayao de recursos conceituais e materiais, dividindo
os de acordo com criterios previamente negociados. Outras irao manter 
maior distancia de produtores finais e de tomadores de capital, alocando 
recursos, a maneira dos empreendedores de capital de risco, destinando-os 
para os que oferecem melhor preyo. Entre os extremos dos aludidos meto-

-dos, surgirao tambem metodologias intermediarias.
Regimes alternativos de propriedade privada e social irao gradualmente 

se desenvolver a partir de diferentes tipos de acordos e de neg6cios que 
serao entabulados por empresas e fundos. Cada um desses novas regimes 
ira decompor e recombinar o modelo tradicional de propriedade em dife,
rentes modos. A exemplo de vers6es alternativas de coordenayao estrategi
ca, tais regimes tambem irao coexistir experimentalmente junta a mesma 
economia de mercado democratizado. Entre as alternativas, o direito de 
propriedade simplista e incondicional, que confere quase que poderes dita
toriais a seu titular, que pode ser um empreendedor que embarca em aven
turas. Nesse momenta, o programa de transiyao encontra-se com as propostas 
economicas de Necessidades falsas. 

A tentativa de democratizar a economia de mercado, mediante a renova
yao de suas formas institucionais, deve ser centrada em esforyos para au
mentar a parcela da renda nacional decorrente do trabalho, guardando se
melhanyas com alguns modelos, exceto os que identificam pafses de mais 
igualdade, embora sendo os mais ricos ou os mais pobres. Deve-se reforyar 
a determinayao de impor o capitalismo aos capitalistas. 
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0 movimento ascendente de retorno ao trabalho exige mecanismos que 
previnam e evitem que os beneHcios sejam tomados exclusivamente por um 
grupo de trabalhadores relativamente seguros e privilegiados. Na utilizac;:ao 
de tais ferramentas, controla-se e evita-se divisao entre privilegiados e desti
tuJ'.dos de qualquer protec;:ao. 

As raz6es para que se aspire tal movimento sao economicas, morais e poH
ticas. Do ponto de vista economico pretende-se sustentar a tendencia para 
que se tenha acesso a inovac;:ao tecnol6gica ea produtividade, ao mesmo tem
po em que se pretende popularizar oportunidades de consumo, promoven
do-se um mercado mais acessJ'.vel. A justificativa moral e polfrica baseia-se na 
multiplicac;:ao das chances de prosperidade modesta e de independencia pessoal, 
afirmando-se a dignidade do trabalho e o valor da iniciativa. 

Os instrumentos que impulsionam tal movimento sao circunstanciais. 
Provavelmente se distinguem entre os nJ'.veis de hierarquia de rendimentos e 
de salarios. Sao diferentes tambem geografica e cronologicamente; dependem 
dos palses e das oportunidades. Par exemplo, em grupos de nJ'.veis muito 
baixos de hierarquia salarial, pode ser necessaria uma enfase em engajamento 
em projetos de trabalhos comunitarios financiados por recursos publicos, 
com componentes que promovam o desenvolvimento das habilidades do tra
balhador. Pode-se exigir tambem o implemento de regimes que garantam 
seguranc;:a jurJ'.dica e valor economico para as dotac;:6es, a exemplo da posse da 
terra, a ser garantida aos desprovidos de propriedade e de apoio para produ
c;:ao. Em nJ'.veis mais intermediarios de hierarquia de salarios, talvez a melhor 
ferramenta seja um regime de relac;:ao de trabalho juridicamente normatizado 
que incite a representac;:ao dos segmentos mais organizados ao lado dos gru
pos mais fragmentados e divididos, e conseqi.ientemente mais fragilizados. 
Em relac;:ao aos nJ'.veis mais altos de hierarquia salarial, a soluc;:ao mais promis
sora parece ser a parceria e a  participac;:ao nos lucros. Esse desenlace pode ser 
estendido para outros setores de trabalho assalariado. 

Trata-se de dogma da economia conservadora a ideia de que o lucro no 
trabalho nao pode exceder com sucesso a taxa de crescimento da produtivi
dade. 0 aumento nominal dos salarios pagos iria se dissolver e se perder na 
inflac;:ao. Tal dogma guarda equivalencias em muitas de suas ilus6es e impli
cac;:6es com a doutrina da saude das financ;:as, tal coma veiculada no inkio 
do seculo XX. Esse credo faz eco da velha crenc;:a marxista na convergencia 
da taxa de sobrevalor entre as economias capitalistas. E se tal dogma conti
nha certa verdade, nao haveria coma explicar as grandes diferenc;:as entre os 
paJ'.ses no que toca a nJ'.veis cornparativos de desenvolvimento economico 
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vinculados a parcela da renda nacional que se destina ao trabalho. Mesmo 
quando desprezamos o papel de diferentes fatores de dotac;:6es e de diferen
c;:as relativas aos recursos naturais, ainda permanecem brechas imensas. Os 
motivos decerminantes de tais espac;:os radicam na policica, que fala por 
meio das instituic;:6es que formata e estimula. 

0 cerne metodol6gico aponta-nos que a relac;:ao entre capital e trabalho, 
a exemplo da relac;:ao entre poupanc;:a e produc;:ao, e menos um faco natural 
sujeito a leis economicas universais, do que um fato politico moldado por 
arranjos e presunc;:6es institucionais contingentes. A tarefa da politica trans
formadora consiste em dominar esse fado. 

Se a valorizac;:ao do crabalho e contrapartida a democratizac;:ao do mercado, a 
imposic;:ao do capitalismo aos capitalistas e outra. Um aspecto deste comprome
timento e a radicalizac;:ao da competic;:ao e da meritocracia. Tai compromisso 
deve ser limitado por regras que preservem espac;:o para regimes de competic;:ao 
cooperativa, bem coma para arranjos que garantam as pessoas um minima de 
seguranc;:a e de capacidade de apoio para a economia e para as docac;:6es educa
cionais. Oucro aspecto do compromisso de se impor o capitalismo aos capitalis

tas consiste no esforc;:o em se assegurar a ascendencia dos inceresses dos produ
tores e crabalhadores em relac;:ao ao interesses dos especuladores. Essa ascendencia 
deve ser qualiflcada apenas pela necessidade de se preservar a integridade e o 
vigor do ciclo de poupanc;:a e de investimentos produtivos. 

Implicica nessas ideias programaticas, tanto as de transic;:ao quanta as 
centrais, encontra-se uma visao espedflca de crescimento economico. Re
duzida a seus elementos mais simples, cal perspectiva proporciona resposta 
a complexa questao relativa a indicac;:ao do que causa O crescimento econo
mico. A curto prazo, terfamos a relac;:ao entre taxa real de juros e oportuni
dades de ganho, aceitando-se aquela primeira coma representante para o 
custo de se colocar em uso os facores de produc;:ao. A longo prazo, trata-se 
do nfvel de conhecimento, traduzido em praticas e tecnologias, assim coma 
cambem no alargamento da imaginac;:ao do possfvel, dos pr6ximos passos, 
proporcionando o desenvolvimento do conhecimento. 

Em termos medias, no entanto, o que causa o crescimento economico e 
o nfvel de cooperac;:ao. Sabe-se alga a respeito do primeiro fator, reference a
relac;:ao entre custo e oportunidade. Sabe-se inclusive um pouco no que
coca ao ja mencionado terceiro fator, relativo ao nfvel de conhecimento. No
entanto, pouco se sabe, ou nao se s:i.be nada, sabre o segundo fator, o nfvel
de cooperac;:ao ou, antes, o que se imagina saber permanece enterrado,
dissolvido em muitas disciplinas especializadas.
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Sem cooperac;:ao, causas de longo e pequeno prazo nao conseguem desenvol
ver os trabalhos que lhe sao afetos. lnstituic;:6es sociais, politicas e economicas 
constituem a espinha dorsal do modelo cooperativo do presente projeto. Ideias, 
atitudes e animo materializam seu am.ago. E nesse ambiente que as tradic;:6es 
britanica e norte-americana, dominantes em economia, mais claramente traem 
os limites impastos pela pobreza das imaginac;:6es institucionais mais relativas. 

Os econom1stas freqilentemente representam praticas cooperativas como 
respostas aos erros do mercado. E que as pessoas agiriam em regime coopera
tivo quando tivessem falhado nas tentativas de comerciar. Assim, na visao 
<lesses economistas, os cooperados seriam comerciantes frustrados. 0 oposto 
parece estar um pouco mais pr6ximo da verdade. 0 mercado e uma forma 
simplificada de cooperac;:ao entre estranhos. Uma economia de mercado flo
resce e se desenvolve em ambiente simpatico a praticas cooperativas no qual 
exista minimo de confianc;:a. Mercados podem ser desnecessarios na existen
cia de altissimo nivel de confianc;:a. Porem quando nao ha confianc;:a alguma 
esses mercados nao se formam, nao se desenvolvem, nao se realizam, nao 
existem. Confianc;:a e cooperac;:ao nao se misturam com desigualdade extrema. 
A defesa de privilegios, o desenvolvimento de tecnicas de controle de subor
dinados e a resistencia <lesses. ultimas para com seus mestres ocupam um 
lugar que deveria ser tornado pelo cooperativismo experimental. 

No centro dessa segunda condic;:ao de crescimento percebe-se relac;:ao 
.paradoxal entre cooperac;:ao e inovac;:ao, de cujo alcance depende o progresso 
social e economico. 0 problema e que embora a cooperac;:ao_e a inovac;:ao 
sejam dependentes entre si, tambem ha interferencia mutua entre elas. 

Para que surtam efeitos praticos, cada uma das inovac;:6es, sejam 
organizacionais, tecnol6gicas ou mesmo conceituais, carecein de ser traduzidas 
em atividades de trabalho que suscitem divisao. Toda nova tecnologia deve 
ser combinada com trabalho humano. Uma combinac;:ao antecipada e deseja
da ja influencia de antemao o desenho de uma maquina engenhosa. Cada 
inovac;:ao pode ser desenvolvida em direc;:6es distintas, de acordo com o estilo 
de trabalho cooperativo no qual sera realizada. Raz6es praticas devem se tor
nar trabalho comum e, em pormenorizado modelo de colaborac;:ao, verao 
reveladas suas possibilidades intdnsecas.e limitac;:6es de desenvolvimento, ate 
entao ocultas. Deve-se trabalhar em conjunto, voluntariamente ou sob pressao, 
para que a inovac;:ao seja dada vida. 

Todavia, a inovac;:ao tende a colocar em risco a cooperac;:ao. Ameac;:a pertur
bar a estrutura coletiva de expectativas e de direitos adquiridos ja enraizados, 
em relac;:ao aos quais cada variante de modalidades cooperativas esta arraigada. 
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Alguns participantes de formas presentes de cooperac;:ao provavelmente acredi
tarao que se encontram participando de um jogo, do qual sairao vitoriosos ou 
derrotados. Da perturbac;:ao surgirao conflitos, em forma de resistencia ao nova, 
ou em forma de luta em torno da realizac;:ao dos novas modelos. As lutas que 
acompanham o curso das inovac;:6es podem ameac;:ar e sobrecarregar o regime 
estabelecido de cooperac;:ao, sem nada apresentar, a titulo de substituic;:ao. 

Todas as formas institucionalizadas de cooperac;:ao, entretanto, nao sao 
igualmente frageis. Algumas sao mais amistosas do que outras. Sao mais 
hem designadas para encoraj�r experimentos, colhendo inovac;:ao. Confe
rem a seus participantes seguranc;:a, garantindo-lhes a posse de salvaguardas 
basicas e o desfrute de capacidades de desenvolvimento. Estabelecem roti
nas para negociar de que modo os beneficios e os onus das mudanc;:as serao 
divididos. Distribuem amplamente as benesses do sucesso e os custos do 
fracasso. Desembarac;:am a cooperac;:ao de sistema de privilegios de grupos 
espedficos, alargando a liberdade coletiva, realocando pessoas e recursos, 
de acordo com as urgencias das circunstancias. 

Tal fato decorre de aplicac;:ao especial no cam po economico de verda
de freqiientemente citada e estudada no presente trabalho. Refiro-me 
as ordens institucionais sociais que sao distintas em suas respectivas 
possibilidades de desafio e de mudanc;:a. Diferem na extensao e na me
dida em que estao plasmadas justamente onde estao, coma uma segunda 
natureza, herdeira de um destino social; ou ainda, par outro lado, 
encontram-se a espera de ser reimaginadas e refeitas. 

A naturalizac;:ao de tal contexto nega alga de fundamental a respeito de 
nos mesmos. Nao aceita que haja sempre mais em nos individual e coletiva
mente, do que jamais poderia ter havido em nossos perfis em ordens preteri
tas de sociedade e de cultura. Tal negativa ameac;:a nossos interesses no pro
gresso pratico e na emancipac;:ao individual. Insulta-se e suprime-se a grandeza, 
a memoria do infinito, quic;:a o maior ornamento da humanidade. 

Parte do criticismo desenvolvido no presente trabalho para com os mo
delos institucionais vigentes reside na invectiva de que tais modelos fixam 
versao restrita, desnecessaria e inaceitavel, em relac;:ao a aproximac;:ao entre 
cooperac;:ao e inovac;:ao. 0 programa de transic;:ao aqui resumidamente iden
tificado, assim coma o projeto de fortalecimento da democracia que propo
nho, sugerem uma forma de se diminuir a interferencia mutua entre inova

c;:ao e cooperac;:ao, fortalecendo nossos poderes de criac;:ao e de produc;:ao. 
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Democracia energizada 

0 quarto elemento do programa de transic;:ao consiste em compromisso 
com democracia altamente energizada. Uma democracia que propicie maior 
expressao de energia popular e que estimule praticas reformistas distintas 
das que presentemente se processam nas democracias letargicas da Europa 
ocidental e da America do Norte. Tal mudanc;:a de rumos poderia soc;:obrar 
o onus que continua a nos pesar par conta do fato de que tomamos o que e
mundano pelo que e sabio, resignac;:ao par paz, diminuic;:ao da crueldade
par conquista de justic;:a.

A situac;:ao dos europeus nos proporciona um exemplo nitido de tal per
cepc;:ao. A Europa passou a primeira metade do seculo XX na matanc;:a e na 
guerra; durante a segunda metade do seculo passado os europeus cafram 
imersos na dor e na angustia. Eles deixaram-se dominar par burocratas e par 
politicos que ensinaram doutrina corrompida e envenenada que defendia que 
a polfrica deveria ser pequena, minima, para que os individuos pudessem se 
tornar grandes; e cafram todos na letargia. Se na primeira parte do presente 
seculo XXI os europeus nao conseguirem acordar, provavelmente continua
rao ricos. Porem, serao menos livres, menos iguais e hem menores. 

Em tal mundo, acaba restrito a nossa imaginac;:ao o que potencialmente 
_desafie a situac;:ao vigente. 0 mesmo se da com o pensamento que procure 
transformar a sociedade. No entanto, a privatizac;:ao do sublime, abrac;:ada pelos 
ap6logos dessa nova ordem, encontra limite em fato obstinado; e que todas as 
vis6es mais poderosas e os impulsos mais fortes buscam express6es em formas 
co muns de vida. A reconciliac;:ao desse imperativo de expressao publica e pratica 
com a abertura, com a tolerancia, com a diversidade, que tanto nos proporcio
nam hens morais e materiais; e uma tarefa, e nao um perigo. 

A maior reivindicac;:ao no que toca a aspectos politicos do argumento 
de Necessidades Falsas consiste em demonstrar que a organizac;:ao dos go
vernos e das politicas que prevaleceram ap6s os desastres do seculo XX 
tern sido moldada par dais grupos distintos de arranjos e de ideias. Pri
meiramente, tenta-se manter a sociedade em um nivel relativamente bai
xo de mobilizac;:ao poHtica. Em segundo lugar, associa-se o objetivo libe
ral de descentralizar e de diversificar o poder com o argumento conservador 
que insiste em dificultar mudanc;:as estruturais. 

Ha vezes em que esse objetivo conservador e atingido diretamente. Re
firo-me a certo preconceito para com a agilidade de medidas a serem toma
das, o que deliberadamente se faz com base no modelo madisoniano dos 
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freios e contrapesos que caracteriza o relacionamento entre os tres poderes na 
republica presidencialista norte-americana. Ha vezes ainda que tal objetivo 
conservador e logrado de modo indireto, decorrente do choque entre nos 
que claudicamos e uma paralisia engendrada por interesses organizados e 
poderosos. Nossa capacidade de agir decididamente em regime politico 
aberto fica comprometida; passamos a capengar. 

Tais arranjos conferem plausibilidade para uma ideia de poHtica parti
daria. Zombando da mobilizac;:ao popular e de disputas ideol6gicas, uma 
concepc;:ao desencantada de poHtica ve seu trabalho como uma luta contra 
interesses poderosos, como se fosse a melhor maneira de resolver problemas 
politicos incompativeis . lmagina-se a existencia de quest6es que deman
dam soluc;:6es s6brias e que respeitem as limitac;:6es de poHtica e de 
factibilidade tecnica. Embora se reconhec;:a a existencia de maioria relativa
mente desorganizada e nao uniforme, acredita-se que se pode defender in
teresses dessa maioria mediante acordos com interesses especiais. Uma vez 
vencedora, tal concepc;:ao de poHtica presta-se a fazer o papel de uma au
reola realista para arranjos e praticas que a tornaram possivel. 

Os defensores desta percepc;:ao timida e minimalista de polfrica gabam-se 
de seu pr6prio realismo. Eles acreditam que descartaram as ilus6es romanti
cas de uma epoca preterita, orgulhando-se de suas atitudes praticas. No en tan to, 
o resultado dessa praticidade falsa e ilus6ria resulta no engessamento e na
paralisac;:ao da politica. Faltam soluc;:6es para os problemas basicos que a
sociedade enfrenta.

A razao explicativa para este aparente paradoxo e muito simples. Os pro
blemas fundamentais da sociedade, reconhecidos ou nao, encontram-se ema
ranhados nessas formulac;:6es e nas ideias que representam e defendem. Nao 
se resolvem tais problemas ate que se reconhec;:am arranjos e modelos de ha 
muito arraigados, revisando-se alguns de seus pontos e presunc;:6es mais resis
tentes. Nao ha necessidade de que sejam reorganizados completa ou imedia
tamente, o que, alias, efetivamente nao conseguiremos fazer. Porem, jamais 
encontraremos referenciais de ac;:ao se tratarmos a politica como algo que nao 
passe de um balanc;:o de interesses, meramente devotados a busca de soluc;:6es 
discretas para problemas individualizados. Permanecemos presos aos limites 
de nossas circunstancias para nos tornarmos verdadeiramente realistas. E des
se cativeiro apenas uma calamidade pode nos libertar. 

Para que alcancemos referenciais de ac;:ao devemos antes imagina-los. Tem
se entao, conseqiientemente, a necessidade de uma pratica politica transfor
madora, a ser informada por concepc;:ao de descontinuidade estrutural e de 
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alternativas institucionais. Para que mudemos esses referenciais de ac;:ao, deve
mos, como democratas e como pessoas realistas, envolver uma grande quanti
dade de pessoas, despertando-as para as preocupac;:6es e atividades da politi
ca. De modo a perfilar uma forc;:a transformadora, mudando-se arranjos sociais 
e percepc;:6es ideol6gicas, a politica deve viver algo como um aquecimento, 
um aumento de temperatura, identificando as instituic;:6es que consegue or
ganizar, perpetuando esse modelo de intensidade. Para que as alterac;:6es a 
serem feitas nos referenciais de ac;:ao tenham durabilidade efetiva devem ser 
incorporadas reformas institucionais. A politica deve ser energizada, para que 
se radicalize o experimentalismo democratico e para que se diminua a depen
dencia na crenc;:a de que mudanc;:as s6 se implementam em tempos de crise. 
Para se energizar a politica, devem ser adotados arranjos e modelos que man
tenham a sociedade em um alto nivel de engajamento dvico, favorecendo-se 
uma soluc;:ao rapida para impasses que surjam entre ramos do governo, a par 
de repetidas praticas de reformas estruturais. 

Por conseqiiencia, um programa de transic;:ao deve incluir iniciativas dese
nhadas para levantar o nivel de organizac;:ao e de mobilizac;:ao politicas. Au
mentando-se a participac;:ao politica popular por meio de campanhas de mas
sa e de lideranc;:as pessoais, de modo a se superarem entidades intermediarias, 
obter-se-ia como resultado um populismo personalista ou cesarista. Teriamos 
aquecido a temperatura da politica. Porem, nao conseguiriamos ampliar for
mas organizadas de liberdade para cercar e captar uma nova energia. Coloca
riamos em perigo antigas liberdades. Mas nao teriamos conseguido criar bases 
duradouras para liberdades ainda nao vividas e nem pensadas. 

Trata-se de presunc;:ao de uma ciencia politica conservadora, tipica do 
ambiente universitario, no qual instituic;:6es e mobilizac;:ao politica relacio
nam-se em proporc;:ao inversa: quanto maior o perfil das instituic;:6es, me
nor a mobilizac;:ao; e a  redproca e verdadeira. E verdade que as instituic;:6es 
politicas diferenciam-se efetivamente no que toca ao apoio que dao a parti
cipac;:ao popular. Da mesma maneira como, de um modo mais geral, as 
estruturas institucionais e as praticas discursivas variam quanto ao nivel de 
flexibilidade e de abertura para uma revisao dos pr6prios prop6sitos. 

Entre as iniciativas que iriam encorajar e favorecer a ampliac;:ao da parti
cipac;:ao politica organizada nos designios das sociedades contemporaneas 
eu destaco: normas para o voto compuls6rio (sancionadas por multas e 
qualificadas por privilegios de abstenc;:ao), financiamento publico de cam
panhas politicas, ampliac;:ao do livre acesso ao meios de comunicac;:ao em 
massa em favor de partidos politicos e de movimentos sociais organizados, 
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alem da diversificac;:ao das formas de propriedade social e cooperativa dos 
meios de comunicac;:ao. Um determinado sistema eleitoral, a exemplo de 

· um modelo de representac;:ao proporcional limitado pelo desdobramento
do sucesso eleitoral, pode atender ao objetivo de se aquecer a poli'.tica, en
quanto se aprofunde a organizac;:ao de uma sociedade politizada, nao im
portando se isso dependa das circunstancias hist6ricas de cada pa{s.

A escolha de uma forma de governo e igualmente circunstancial. Deve
se rejeitar a ideia de que conceitos institucionais abstratos, a exemplo de 
regimes presidenciais ou parlamentares, compreendam uma essencia que 
lhes seja inerente ou um efeito que lhes seria permanente. Pequenas altera

c;:6es institucionais, que frustrem o alcance de tais conceitos, tern a capaci
dade de produzir conseqiiencias de grande alcance pratico. 

Deve-se iniciar com um leque limitado de esquemas constitucionais ja 
existentes e intelig{veis. A partir deste ponto inicial ha dais caminhos que 
conduzem a regimes constitucionais que aceleram o passo da poli'.tica, anu
lando-se o preconceito para com reformas estruturais limitadas, porem reite
radas. Cada um desses caminhos representa um modo diferente no sentido 
de se realizar objetivo com feic;:ao liberal que pregue a descentralizac;:ao, nao 
obstante disfar¢ado sob a atitude conservadora de transcender as aporias da 
polftica com soluc;:6es e nao com problemas. 

Consiste um dos caminhos no desenvolvimento de regime semipresiden
cialista no qual o potencial plebiscitario combina-se com o anddoto para o 
defeito caractedstico do regime presidencial classico: sua inclinac;:ao para 
com a perpetuac;:ao do impasse e da indecisao, que campeiam em um gover
no dividido. Quanta maior o compromisso de reforma por parte do chefe 
do executivo, maior sera tambem a chance de que ele enfrentara oposic;:ao 
decidida, efetiva e encastelada no poder legislativo. 

A soluc;:ao consiste em se equipar o sistema presidencialista com meca
nismos que permitam soluc;:6es rapidas para os impasses naturais do entor
no politico. Uma formula adequada radica na utilizac;:ao de plebiscitos e de 
referendos, qualificando-se elementos das democracias direta e representa
tiva. Eleic;:6es tambem poderiam ser antecipadas, em ambito de executivo e 
de legislativo, com previsao de que haveria por parte desses poderes compe
tencia para adiantar e fixar datas para as referidas eleic;:6es. Seria poss{vel, 
assim, reverter-se a 16gica do sistema presidencialista, acelerando e aquecendo 
a movimentac;:ao em torno da polfrica. 

0 resultado seria afedvel no assentamento de um regime constitucional 
que lembre a quinta republica francesa. Entretanto, em vez de alternativas 
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que oscilam entre sincronia decisional, marcada pela coincidencia entre as 
maiorias que ap6iam o executivo e o parlamento, e seu oposto, quando se 
da apenas uma coexistencia tolerada entre maiorias, assumir-se-ia a primei
ra opc;:ao como mais adequada. 

Um caminho alternativo para a oxigenac;:ao da vida poHtica seria mais con
veni�nte para aqueles pai'.ses nos quais um sistema partidario forte ja apresen
ta alternativas significativas para o eleitorado. Fortaleceria-se o potencial de 
iniciativa decis6ria que caracteriza regimes parlamentaristas mais puros. Po
der-se-ia combinar tal modelo com praticas delineadas para elevar o nivel de 
mobilizac;:ao e de sustentac;:ao poHtica. Poderfamos tambem garantir o fortale
cimento mutuo entre experimentalismo poHtico e iniciativas independentes 
de governos locais, garantindo-se espac;:o para ambas as perspectivas. Como 
conseqi.iencia, podedamos dar in{cio as transformac;:6es nos arranjos constitu
cionais presentes, reformando-se os contextos nos quais eles operam. 

0 aprofundamento da democracia representativa tern uma direc;:ao. Tra
ta-se do desenvolvimento de ambiente politico que multiplica os modos de 
participac;:ao direta na tomada de decis6es pertinentes a contextos em rela

c;:ao aos quais se vive e para os quais se trabalha. Na medida em que fomen
tamos a democracia, tambem restringimos, embora timidamente, a distancia 
que nos separa da direc;:ao dos neg6cios publicos. 

0 horizonte para o qual devemos nos dirigir e parcialmente capturado 
· pela ideia que conecta e combina as democracias representativa e direta.

Objetiva-se tambem dar um fim ao estranhamento das ideias republicanas
em relac;:ao ao cotidiano, o que se verifica ha muito tempo. Nao devedamos
tentar anular esse estranhamento, como muitos tern proposto, caindo no
encanto de ideal dvico de virtude abnegada, pobre e desumana, como que
rem os emulos de imaginarias Romas e Espartas. Pelo contrario, devemos nos
apoderar de possibilidades emergentes que sao apresentadas por novas formas
de aprendizado coletivo, desenvolvidas em ambiente empresarial e escolar, de
inovac;:ao permanente, apoiando-as e propaganda-as, mediante a divulgac;:ao
de seus maiores sucessos. Na extensao de nosso avanc;:o proporcionamos uma
vida pratica mais segura para a democracia, que podemos transformar em
incitac;:ao para o desenvolvimento de nossos poderes concretos. A democrati
zac;:ao da economia de mercado e o aprofundamento da democracia reforc;:am
se mutuamente, protagonizam certa intersec;:ao, uma justaposic;:ao, trabalhando
conjuntamente para a reconstituic;:ao da sociedade.

Ha cinco movimentos caractedsticos que definem essa pratica experimen
tal de coordenac;:ao ampla. 0 primeiro deles indica que devemos realmente
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mudar situai;:6es e circunstancias pessoais. Pausadamente, contribuindo para 
a formai;:ao de ambiente propi'.cio a ai;:ao coletiva. 0 segundo movimento 
prop6e a revisao de definii;:6es de tarefas e de pianos de trabalho, bem como 
das respectivas implementai;:6es a luz de oportunidades emergentes. 0 ter
ceiro movimento consiste na negociai;:ao e na definii;:ao de objetivos comuns, 
alem da implicai;:ao desses em relai;:ao a interesses e identidades de grupo, 
como incidente comum no trabalho conj unto, ao inves de mera identificai;:ao 
como produto e simbolo de crise. 0 quarto movimento implica na dialetica 
entre rotina e repetii;:ao como prindpio de economia de esfori;:o (delegado 
sempre que possivel as maquinas) e a  produi;:ao de inovai;:6es dentro do que 
for economicamente factivel. 0 quinto movimento reside na recusa em privi
legiar determinados colaboradores em regime particular, em detrimento da 
relai;:ao entre cooperai;:ao e competi<;:ao, a par da disposii;:ao em combinar tais 
regimes, promovendo-se a colaborai;:ao e a  troca de arranjos institucionais. 

Conjuntamente, esses cinco passos proporcionam o efetivo funciona
mento do pragmatismo radical. Permite-se que a democracia e o 
experimentalismo possam impregnar mais concretamente a vida pratica, na 
promessa de dar fim ao estranhamento que a politica provoca. 

A auto-organizar ao da sociedade civil 

A intensificai;:ao do engajamento dvico e o anuncio de medidas consti
tucionais favoraveis a rapida resolui;:ao de impasses da vida politica nao sao 
suficientes. Seus efeitos sao minimos. Nao se consegue mudar a sociedade 
se ela permanecer desorganizada. Tambem nao se consegue alterar a vida 
social se a sociedade permanecer organizada em bases desiguais. 

Organizai;:ao e poder. 
Uma sociedade desorganizada ve-se impedida de formular alternativas 

ou de agir em relai;:ao a essas perspectivas. Uma sociedade organizada desi
gualmente fica a merce de grupos egoistas que disputam espa<;:o entre si. A 
politica degenera-se facilmente na pratica de barganhas entre esses grupos, 
que nao plasmam resultados proficuos. Dois males distintos caracterizam o 
referido modelo: o sacrificio de interesses de uma maioria desorganizada e o 
engessamento das decis6es, causado pela pratica de vetos multiplos. 

Em muitos paises o desenvolvimento de uma economia de auxilio mu
tuo, junto a um sistema produtivo elaborado oferecem a mais adequada e 
imediata oportunidade para se generalizar uma organizai;:ao independente 
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de sociedade civil, enquanto conjuntamente e enfrentada a tormentosa 

relac;::ao entre trabalho produtivo e solidariedade social. 

Para que se entenda tanto o problema quanta a oportunidade que dele 

decorre, considere-se uma fotografia radicalmente simplificada das mais ricas 

e igualitarias democracias da Europa dos dias de hoje. Imagine-se que a eco

nomia referida tenha tres setores: uma economia que eu chamaria de nova 

( conhecimento intensivo, empresas flexfveis), uma economia dassica (produ

c;::ao industrial em massa, luta pelo dominio de novas estilos de trabalho, de 

produc;::ao e de inovac;::ao, coma resposta a competic;::ao de nivel internacional) 

e uma economia de auxflio mutuo. Por esse ultimo modelo eu identifico uma 

economia calcada em atividades por meio das quais as pessoas se auxiliem e se 

cuidem em ambiente ex6geno ao grupo familiar. Por exemplo, eu me refiro 
aos hospitais-dia, aos asilos, as casas de repouso, aos sanat6rios. 

Essa economia de auxilio-mutuo ganha dimensao na medida exata do 
envelhecimento da populac;::ao, da crise da familia tradicional, da pressao 

governamental decorrente da falta de empregos e da dificuldade em pro
porcionar postos de trabalho para mao-de-obra que nao consegue empre
gar-se ou que nao logre encontrar ocupac;::ao nos modelos economicos tradi
cionais ou mais inovadores. 0 poder publico extrai recursos com mais 
intensidade dos setores mais criativos da economia, o que nao consegue 
fazer em setores mais tradicionais. Tenta-se dar apoio as economias mais 

· inovadoras, assim coma pretende-se pagar para que a economia de auxilio
mutuo se desenvolva, coma acima definida.

Surge um problema financeiro, vinculado ao pesado onus que sobrecar
rega o poderoso, porem limitado, motor que proporciona o crescimento 
economico. Verifica-se tambem um problema moral, decorrente do enfra
quecimento dos lac;::os sociais sob as novas condic;::6es de trabalho. 

No velho mundo da produc;::ao em massa havia generalistas (gerentes e 
burocratas de alto nivel) e especialistas (representados pelos trabalhadores 
em geral). Generalistas precisavam de especialistas e a  redproca era verda
deira. Ambos estavam profundamente interligados, conheciam-se mutua
mente. A nova economia, entretanto, e dominada por generalistas, que tudo 
possuem. No limite, nao ha mais especialistas, apenas generalistas, ou ain
da especialistas que lutam para se tornar generalistas. 

Conseqi.ientemente, os habitantes de mundos de economias tao distin
tas nao se encontram mais. Trabalhadores de ordens tao diversas desconhe
cem-se mutuamente. Tornam-se estranhos, conectados tao-somente por 
operac;::6es de tributac;::ao e de transferencia de recursos, implementadas pelos 
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governos e governantes que temos. Trata-se de base social muito timida 
para gerar solidariedade entre as pessoas. 

Um ideal ultimo de coesao social, assim como tambem da vida mo
ral, nao se concentra no altrufsmo. Por altruismo eu identifico essa dis
posi<;:ao em limitar o interesse pessoal, provido ou nao da capacidade de 
imaginar-se uma outra pessoa. Esse referido ideal ultimo pode se 
consubstanciar no amor, isto e, na capacidade de imaginar e de aceitar o 
outro, aumentando com hesita<;:ao o muro de defesa por meio do qual 
tentamos nos proteger desse mesmo amor. 

Se o mundo fosse fadado ao sucesso da reforma dele mesmo, feita a
imagem de um modelo de organiza<;:ao de economia e de sociedade que 
hoje em dia mais se admira, a democracia social europeia, ele deveria pro
porcionar a nos uma parcela bem maior desse mesmo sucesso. E mesmo se 
falhasse, ou se escolhesse outros rumos e caminhos, como pretendo que 
assim seja, deveria nos proporcionar maior leque de problemas e probabili
dades dos que os que sao exemplificados pela situa<;:ao corrente. 

A solu<;:ao para problemas praticos e espirituais causados pelo 
estranhamento redproco dos tres setores da economia vem em duas par
tes. Uma parte da solu<;:ao consiste na amplia<;:ao da base social com acesso 
a nova economia, enquanto ten ta atenuar a divisao que se verifica entre as 
economias classicas e contemporaneas, da forma como descrevi. Trata-se 
de tarefa que exige para sua execu<;:ao o desenvolvimento de ampla gama 
de formas de coordena<;:ao descentralizada entre o governo e os neg6cios, 
entre o publico e o privado. Um dos objetivos de tais formula<;:6es seria a 
difusao de praticas mais adequadas de aprendizado coletivo e de coorde
na<;:ao aberta. Outra fra<;:ao da solu<;:ao encontra-se no desenvolvimento e 
na reforma da referida economia de auxilio mutuo. 

A organiza<;:ao pratica e concreta das atividades por intermedio das quais 
nos cuidamos mutuamente, projetada para alem dos limites estreitos do 
amor e da lealdade que tendem a plasmar o ambiente familiar, pode pres
tar-se, a prop6sito das condi<;:6es hoje encontradas em muitos paises, como 
poderoso instrumento de sustenta<;:ao de um modelo mais eficiente de auto
organiza<;:ao da sociedade civil. Este instrumento, no entanto, pode mos
trar-se insuficiente. Ele deve ser suplementado e escorado pela renova<;:ao 
de regras juridicas que referenciem a organiza<;:ao da sociedade civil. 

Deve-se recusar a se aceitar formas contratuais contemporaneas, tal como 
enunciadas e previstas no direito privado. Essas formas simplesmente nao 
subsumem uma linguagem natural unica, capaz de expressar todas as 
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percepi;:6es sociais de vida e de organizai;:ao societaria. 0 vocabulario do 
direito privado presta-se a evidenciar modelo truncado de livre associai;:ao. 
Partidos politicos, clubes, fundai;:6es, igrejas, enfim, associai;:6es que detem 
a capacidade de veicular mensagens sociais, carecem de sentido realista e de 
postura mais identificada com problemas concretos. Sindicatos e empresas 
acabam por implementar tal missao. 

Ha dais caminhos para um modelo organizacional social que seja mais 
inclusivo. Ambos passam por um robustecimento do direito privado e por 
uma mitigai;:ao do direito publico. Eles nao se excluem. Eles se 
complementam e convergem para um mesmo fim. 

Fortalece-se o direito privado mediante a manuteni;:ao de seu repert6rio 
atual, alterando o seu significado. Essa modificai;:ao faz-se pela ampliai;:ao de 
opi;:6es normativas referentes a modelos de auto-organizai;:ao social. Exemplifico, 
indicando, com base no direito norte-americano, a possibilidade de cogitar a 
reserva de uma parcela de iseni;:ao fiscal em favor de doai;:6es de caridade, por 
parte de trustes sociais independentes, cujos administradores representem 
pessoas de todas as classes sociais. Organizai;:6es sociais poderiam fazer aplica
i;:6es com base nesse modelo, beneficiando-se de iseni;:6es tributarias, propor
cionando recursos para subveni;:6es, a exemplo do que hoje se faz com funda
i;:6es privadas, no direito norte-americano, bem entendido. Obter-se-ia a 
expansao da base de recursos para o fomento de trabalho voluntario. 

Mitiga-se o direito publico por coma de legislai;:ao espedfica que con
temple a sociedade civil, em ambiente ex6geno a atuai;:ao governamental. 
Essa legislai;:ao possibilitaria a organizai;:ao da sociedade civil independente
mente de qualquer tutoria e paternalismo, por parte do Estado. 

Exemplifica-se com os sindicatos. Pode-se retirar do regime contratualista 
o prindpio que da os contornos a completa independencia dos sindicatos
em relai;:ao ao poder publico. Pode-se tambem alterar o modelo sindical
corporativista que preve a imediata filiai;:ao de todos os trabalhadores, e eu
me refiro ao direito laboral norte-americano. Distintos movimentos sindi
cais, associados ou nao a partidos politicos, poderiam competir por espai;:o
nesse modelo pluralista, do mesmo modo coma os partidos politicos dis
putam votos em governos unitarios ou federativos.

Poder-se-ia garantir a liberdade para com os governos, por meio do 
pluralismo dos movimentos sindicais. Tal liberdade seria combinada, entre
tanto, com um poderoso contrapeso a divisao ea segmentai;:ao do movimento 
laboral. A dinamica de tal sistema conduzc..nos para uma maior solidariedade 
salarial a ser disseminada entre diferentes tipos e grupos de trabalhadores. 
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Favorece-se uma maior capacidade de trabalho organizado para se lidar com 
um contexto institucional mais amplo, influenciando a proporyao da renda 
nacional a ser destinada aos salarios em geral, hem como ao fortalecimento 
dos trabalhadores junto as empresas nas quais prestam serviyos. 

Pode-se tambem dar alguma expressao concreta a um prindpio que faci
lite a organizayao da sociedade civil, sob as regras de direito publico, a ser 
moldada fora do Estado. Como exemplo, indico a formayao de associay6es 
de moradores, organizadas paralelamente ao Estado, colaborando no 
implemento de polfricas locais. Alternativamente, pode-se imputar a tal 
ideia uma expressao funcional, a exemplo da organizayao de grupos de pais 
e de pacientes, no que toca a educayao ea assistencia medica. 

Nao obstante o modelo de estrutura publica nao governamental a ser 
desenvolvido, deve-se garantir ao interessado o direito de escolha. Deve-se 
outorgar o poder de se criar uma estrutura alternativa e voluntaria, formatada 
normativamente por regras livremente escolhidas e especificamente conce
bidas. 0 direito de escolha, como aqui indicado, suscita que essas associa
y6es colaborem no programa de relativizayao do direito publico. 

0 projeto de organizayao da sociedade civil nao se realiza sem a garantia 
do direito de opyao e de escolha, no que toca as associay6es que serao desen
volvidas. Nao se desenvolve um programa superliberal, sacrificando-se a 

· ideias liberais fossilizadas e a programas institucionais que identificam o
liberalismo de tempos mais recentes.

0 direito de escolha nao pode ser discricionario, e se o for, configurara
abuso. Nao pode ser exercido por grupos que nao se encontrem mutua
mente vinculados a circunstancias relativamente eqtiitativas. E tambem nao
podem se prestar a propiciarem nichos de subjugados e de excluidos. Tal
direito deve representar uma experiencia de liberdade. Nao pode significar
a redescoberta de praticas desp6ticas sob o disfarce de ideias liberais.

0 programa de transiyao nao se define como radical e nem como mode
rado. Representa um primeiro passo em direyao ao que se infere como um
caminho de reformas cumulativas de arranjos institucionais que hoje vin
gam em paises que se mostram como modelos para o resto da humanidade.
Faz-se um avanyo no projeto de fortalecimento da democracia, rumo a um
modelo profundo de reconstruyao e de reformulayao institucional.

Quais seriam os agentes de tal programa de transiyao? 0 que os impul
sionaria? Uma percepyao pertinente a relayao entre interesses e interessa
dos, entre objetivos e agentes, diretamente vinculada a uma teoria social
antideterminista, encontra sugestao de resposta no inicio deste livro.
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A poHtica permanece como fenomeno superficial na teoria marxista, es
pecialmente quando sao invocados requisitos mais drasticos para o desen
volvimento de forc;:as produtivas. Quanta mais intensa se torna a luta de 
classes, e quanta mais ela dura, com mais claridade podem se reconhecer os 
objetivos que informam os interesses dessas classes em disputa. Sonhos ut6-
picos e ideologias apologeticas tombam como vitimas das realidades reveladas 
por essa guerra travada no seio da sociedade. 

Cada classe e identificada por interesse matizado pela posic;:ao que ocupa 
nas relac;:6es institucionais que definem determinado modo de produc;:ao. 
Tais interesses se transformam somente quando o desenvolvimento das for
c;:as produtivas torna possivel a introduc;:ao de um novo conj unto de relac;:6es 
institucionais. Assim, uma classe relativamente oprimida torna-se a pro
pulsora e a maior beneficiaria de uma nova ordem. 

A teoria social que defendo subverte completamente essa visao de classe e 
de mudanc;:as estruturais. lnteresses de classe tornam-se mais ambiguos por 
conta da controversia e do conflito conceitual em torno dos termos basicos 
relativos a vida social, ampliando-se o horizonte e aprofundando-se a intensi
dade no ambito dos quais desenvolve-se o programa que apresento. Refle
tem-se a pluralidade e a  incerteza do futuro da sociedade no entendimento 
presente que se faz dos interesses sociais. Perdem a clareza ilus6ria quest6es 

_ como quem sou eu, ou quais siio os interesses que me guiam coma membro de ta! ou 
qua! grupo. Emergem problemas referentes a perguntas como que caminhos 
alternativos hd para a reconstruflio?, ou coma meu entendimento relativo a meus 
interesses e identidades influencia esses interesses e essas identidades? Ha para essas 
quest6es supervenientes tantas respostas quanta ha direc;:6es alternativas que 
orientam a reforma que imagino. Somos forc;:ados a abandonar nossa confianc;:a 
infundada na clareza da distinc;:ao entre o real e o possivel. 

Sempre ha meios alternativos e plausiveis para definir e defender um 
grupo ou um interesse de classe. Algumas estrategicas apresentam-se coma 
socialmente excludentes e institucionalmente conservadoras. Identificam 
interesses vinculados a defesa de um grupelho ja existente na divisao social 
do trabalho, plasmando coma rivais a serem derrotados os grupos mais 
pr6ximos ou imediatamente inferiores. Tais estrategias tomam como exem
plo o conjunto institucional existente, reproduzindo-o e reforc;:ando-o. 

Outras abordagens relativas a definic;:ao e a defesa de grupo ou de inte
resse de classe sao socialmente solidarias e institucionalmente trans
formadoras. Veem os grupos mais pr6ximos como os melhores aliados e 
pretendem atingir os mesmos objetivos mediante a alterac;:ao parcial da ordem 
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social presente. A pratica de uma reforma revolucionaria, informada par 
solida imaginai;:ao programatica, nao pode perder sua grande oportunida
de, que se apresenta mediante a percepi;:ao dessas amhigiiidades na com
preensao avani;:ada deinteresses de grupo. 

Tal perspectiva nao admite que se definam agentes privilegiados e pre
cursores, a exemplo da propalada relai;:ao entre hurguesia e capitalismo, 
entre proletariado e socialismo. Nao se aceita concepi;:ao que admita que a 
luta cega par interesses de uma determinada classe possa proporcionar he
neflcios para a humanidade. Entretanto, ha, e deve haver, grupos que pos
sam comei;:ar a reinterpretar suas proprias identidades, interesses e ideais, a
luz de um sentido mais amplo de possihilidades coletivas. 

0 programa de transii;:ao que resumi depende de uma aliani;:a a ser firma
da entre as tres classes sociais que protagonizam os papeis mais importantes 
nas sociedades contemporaneas. Refir

'\"
me a uma classe economicamente 

menos ahastada, geralmente estigmatizada do ponto de vista racial, formada 
par pessoas a quern se imputa uma cidadania de segunda classe. Menciono 
tamhem uma classe que nos Estados Unidos da America e chamada de classe 

media, formada tanto par profissionais um pouco mais sofisticados (white

collar) como par trahalhadores que desenvolvem atividades mais comuns 
(blue-collar). Por fim, aponto tamhem um grupo de profissionais detentores 
de conhecimento altamente sofisticado, que ocupa pastas em setores mais 
avani;:ados da industria. Para que se implemente tal aliani;:a, deve-se propiciar 
a interveni;:ao e a interseci;:ao de conex6es politicas e de ideias programaticas, 
para que se transcenda a amhigiiidade de interesses rumo a um caminho de 
transformai;:ao solidaria. 

0 grupo social de menor poder economico deve reconhecer, par meio de 
seus Hderes, que nao consegue fugir de um destino que lhe e impasto, sem que 
se fai;:a uma reforma economica que democratize as oportunidades, em vez de 
distrihuir compensai;:oes para desempregados, deslocados e perdedores. Tal grupo 
deve tamhem tomar consciencia de que nao consegue gerenciar e alcani;:ar 
reformas sem que lute para reorientar e reorganizar as politicas nacionais. 

Parcela da classe trahalhadora, justamente aquela que desenvolve trahalhos 
manuais, deve transitar para um patamar hem mais alto e hem mais distante, 
daquele que agora alherga a estreita defesa de seus poucos privilegios, aceitando 
que, nesse mundo nova de trahalho que se descortina, fronteiras entre a segu
rani;:a e a insegurani;:a tornaram-se muito menos estaveis. Ha a necessidade de 
reheldia contra a redui;:ao desse segmento de trahalhadores a um mero grupo 
que reclama dos proprios prohlemas, tanto para uma percepi;:ao geral, coma 
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para a noc;:ao que esse grupo faz de si mesmo. A defesa de interesses corporativos 
e de propostas mais limitadas deve ceder a uma tentativa de encontrar novas 
bases para uma colaborac;:ao fatica e para um caminho libertador. Sob tais bases 
ira simplesmente perder sentido a vetusta diferenc;:a entre classe trabalhadora 
organizada e classe de microempresarios independentes. 

Terfamos uma sociedade caracterizada par grupos que trabalhariam em 
regimes que ocupariam espac;:os intermediarios entre modelos decorrentes 
de transac;:6es que se esgotariam em negocio unico e corporac;:6es que perfi
lariam durac;:ao mais prolongada. Tal forma de organizac;:ao economica, re
sultado direto e natural da democratizac;:ao da economia de mercado, lem
bra-nos a ideia de modelos produtivos de pequena escala, dpicos de 
sociedades de pequenos produtores independentes, que enfatizatn a sintese 
cooperativa ao inves da mera posse de hens. 

Entretanto, essa circunstancia e distinta do ideal do seculo XIX, na medi
da em que se abandona essa velha fixac;:ao conceitual, par coma de modelos de 
isoladas e pequenas propriedades, coma instrumento para a realizac;:ao de tais 
objetivos. Tambem ha uma distinc;:ao em relac;:ao ao reconhecimento desse 
regime de independencia cooperativa no que toca a reinvenc;:ao das relac;:6es 
que se travam entre os governos e as empresas privadas. Exige-se uma parceria 
descentralizada entre ac;:ao publica e empresa privada, escapando-se da neces
sidade de se escolher entre um governo timidamente regulador e um governo 
que seja estrategista portentoso da industria e do comercio. 

Mediante a libertac;:ao tecnologica em relac;:ao ao trabalho penoso e a 
rotina, um maior numero de pessoas dedicara maior parcela de tempo para 
o cuidado mutuo, particularmente no que toca ao cuidado com jovens e
com mais velhos. Em vez de se conceber tal responsabilidade coma tarefa
espedfica de um grupo de trabalhadores especializados, deve-se pensa-la
coma missao de cada um de nos. Trata-se de objetivo que todos nos pode
mos melhor atingir, mediante o desenvolvimento de economia de auxilio
mutuo, sustentada par parcerias desenvolvidas entre governos e grupos co
munitarios. Pode-se alcanc;:ar a realidade de tal plano mediante servic;:os so
ciais voluntarios ou mesmo eventualmente compulsorios.

A classe profissional de homens de negocios, gerentes e homens publi
cos pode encontrar em tal espac;:o uma maior oportunidade para combinar 
ganhos com aventuras. Os sucessos seriam hem maiores do que poderiam 
obter em uma economia ainda organizada em bases de grandes empresas, 
marcadas pelas respectivas hierarquias e pelas cabalas inevitaveis. Esses mes
mos atores sociais tambem poderiam comec;:ar a experimentar uma maior 
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0 que mais interessa e O conteudo da profecia e nao suas inumeras e 

surpreendentes formas. Trata-se de visao referente a energizac;:ao de vidas 
ordinarias de homens e mulheres comuns. Trata-se do fortalecimento des
sas pessoas, possibilitando uma magnanimidade que depende tao-somente 
do engrandecimento de nossas vidas. Evidencia-se a superac;:ao do contraste 
ate entao existente entre o sonambulismo que informa a maior parte das 
nossas vidas e os momentos excepcionais que tambem vivemos, e que sao 
marcados por um perene estado de alerta e de engajamento. Promete-se 
intensidade sem guerra e zelo sem ilusao. Exige-se uma mudanc;:a na pr6-
pria atitude, centrada no corac;:ao; algo que nao pode ser o resultado de 
mera intervenc;:ao de ambito politico. Antes que se fortalec;:am nossos pode
res, tal mudanc;:a deve tambem fomentar as nossas expectativas. 

0 contexto espiritual no qual ganha ascendencia a democracia e o 
experimentalismo e marcado por uma ideia que foi primeira e poderosa
mente expressada nas religi6es soteriol6gicas do oriente pr6ximo, a exem
plo do judaismo, do cristianismo e do islamismo. Afirmando-se a originali
dade radical e a  forc;:a potencial de cada individuo, a realidade que distingue 
fenomenos e pessoas, assim como caracteres dramaticos, singulares e 
irreversiveis de tempos biograficos e hist6ricos, torna as vidas humanas um 

. cenario para julgamento e revelac;:ao. 
A profecia do experimentalismo democratico consiste na afirmac;:ao de 

que podemos dar a essa ideia uma expressao que seja mais real, simples
mente porque e indiscutivelmente mais social. As pessoas descritas pelas 
religi6es salvacionistas nao existem concretamente. Porem, a nos ha a possi
bilidade de nos transformarmos em tais pessoas, se compreendermos corre
tamente as ligac;:6es que vinculam transformac;:6es individuais e coletivas. 

A democracia fortalecida, que surge a partir do programa de transi
c;:ao que acabei de resumir e que nos conduz aos arranjos e experimentos 
mais profundamente explorados ao longo do presente livro, nao consiste 
no unico caminho factivel que o aprofundamento da democracia pode 
eventualmente tomar. Ha outros. Pelo reconhecimento da existencia 
dessas alternativas, enfatiza-se o carater distintivo de uma democracia 
realmente fortalecida. Nao e menos crivel, nem menos possivel do que a 
escolha pela ac;:ao em prol de uma religiao que se agita contra o destino. 
Trata-se de algo previamente determinado no sentido de que se promo
va uma percepc;:ao de valores humanos e de possibilidades que nao 
admitem reconciliac;:ao com propostas atinentes aos sentidos do que 
poderia ser a vida em sociedade. 

116 



/. 

A SEGUNDA VIA 

liberdade de movimentos, transitando entre o trabalho profissional e o cui
dado com outras pessoas, formatando-se uma distinc;:ao muito menos dgida 
entre trabalho e diversao, entre obrigac;:ao e lazer. 

0 que, se nao os sofrimentos decorrentes da guerra e das ruinas, poderia 
determinar que as pessoas buscassem esses novos caminhos? Porem, admito 
que os resultados decorrentes da obtenc;:ao de mais oportunidades econo
micas e educacionais para um maior numero de pessoas, nao seria certa
mente o suficiente. Comparando-se o nosso presente cheio de erros com 
um futuro incerto, afirmo que os riscos da incertezaparecerao quase sempre 
mais temerosos do que o onus de uma ordem estavel. 

Duas forc;:as auxiliam minha linha de raciodnio, perfilando tambem par
cela inevitavel de um trabalho indesejavel de enfrentamento a calamidades, 
abrindo-se o caminho para a consecuc;:ao de uma alternativa progressista. 
Uma delas permite que se esclarec;:am as ilus6es que formam as necessidades 
falsas. Devemos ensinar a nos mesmos como falar os nossos sins, os nossos 
monossflabos de aquiescencia, as nossas concordancias com o estado atual 
das coisas. 0 sentido de alternativas desapareceu das formas como nos o 
conhecemos, dentro de um contraste entre categorias abstratas de capitalis
mo e de socialismo, geralmente falsas e presentemente comprovadas como 
vazias. Devemos recriar alternativas a partir dos mais simples elementos de 
_que dispomos. Deve-se mostrar como as pequenas variac;:6es que o mundo 
real apresenta podem servir como pontos de partida para o desenvolvimen
to de diferenc;:as mais intensas. Com vistas a tal conquista, deve-se transfor
mar disciplinas sociais, como a filosofia do direito e a  economia polfrica, em 
praticas de imaginac;:ao institucional. 

Uma segunda forc;:a deve iluminar as bases que apoiam tal projeto. Trata
se de uma rebeldia para com a diminuic;:ao do substrato humano, assim 
como para com todas as formas de injustic;:a. Tal alternativa nao triunfara, a 
menos que seja compreendida e experimentada como um incidente ele
mentar no renascimento espiritual da humanidade. 

Conseqi.ientemente, a profecia deve aliar-se as forc;:as decorrentes dos cal
culos. Os defensores dessa alternativa progressista devem falar em varias Hn
guas, alcanc;:ando um maior numero possfvel de destinatarios. Deve-se conti
nuar apelando para a presente compreensao que as pessoas tern a respeito de 
suas identidades, interesses e ideais. Entretanto, deve-se tambem programar 
um mundo transformado, no qual uma humanidade com um, oxigenada em 
seus poderes e fortalecida em suas ambic;:6es, possa descobrir que nao e tao 
simples, tao comum e tao ordinaria, como em prindpio poderia supor. 
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Tai visao valoriza a adjetivai;:ao do catolicismo, no que toca a sua abertura 
para o possivel. Recusa-se compreender inadequadamente tal adjetivai;:ao, 
tomando-a por ilus6ria ou poruma idolatria de referenciais de neutralida
de. Nenhum conjunto institucional pode ser neutro, sobremodo quando 
convive com concepi;:6es e possibilidades de experimentai;:ao. A abertura 
para a diversidade de experiencias, e para as multiplas oportunidades p�ra 
correi;:ao de desvios e, todavia, uma das mais importantes medidas que nos 
permite julgar adequadamente o mundo social. Eu me refiro a um bem 
indispensavel e concreto, que e ameai;:ado pela superficialidade que uma 
neutralidade falsa pode nos insinuar. 

Uma democracia altamente energizada pelo argumento programatico 
do presente livro imagina o palco de luta como um grande teatro de nai;:6es
estado que se pulverizam no mundo. Percebem-se experimentos sociais de 
muita amplitude, convergen'tes ao desenvolvimento das mais variadas for
mas de vida, assim como para experiencias de existencias individuais e de 
atividades grupais. Recusa-se a se tratar o ambiente de nai;:6es-estados como 
turvo e como um pano de fundo de baixissima energia, concebido para 
assegurar condii;:6es propiciadoras a criai;:ao do novo por meio de iniciativas 
particulares e associativas. 

Como todo programa de reconstrui;:ao, o presente que desenho e acom
_panhado por seus riscos pr6prios e caracteristicos. 0 programa se desenvol
ve e se define pela pr6pria maneira como se gerencia. 

Ha um risco inevitavel que radica no fato de que o fortalecimento da 
democracia pode falhar no sentido de economizar em virtudes politicas, 
subtraindo energia de seus objetivos particulares, referentes a familias e 
carreiras que preocupam os individuos, componentes de ampla sociedade 
cujas disputas e experimentos pretende-se intensificar. Para que se substi
tuam interesses pulverizados em interesses particulares, acenamos para to
dos os cantos e nichos da vida, por meio de uma devoi;:ao absoluta a vida 
publica, atitude impossivel e muitas vezes indesejavel. 

Nao e possivel porque nenhum reordenamento institucional da vida 
social pode nos modificar radical e subitamente. Pode-se apenas impulsio
nar o desenvolvimento de nossos pr6prios poderes. E nao e desejavel, por
que as varias e contradit6rias faces de nossas preocupai;:6es, assim como o 
hiato entre pequenos e grandes espai;:os de combate politico, formam os 
elementos faticos e insubstituiveis que informam a condii;:ao humana. E na 
medida em que aderimos a essas preocupai;:6es, passamos a viver simulta
neamente experiencias distintas que reformulam o pr6prio conceito de tempo. 
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Tarn.hem unimos, sob o palio de ideal mais includente, percepc,:6es e emo
c,:6es que habitualmente associamos a homens e a mulheres da vida real. 

Outro risco inevitavel que o presente program.a deve enfrentar centra-se 
na dialetica entre protec,:6es individuais e disfunc,:6es decorrentes da 
energizac,:ao do entorno politico. Em vez de repudiar compromissos libe
rais, a democracia fortalecida os estende. Repudia-se o antiliberalismo e 
defende-se intransigentemente o que eu denomino superliberalismo. Tudo 
depende do conjunto de poderes e protec,:6es que instrumentalizam o indi
vfduo para que possa prosperar com seguranc,:a no meio da elevac,:ao das 
expectativas de inovac,:ao. As regras que definem os referidos poderes e pro
tec,:6es devem ser inscritas em agenda poHtica de curto prazo. 

Para que uma democracia fortalecida possa realmente funcionar, a servic,:o do 
implemento da seguranc,:a e da capacidade do ser humano, assim coma da 
energizac,:ao de inovac,:6es coletivas, devem se completar mutuamente todos es
ses valores acima descritos. Entretanto, isso muitas vezes nao acontece. Ne
nhum movimento perene da poHtica, e nenhuma aderencia sacrossanta a acei
tac,:ao de direitos naturais pode prevenir a possibilidade de que iniciativas criativas 
possam enfraquecer as salvaguardas vitais que decorrem das dotac,:oes institucionais 
que o programa defende. Nao ha uma definic,:ao incontroversa ou mesmo per
manente, a respeito do panorama <lesses poderes e direitos fundamentais, assim 
coma nao ha tambem nenhum plano te6rico em que se possa defini-los, alem 
da aceitac,:ao intrinseca de mediac,:6es da democracia e da poHtica. 

Avanc,:ando-se por esse caminho, joga-se com o fato de que a formac,:ao de 
indiv{duos mais fortes, no ambiente de democracia fortalecida, poderia co
laborar na construc,:ao de uma muralha que resista a tal retrocesso. Eu afir
mo que tal jogo e razoavel. Porem, nao passa de um jogo, cujo resultado e 
refem dos reconditos desejos da vontade. 

Os dais maiores riscos que afetam ao program.a do fortalecimento da de
mocracia estao conectados. Suponhamos que a integridade dessas institui
c,:6es dependa de nfvel insustentavel de participac,:ao dvica. A derrota em al
canc,:ar tamanha medida de participac,:ao popular e de vigilancia dvica, alem 
do desencanto para com a poHtica, propiciam que as forc,:as que temporaria
mente detem o poder tornem-se elas mesmas vantagens transit6rias de seus 
defensores, que formulam tais circunstancias coma se fossem direit�s adqui
ridos. Conseqiientemente, a sobretaxac,:ao da energia poHtica pode organizar 
o palco que vivenciara o enfraquecimento das salvaguardas individuais.

0 fortalecimento da democracia pode avanc,:ar em duas outras direc,:6es,
tomando-se coma ponto de partida os mesmos materiais ideol6gicos e 
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institucionais que instrumentalizam os arquitetos de tal programa. Esses 
caminhos sao explorados de maneira vertical em outro de meus livros, 0 
direito e o Juturo da democracia*. Tal programa focaliza o ponto central de 
inovac;:ao, a prop6sito do que indivfduos equipados e inspirados podem 
fazer.com suas pr6prias vidas. Trata-se de uma versao radical e individualis
ta da democracia social. 0 outro programa ve as comunidades coma cena 
principal da ac;:ao, depois de definir tais comunidades coma detentoras de 
preocupac;:ao e de comprometimento em relac;:ao a problemas comuns, e 
nao coma mero grupo que compartilha referenciais geneal6gicos. Trata-se 
de liberalismo comunid.rio, de poliarquia radical. 

Am bas alternativas reduzem o papel das polfticas nacionais e supranacionais. 
As inovac;:6es mais importantes dar-se-iam em outros lugares. A polfrica nacio
nal seria fria, o que na verdade promove o esquentamento de experimentalismos 
individuais e grupais. Ou ainda, trocando-se de metafora, a poHtica, compre
endida enquanto disputa relativa a domfnio e usos dos poderes governamen
tais, tornar-se-ia pequena, fraca, mitigada, proporcionando-se que indivfduos e 
comunidades tornem-se maiores e mais fortes. 

0 fortalecimento do. indivfduo, na primeira dessas duas direc;:6es alterna
tivas, ganharia espac;:o mediante o fortalecimento dos recursos economicos e 
educacionais que estejam sabre o seu comando. Tambem resultaria do 

. enfraquecimento dessas forc;:as, quando da transmissao de vantagens educacio
nais e economicas, par circunstancias meramente familiares, que acabam res
tringindo os triunfos da meritocracia, reproduzindo e potencializando odiosas 
divis6es de classe. 

Uma iniciativa caracterfstica de tal programa reside na qualificada e progres
siva redistribuic;:ao de hens, que formaria uma dotac;:ao social a ser utilizada no 
beneffcio de cada um dos indivfduos. Trata-se de um modelo, coma muitos 
outros, que a democracia social amplificada iria compartilhar com o programa 
desenvolvido e defendido no presente livro. Uma outra iniciativa consistiria na 
ampliac;:ao das oportunidades educacionais. Eu me refiro a educac;:ao primaria, 
devotada ao desenvolvimento de conceitos centrais e de habilidades praticas. 
Eu tambem me refiro a uma educac;:ao permanente concebida para 
substancializar habilidades a serem desenvolvidas na luta contra a inseguranc;:a 
e nos lucros a serem obtidos em decorrencia de um constante processo de 
inovac;:ao. A redistribuic;:ao entre classes e unidades territoriais deve avanc;:ar tan
to quanta seja necessario para que se garantam investimentos educacionais. 

* Sao Paulo, Boitempo, 2004.
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Entre as medidas necessarias para a sustenta<;:ao de tal modelo, deve-se res
tringir radicalmente a transmissao hereditaria da propriedade. Deve-se garantir, 
por outro lado, a gradual expansao do direito de trabalhar alem das fronteiras 
nacionais. Sem tal direito, e a despeito de seus riscos praticos, o crescimento do 
individuo, decorrente da promessa feita pela democracia social radical, perma
necera incompleto. A liberdade e o poder dos individuos nao e concretamente 
real, a menos que o individuo possa fugir de seu pr6prio pais e viver em uma 
sociedade fundamentada em diferentes prindpios e incrementada sobre dife
rentes arranjos, e a menos que o mundo continue a perceber a abundancia de 
possibilidades de vida social e que as pessoas possam buscar tais possibilidades, 
alem dos oceanos e continentes nos quais se confinam. 

Tal programa de reconstru<;:ao social enfrenta duas dificuldades que re
puto centrais. Sao enigmas da ordem social que, de maneira fragmentaria e 
corriprometida, ja existem em partes do mundo que se identificam como as 
mais ricas e as que propiciam um maior nivel de satisfa<;:ao individual. A 
primeira dificuldade encontra-se na tensao que se da entre a amhi<;:ao de 
reconstruir essa democracia social energizada, cotejada com conservadorismo 
institucional. Nao se consegue deter o comprometimento para amoldar 
individuos fortes, nos estreitos limites de dota<;:6es individuais, decorrentes 
das restri<;:6es determinadas pelos direitos de heran<;:a, Com a garantia <les
ses direitos, de forma absoluta, nao se constr6i uma democracia fortalecida. 

Para se assegurar ao individuo espa<;:o para autodesenvolvimento efetivo, 
pode-se, por exemplo, necessitar-se da reinven<;:ao de arranjos que definem 
a economia de mercado, de modo a melhor descentralizar o acesso as opor
tunidades e aos recursos produtivos. Similarmente, deve-se redesenhar e 
alargar os instrumentos pelos quais a sociedade civil pode se organizar de 
forma livre, em rela<;:ao a tutela do Estado, desenvolvendo um conjunto de 
associa<;:6es publicas, independentes da tutela normativa estatal. Tais mu
dan<;:as nas institui<;:6es economicas e sociais exigem alto nivel de energiza<;:ao 
poHtica para que sejam criadas e efetivamente mantidas. Uma energiza<;:ao 
que conduza a mobiliza<;:ao poHtica organizada, de certa forma desconfia de 
reformas estruturais que se repetem, em ambito de arranjos politicos estrei
tos e desprovidos de vida, que presentemente sao praticados nas democracias 
mais ricas que o mundo conhece. 

Pode-se chegar a mesma conclusao desconcertante se come<;:armos a 
tensionar o individualismo radical, que detem um matiz muito mais psicol6-
gico do que institucional. Nossos desejos e impulsos relacionam-se as nossas 
caractedsticas. Queremos manifesta-los nas formas de vida e de discursos 
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comuns e mais simples, isto quando nao as incorporamos, coma fon;:as de um 
narcisismo intenso, porem destrutivos. Nao conseguimos obter sucesso na 
formayao de individuos que detenham tais poderes, a menos que permitamos 
encontro e dial.ago com uma vida compartilhada que se pretende otimizar. 
Nao se pode esperar mais das pessoas, esperando menos da polfrica. 

Outra alternativa para o fortalecimento da democracia tomaria o lugar de 
principal ponto de inovayao e energizayao de experiencias de comunidades 
espedficas. E para que qualifiquemos tal compromisso com um fortalecimento 
da democracia, deve-se pensar em um comunitarismo liberal. Seus grupos
chave e suas comunidades nao podem ser totalmente includentes em relayao a 
vida de seus membros, nem tampouco excludentes em relayao aqueles que lhes 
sao estranhos. Cada uma das pessoas deve pertencer a tantos grupos quanta 
sejam as que consiga transitar com mobilidade. A maioria desses grupos deve 
ser baseada no compromisso e na divisao das preocupay6es e nao em funda
mentos biologicos de ascendencia comum. Devem ser testemunhas de que, sob 
a democracia, as profecias falam mais alto do que a memoria. 

Sob tal regime de poliarquia radical o Estado transforma-se em um facilitador 
residual, responsabilizando-se pelo policiamento e pela coordenayao entre gru
pos e comunidades, as verdadeiros atores e protagonistas do regime. Entre eles 
haveria empresas dirigidas par trabalhadores au redes cooperativas e competiti-

. vas de microempresarfos, organizay6es cooperativas para a provisao e a  supervi
sao de saude, educayao, cuidado com as mais velhos e as incapazes, assim coma 
tambem pela observayao de organizay6es de interesse comum, que se espera 
proliferem em sociedade descentralizada e muito mais igualitaria. 

Devemos devolver o poder do topo para a base da sociedade. Devemos 
subtrair o poder dos governos e outorga-los as comunidades organizadas. E 
se assim fizermos, entretanto, devemos tambem organizar a sociedade de 
modo que essa receba tais poderes, exercendo-os da forma mais integral 
passive!. A devoluyao desses poderes sem a correspondente organizayao sig
nificaria uma entrega de posiyao e uma aceitayao de poderes privados que ja 
existem. Nada mudaria. Quando se desmantela au se reconfigura um dado 
governo, nos necessariamente nao implementamos a transferencia de pode
res abandonados do Estado para uma ordem social que seja anterior a poH
tica au autoconstitutiva. Nos encaminhamos esses poderes para interesses 
hem instrumentalizados e armadas que foram previamente delineados pelo 
curso da polfrica. Faz-se justiya. 

Pode-se realizar tal formula nas bases da mais ampla equalizayao de 
circunstancias que agora existem ate nas sociedades contemporaneas mais 
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igualitarias e mais pr6speras. Muito antes que reconheyamos tal assertiva, 
podemos perceber que a mesma nos conduz a um enigma insoluvel. 

Nao conseguimos nos livrar da especie de montanha-russa e das variac;:6es 
que caracterizam a hist6ria. Suponha-se que as regras que orientam a devolu

c;:ao de tal poder, do topo para a base da sociedade, assim coma a organizac;:ao 
da sociedade civil, para que receba de volta esses poderes, representam uma 
atitude definitiva, que nao concebe uma rara possibilidade de mudanc;:a, e 

mesmo assim marcada par muita dificuldade. Deve-se em seguida lidar com 
o crescimento do nova, do imprevisto, do que qualifica uma forma de desi
gualdade que nao fora jamais imaginada. As pessoas encontram-se muito
pouco instrumentalizadas para escapar do jugo de tais desigualdades, me
diante formas ordinarias e convencionais de ac;:ao politica e economica, que
lhes sao outorgadas no cotidiano. Tais desigualdades sao ainda mais diHceis
de serem desafiadas, dado que o grande instrumento que pode lhes contra
por, o poder do Estado, sera efetivamente diminufdo e menosprezado. Par
que se o poder governamental pode enfrentar privilegios privados, a ausencia
ou a fraqueza desse poder pode enfrentar este privilegio tom mais forc;:a ainda.

Suponha-se, a luz de outra contingencia decorrente de tal dilema, que se 
possa transformar facilmente e com freqiiencia as regras que orientam o mo
delo de devoluc;:ao de poder e de organizac;:ao da sociedade civil. Deverfamos 

, ter dialogado com o problema da desigualdade, abdicando algumas de nossas 
ambic;:6es de pulverizac;:ao polfrica. Deverfamos formatar uma polftica de 
amplitude social coma um foco de disputa e um objetivo de energizac;:ao. 

Na medida em que lidamos com ameac;:as coma essas, cada uma das 
sendas alternativas para o aprofundamento da democracia e para a 
radicalizac;:ao do experimentalismo definira sua caracterfstica hist6rica. Tao 
cedo comecemos a lidar com tais problemas, provavelmente veremos que 
comec;:am a diminuir as diferenc;:as que plasmam as varias alternativas. Ven
do-se tais programas em conjunto, descobrimos que os mesmos dividem 
temas comuns e tens6es recorrentes. Tais temas e tens6es nos apresentam 
perplexidades que parecem profecias. 

Entre os males que sao patrocinados por ideias que sustentam uma dou
trina de convergencia institucional para com um caminho verdadeiro ha o 
problema que promove o enfraquecimento da diversidade nacional. Em um 
mundo de democracias, nac;:6es organizadas como Estados podem desenvol
ver os poderes e as possibilidades da humanidade nas mais variadas direc;:6es. 
Podemos nos conhecer e nos desenvolver apenas quando nos confrontamos 
com as contradic;:6es que marcam a existencia. Uma marca distintiva de civili-
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zayao mais desenvolvida e a habilidade coletiva de experimentai as contradi
y6es, sem recorrer a guerra, e de fazer a paz sem qualquer postura de mesmice. 

Uma diferenya forte, capaz de assimilar diferentes formas de humanidade, 
exige a aproximayao espiritual e institucional em relayao a vida organizada. 
Conseqi.ientemente, os varios modos se apresentariam como antagonistas. 
Entretanto, o argumento deste livro prop6e uma segunda via. 

Os futuros alternativos da democracia, que eu acabei de considerar, nao 
sao exemplos verdadeiros de uma ideia que insiste na existencia de outros 
caminhos. Esses caminhos alternativos sao, muito pelo contrario, candida
tos e rivais em relayao ao papel desempenhado pela segunda via. Falta a 
esses caminhos alternativos uma ligayao forte com circunstancias locais. 
Sugerem-se direy6es alternativas para a humanidade. Embora elas exijam a 
propria reinvenyao a luz de realidades nacionais,- dado que a na�ao-estado 
permanece como o maior teatro no qual se protagoniza a poHtica, elas 
parecem falar por todos os cantos dessa mencionada arena. Tem-se a 
impressao de que os caminhos falam de si mesmos. 

Reconhecendo-se que ha interessados alternativos e plausi'.veis para a 
tomada definitiva de uma segunda via, pode-se contrastar essa segunda 
senda, com os demais caminhos, embora nao se consiga abolir o contraste 
que a amplitude de caminhos evidencia. 

A ideia calcada nos muitos caminhos consiste na afirmayao de que a alterna
tiva progressista pode melhor se desenvolver mediante a combinayao de heresias 
locais com elementos de economia hem fundada e de poHtica ortodoxa. Tais 
heresias inspiram-se nas realidades intri'.nsecas a cada pai'.s e a cada cultura. 

Antes de se considerar a ideia de variados caminhos como uma alterna
tiva a ideia de uma segunda via, que seja unica, e importante que se com
preenda que ambas as concepy6es convergem em suas implicay6es para a 
reforma de modelos que governam a economia mundial. 

A implicayao central dessa percepyao indica-nos que os modelos de
vem ser desenhados de forma muito menos hostil, e conseqi.ientemente 
muito mais benigna, do que os arranjos atuais que informam rotas de 
desenvolvimento nacionais e regionais. 

As organizay6es engendradas pelo sistema de Bretton Woods, a exemplo 
do Fun do Monetario Internacional, do Banco Mundial, e agora da Organiza
yao Mundial do Comerdo, nao podem mais receber autorizayao para conti
nuarem operando como o longo brayo do programa neoliberal dominante e 
da hegemonia norte-americana. Tanto quanto tais organismos exeryam res
ponsabilidades mundiais, informadas por regras e modelos universais, tais 
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organismos devem protagonizar func;:6es meramente minimalistas. Par exem
plo, podem colaborar na manutenc;:ao de um sistema comercial mundial e 
aberto, mediante o desenvolvimento e o implemento de regras muito claras, 
assim coma de mecanismos eficientes de pagamento. Tais organismos pode
riam ainda conceder emprestimos de curto prazo, com base em criterios muito 
simples, a exemplo da utilizac;:ao de mecanismos de pequena discricionaridade. 

Entretanto, na medida em que essas organizac;:6es se enquadram em traba
lho de assistencia e apoio nacional e seletivo, devem ser divididas em inumeras 
entidades separadas, ou mesmo em times competitivos e independentes, alber
gados por entidades hoje ja existentes. Tais organismos deveriam �companhar e 
prestar assistencia a experiencias nacionais. Eles jamais poderiam suprimir en
saios regionalizados. Conseqtientemente, o universalismo deveria ser associado 
ao minimalismo, assim coma o maximalismo ao pluralismo. A obtenc;:ao e o 
gerenciamento de fundos devem emergir de instrumento relativamente neu
tro, a exemplo da cobranc;:a de um impasto nacional agregado, ou do que mais 
se aproxime a tal exac;:ao, a ser calculada a partir de poucos niveis de aliquotas, 
que refletiriam a posic;:ao dos paises no que toca as suas rendas nacionais brutas 
e per capita. Similarmente, as regras do sistema comercial internacional devem 
ser reformadas. Um regime basico de comercio deve repudiar qualquer modelo 
preconceituoso para com a maximizac;:ao do comercio internacional. Seu objeti
vo deve consistir no apoio para que cada pais desenvolva projetos pr6prios de 
desenvolvimento nacional, de modo que se possa diminuir a interferencia que 
se verifica entre demandas contradit6rias que diferentes projetos nacionais 
procuram imprimir ao comercio internacional. 

Um regime basico deveria favorecer um leque de soluc;:6es que estimule o 
desenvolvimento gradual e conectado de uma mobilidade transnacional de ca
pital e de trabalho, em vez de se libertar o capital e de se aprisionar o trabalho. 
Os paises poderiam ser autorizados a compensar a presenc;:a de problemas que 
inibem o desenvolvimento de seus mercados, por meio de subsidios e de isen
c;:6es referentes a investimentos. Poderia-se aplic3:r presunc;:ao restritiva para o 
alargamento das definic;:6es de direitos de propriedade, especialmente no que 
toca aos direitos intelectuais. 

Tal mudanc;:a de direc;:ao no regime de comercio devera ser complementada 
pelo alargamento de direitos relativos a opc;:ao referente ao regime instaia
do. Tais opc;:6es devein ser explicitas e exercidas mediante procedimentos 
multilateralmente aceitos. Os paises ricos nao podem tratar de isenc;:6es, 
coma as que sao outorgadas as agriculturas do primeiro mundo, como se 
fossem regras gerais imodificaveis. Tais paises devem ser compelidos a tratar 
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tais isenc,;:6es como um direito explicitamente passive! de ser disponivel, sob 
arranjos que orientam alternativas para regimes convencionais de comercio. 

E como iria ser operada tal reforma na economia mundial? Um possivel 

caminho seria formado pelos passos que identifico em seguida. Primeira
mente, paises continentais e marginalizados persistiriam em rebeliao con
tra o programa neoliberal, movendo-se entre as varias alternativas propostas 
pela segunda via. Eu me refiro a China, a fndia, a Russia, ao Brasil e a
Indonesia. Em seguida, sob pressao, o regime internacional seria aberto a 
um maior leque de alternativas. Finalmente, a reforma do regime internacio
nal possibilitaria que as diversidades nacionais conseguissem avanc,;:ar 
concretamente. Dentro desse espac,;:o mais amplo, muitos outros paises 
pequenos encontrarao alternativas e caminhos a serem seguidos. 

A narrativa incorpora entao uma queixa. Nenhuma liberdade pode ser 
obtida sem luta. Uma luta sem violencia, espera-se, mas uma luta, de qual
quer maneira. Os lideres dos paises dominantes, assim como burocratas e 
professores, nao nos darao tal liberdade. Essa liberdade deve ser conquista
da. A pressao deve ser exercida a partir das bases da vida social. Deve ser 
motivada por um incomehsuravel desejo de dominar o curso da ac,;:ao que os 
regimes internacionais tendem a suprimir. Deve-se confiar em mobilizac,;:ao 
nacional de recursos, incluindo-se alargamento da poupanc,;:a interna, para 
que se amplie o conjunto de manobras no primeiro estagio de realizac,;:ao 
dessas heresias nacionais. Tudo deve ser informado por imaginac,;:ao 
programatica; em outras palavras, exige-se forc,;:a e visao clara, de modo que 
tomemos vantagem a partir do calor e da luz. 

A ideia de muitos caminhos pode parecer irresistivel, sobremodo 
quando combinada com modestia intelectual, qµe respeite diferenc,;:as 
culturais e nacionais. Enfrenta-se, entretanto, tres problemas inerentes 
ao desdobramento dos fatos. 

0 primeiro deles consiste no fato de que heresia local pode ser insuficiente 
para enfrentar ortodoxia universal. 

0 segundo problema radica na circunstancia de que a unidade concreta 
e espiritual do mundo pode ter atingido um ponto que torna irreal a ideia 
de que as sociedades possam se desenvolver por meio de trajet6rias distin
tas, a exemplo dos planetas que se movem em suas 6rbitas pr6prias. 

0 terceiro problema refere-se ao fato de que em um mundo de democra
cias a capacidade de se criarem diferenc,;:as pode e deve significar muito mais 
do que a habilidade de se perpetuarem diferenc,;:as herdadas. Essa capacidade 
coletiva de se desenvolverem e de se inventarem diferenc,;:as, sob condic,;:6es de 
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alargamento da democracia e de generalizai;:ao do experimentalismo, pode 
exigir que as sociedades contemporaneas tenham que passar por um caminho 
de comunhao de inovai;:6es, que eu chamaria de uma segunda via. Essa segunda 
via, alcani;:ada pela passagem por portais muito estreitos, pode ser necessaria 
para tornar todos os demais caminhos possfveis. 

Consideremos isoladamente cada uma dessas objei;:6es. 
Propostas universais, a exemplo do cristianismo, do liberalismo e do socia

lismo, transformaram o mundo. Essas propostas informam e inspiram, para o 
melhor ou para o pior, as caractedsticas e as circunstancias locais. 

Hoje em dia, tambem, a proliferai;:ao de heresias locais pode nao ser 
suficiente para resistir a ortodoxia universal do neoliberalismo, que porta 
uma mensagem de convergencia para com pd.ticas e instituii;:6es presente
mente em voga nas democracias ricas dos pafses do Atlantico Norte. 

Se tais heresias radicam em calculos praticos, podem ser abandonadas 
ao primeiro sinal de problema, tornando-se incapazes de resistir a impulso 
gravitacional de solui;:6es ortodoxas, arraigado nos poderes dominantes e 
refori;:ado pelas normas e organizai;:6es internacionais. Se ancorados na defe
sa de identidade coletiva, especialmente baseada em valores religiosos, pode 
haver certa resistencia a tal impulso gravitacional. Entretanto, pode se per
der a comunhao entre ideias democd.ticas e experimentalistas. 

Uma razao adicional e explicativa para a hipossuficiencia de heresias locais 
consiste no fato de que elas nao conseguem acertar as contas com duas carac
tedsticas preocupantes de nossa situai;:ao presente, a exemplo das analogias 
entre problemas enfrentados tanto por pafses ricos, coma por pafses pobres, 
alem da natureza efetivamente restrita de repert6rio institucional com o qual 
poderfamos enfrentar tais problemas. 0 poder para a expansao de tal repert6-
rio exige certos requisitos, nao importa se tal expansao seja operada em dire
i;:6es diferentes. A doutrina da segunda via tern coma ambii;:ao explorar for
mas institucionais de tais requisitos, conforme eu exploro no argumento de 
meu livro Democracia realizada: a a.fternativa progressiva*. 

Conseqi.ientemente, chega-se a uma terceira objei;:ao no que se refere as 
heresias locais. Eu me refiro a necessidade que temos de nos esconder dessas 
heresias, pelo comprometimento que temos para com a democracia, para 
com a liberdade e para com a ilustrai;:ao, no sentido de nos afastarmos das 
pervers6es que facilmente podem se esconder por tras dessas heresias. Refi
ro-me ao conceito que nos da conta de que a difereni;:a mais valiosa para a 

* Sao Paulo, Boitempo, 1999. 
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humanidade ja se encontra presente nas diferentes culturas do mundo e 
nas diferentes nac;:6es que alimentam tais culturas. 

0 poder para criar uma diferenc;:a coletiva, e nao apenas para perpetuar 
diferenc;:as dentro do que herdamos, e simultaneamente causa e conseqiiencia 
do experimentalismo democratico. Como qualquer outro aspecto de nossa 
circunstancia social, o poder para gerar diferenc;:as depende das ideias e da 
praticidade que se de a esse grupo de argumentos. 

Todavia, agora somos testemunhas da divulgac;:ao de versao maldosa e 
envenenada de desejo a diferenc;:a. Diferentes nac;:6es do mundo valorizam 
suas respectivas diferenc;:as, sobremodo quando veem nessas diferenc;:as as 
suas pr6prias fraquezas. Raramente tern um pais desejado trocar de sem
blante, mem6ria, ou promessa de diferenc;:a, protegida pela soberania, par 
dinheiro, que poderia ser traduzido e mensurado par n{veis mais altos de 
vida. Cada nac;:ao tern sido compelida a subtrair uma parcela de sua pr6pria 
essencia coma um sacriHcio a ser feito no altar das competic;:6es praticas e 
espirituais que presentemente sao travadas no mundo todo. Nossas identi
dades coletivas sao esvaziadas de seus conteudos concretos e tradicionais, 
geralmente traduzidos em formas comuns de vida. 

Ainda, o desejo de diferenc;:a tern sido aumentado, muito mais do que 
aquietado, na medida em que seja ordinariamente esvaziado. As nac;:6es tern 
o desejo de ser diferentes, unicas, excepcionais, odiando-se quando esse
desejo de diferenc;:a deve coexistir com realidade que potencializa a mesmice
e a igualdade. Esse 6dio, decorrente de impotencia coletiva, acaba promo
vendo uma diferenc;:a concreta. De tal modo, essas identidades coletivas que
se encontram esvaziadas nao podem ser objeto de negociac;:ao. Nao ha ne
nhum conteudo residual que possa ser negociado ou revisado. Tal hiato de
identidades torna-se objeto de fe intransigente.

A grandeza da humanidade exige o fortalecimento de nosso poder cole
tivo para que se promovam diferenc;:as coletivas. Nao ha proposta que possa 
ser levada a serio, no sentido de fortalecer a democracia, se nao se fomenta
rem os poderes que fundamentam e que decorrem das diferenc;:as. 

Diferenc;:as que contam nesse mundo democratico, entretanto, sao mui
to mais aquelas que podemos fazer e inventar do que aquelas que temos 
condic;:6es de nos lembrar e de preservar. 0 futuro e muito mais importante 
do que o passado. A profecia triunfa em relac;:ao a mem6ria. 

Para termos certeza, devemos construir nossa circunstancia e nossa his
t6ria de acordo com aquilo que herdamos. Devemos tam hem aceitar nossas 
mem6rias coletivas de sofrimento, de sucessos e de diferenc;:a, coma parte 
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de nossa humanidade de came e osso, real, palpavel, organica. Nao ha pra
tica de invenc;:ao coletiva e de profecia que possa ser seguramente fundada 
no esquecimento do sacriffcio que significa a negativa da pr6pria identida
de. Mesmo em relac;:ao a uma descendencia com um, a nac;:ao enquanto uma 
grande famflia, pode continuar carregando o peso de moldar identidade 
coletiva, enquanto uma tarefa de expressao e de interesse nacionais. 

Um subproduto do sucesso decorrente desse esforc;:o de se fortalecerem 
nossos poderes de originalidade coletiva resulta no fato de que nos torna
mos mais habeis para inserirmos diferenc;:as reais ao inves de diferenc;:as de
sej adas. Como resultado, nos nos liberamos de derrota que terfamos provo
cado, e de um encontro violento entre identidades coletivas �azias de sentido, 
protagonistas de uma batalha_ de idolos sem sangue e sem vida, para os 
quais a humanidade desorientada corre o risco de ter que se render. 

As regras que definem tais poderes e protec;:6es individuais devem ser 
subnaidas da agenda de projeto politico de curto prazo .. Alguns aspectos 
devem ser retirados do panorama de experimentalismo coletivo, em respei
to e homenagem a esse mesmo experimentalismo, observado isoladamente. 
Desse modo, homenageamos o poder individual que transcende do pr6prio 
contexto originario. Tal poder torna-se uma deidade colocada no trono de 
nossas praticas experimentalistas. 

Um privilegio que se prostra contra perene atitude de revisao, ao longo do 
cotidiano da polfrica, e o resfduo procedimental que se encontra na linguagem 
pseudometaffsica dos direitos fundamentais. 0 residua substantivo encontra
se na percepc;:ao de que a disponibilidade que se tern para uma vida mais humana, 
cheia de riscos, depende simultaneamente do poder e.da seguranc;:a. A relac;:ao 
entre o que outorgamos a liberdade experimental e o que garantimos ao indivi
duo lembra-nos a relac;:ao entre o amor paternal para com as crianc;:as e o desejo 
infantil de se partir para aventuras, com suspensao parcial de todos os mecanis
mos de defesa, e tambem da aceitac;:ao de alta vulnerabilidade, em relac;:ao as
quais depende nosso fortalecimento pratico e espiritual. 

As formas mais hierarquicas de vida social, aquelas que santificam uma 
ordem de castas, delimitando o que cada individuo pode fazer e sentir, 
misturam definic;:6es de seguranc;:a individual com detalhada moldura de 
vida social, sob a santificac;:ao dos costumes. Cada violac;:ao de costumes, 
conseqiientemente, aparece coma ataque a seguranc;:a individual. Em nos
sas democracias relativas ha dais prindpios que tern sido descortinados par
cialmente: as esferas de direitos fundamentais e os espac;:os que ficam aber
tos ao experimentalismo dos neg6cios, da cultura e da polftica. 
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Persiste, todavia, um desengajamento limitado, dpico de circunstancia 
de liberdade restrita. Podemos, precisamos e devemos manter tal desen
gajamento de forma ainda mais perene. E podemos assim fazer somente 
mediante a renova<;:ao de praticas e institui<;:6es em rela<;:ao as quais OS fiOSSOS 

ideais e interesses reconhecidos continuam caminhando com certa veloci
dade. Todas as vers6es de aprofundamento democratico protestam no sen
tido de que podemos ter uma maior liberdade experimental e um maior 
poder e seguran<;:a individuais, ao mesmo tempo. 

Por todas essas raz6es, a doutrina que sugere varios caminhos, e que 
prop6e a combina<;:ao de heresias locais com elementos de uma ortodoxia 
poHtica e economica global, e inadequada, pelo menos em rela<;:ao ao mo
mento presente. Devemos optar pela segunda via, representada aqui como 
uma combina<;:ao do programa de fortalecimento democratico a luz das 
propostas que apresento. A segunda via tern como vantagem o fato de ser 
espedfica, assim como correspondentemente apresenta a desvantagem de 
se parecer indevidamente restritiva. 

A segunda via nao e uma via definitivamente alternativa para varios e 
possfveis caminhos. Trata-se de uma estrada que conduz a muitos lugares. 
Descreve-se a condi<;:ao para o fortalecimento do poder coletivo para a pro
du<;:ao de diferen<;:as tambem coletivas, enquanto permanece em contato 

_ com ideais democraticos e experimentais. 
A doutrina da segunda via e, entretanto, duplamente paradoxal. 0 pri

meiro paradoxo radica na cren<;:a de que a capacidade para divergir, em um 
mundo de democracias, deve hoje passar por um amplo, porem limitado 
portao de inova<;:6es pulverizadas nas formas de democracia, de economia 
de mercado e de uma sociedade civil livre. 

0 segundo paradoxo consiste na afirma<;:ao de que o fortalecimento da 
plasticidade negativa pode agora projetar implica<;:6es particulares para a 
reforma da sociedade, assim como para a reorienta<;:ao do pensamento refe
rente a tais reformas. 0 senso de paradoxo diminui, embora nao desapare<;:a 
por completo, quando reconhecemos que o clamor feito em prol da segun
da via e uma reivindica<;:ao de circunstancia historica transitoria, que e nos
sa, em vez de desejo universal relativo a humanidade e seu futuro. 

Nos nao deverfamos nos iludir na cren<;:a de que ja encontramos a formula 
da liberdade, e de que estamos na posse das mais valiosas diferen<;:as. Permane
cemos sem nenhuma liberdade e a cada dia nos tornamos menos diferentes. 
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0 programa de experimentalismo democratico tern motivos que trans
cendem a polftica. Os temas das necessidades falsas e da democracia fortalecida, 
raz6es das preocupac;:6es explicativas e programaticas do presente trabalho 
encontram-se na superficie do presente argumento. A visao de vida humana e 
de sua transformac;:ao, subliminar a esses temas, permanece apenas parcial
mente expressa. Trata-se, no entanto, de preocupac;:ao grave. A partir de tal 
visao, certa feita identificada como expl.i'.cita e persuasiva, pode se afastar mui
to da autoridade das ideias. Essa visao mobiliza e deseja interpretar. Ela propicia 
muito da energia que se precisa para mudar a sociedade e as pessoas. 

Esses projetos politicos empurram a experieticia humana para certas dire

c;:6es, encorajando certas possibilidades de vida, no mesmo tempo em que 
_ desestimula outras. Esse problema insoluvel caracteriza ate mesmo os progra

mas que valorizam a diversidade e a novidade, reconhecendo-se as muitas 
formas de grandeza humana. Nao conseguimos separar nitidamente os ele
mentos que caracterizam nossa experiencia. Eu me refiro aqueles elementos 
que supostamente constituem uma natureza humana invariavel e universal e 
tambem aqueles que existem como construfdos da historia, da cultura e da 
pol.i'.tica. 0 muro que separa tais domfnios geralmente se desintegra. Ate 
mesmo OS mais fntimos reconditos de nossa experiencia pessoal Sao refens do 
curso da polftica. Por outro lado, nao ha empreendimento grandioso e 
transformativo que possa atingir a claridade ou a energia exigidas, a menos 
que se comuniquem com os nossos pensamentos mais remotos, nos quais os 
dogmas dominantes e as organizac;:6es estabelecidas se recusam a estacionar. 

Ha uma visao para a resposta mais adequada aos problemas da vida huma
na que tern reaparecido na historia moral de muitas civilizac;:6es, sob formas 
incontaveis. Sua caracterfstica maior reside na busca da invulnerabilidade. 
Somos vistos como acorrentados, travados pela comunhao da ilusao e do desejo, 
vinculados a uma ordem de desapontamento, sofrimento e dor. Podemos 
escapar de tal ordem mediante a combinac;:ao de intuic;:ao e pratica. 
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0 objetivo dessa conversao encontra-se na invulnerabilidade para com 
as desilus6es que nos condenam a aproximac;:ao que promovemos entre lu
tas e ilus6es. A serenidade, expressada pela independencia, abre-se median
te nossa lhaneza para com os outros, para com nosso encontro com o desti
no, pessoal e universal; essa serenidade e o maior dom que obteremos 
mediante a obtenc;:ao de nossa invulnerabilidade. 

Uma narrativa concebida para impugnar nossas ilus6es ancora tal res
pasta aos predicamentos humanos em uma visao mais abrangente da reali
dade. De acordo com essa narrativa, as distinc;:6es entre os fenomenos sao 
gerais, assim coma aquelas relativas aos individuos em particular, sao super
ficiais. Apenas quando assumimos seriamente esse mundo de distinc;:6es, 
somos tomados por um desejo frustrante e por uma luta compulsiva. 

Uma'versao caractedstica desta ideia encontra-se na pratica moral e filo
sofica recomendada pela filosofia estoica dos gregos. Podemos assegurar nossa 
independencia, dominando nossas distrac;:6es. Profundamente arraigados 
no presente, despreocupados do remorso, podemos reconhecer, por meio 
dessa posse do momenta, comunhao com realidade universal e indivisivel. 

A visao de necessidade humana em relac;:ao a qual os argumentos das 
necessidades falsas e do fortalecimento da democracia contribuem, e a par
tir do qual tais valores ganham corpo, reverte a etica da invulnerabilidade, 

. rejeitando as crenc;:as das quais dependem essa mesma etica. Considere-se, 
em primeiro lugar, a rejeic;:ao e a substituic;:ao de tais crenc;:as. 

A imaginac;:ao encontra-se em um mundo marcado pela realidade das 
diferenc;:as, pelo aprofundamento dos individuos e pelo irreversivel e decisivo 
carater dos eventos historicos. No mundo em que vivemos, sao reais as 
diferenc;:as entre as pessoas. Entre os individuos, alem de reais, essas 
diferenc;:as sao muito profundas. 

A historia e nosso destino, nao apenas porque precisa de assim o ser, ou 
porque assim deve se-lo, porem porque a historia nos ameac;:a com realidades 
pequenas e particulares, coma se fossemos atores de um enredo que nunca 
escrevemos e que com raridade compreendemos, ao inves de protagonistas de 
nossas proprias vidas. Comec;:amos a dominar a historia no momenta em que 
a ela comec;:amos a resistir. Na medida em que resistimos as suas fatalidades, 
nos nos tornamos mais humanos. Desmistificamos e desrespeitamos o mun
do dominado de praticas e instituic;:6es, piedades e dogmas, coma a melhor 
forma de respeitarmos as pessoas. Posteriormente, quando comec;:amos a ado
rar a nos mesmos, em um contexto de resistencia, revisando-o, conseguimos 
transcender para os agentes morais que realmente somos. 
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A essencia da sabedoria moral e a falta de protes;ao. Precisamos desistir, 
jogar nossos escudos no chao, para que evitemos uma morte antecipada que 
ocorra quando perdemos contato com a imaginas;ao do possivel, e conse
quentemente tambem com a parte escura e nao-realizada do eu. Precisamos 
ser prudentes em relas;ao as pequenas coisas, mas tambem precisamos estar 
atentos para os grandes problemas. De nossas experiencias com certa falibi
lidade, com a falta de prote<;:ao, provem uma possibilidade de surpresa e 
por conseguinte da autotransformas;ao. 

Na vida cotidiana, a mais importante expressao da pratica dessa falta de 
prote<;:ao encontra-se na disposis;ao para se enfrentar os riscos que toda ino
vas;ao imp6e as formas estabelecidas de cooperas;ao. Tambem, essa sensas;ao 
e percebida na determinas;ao para se dirigir para formas mais elevadas de 
associa<;:ao, a exemplo de modelos mais cheios de bonomia para com inova

<;:6es repetidas e aceleradas, bem como para com a diminuis;ao do espa<;:o 
que existe entre as atividades que aceitam as condis;6es existentes e aquelas 
que desafiam essas circunstancias. 

A doutrina da falta de protes;ao em prol da vitalidade e da plasticidade 
deve, por um aparente paradoxo, incluir o reconhecimento da necessi
dade de segurans;a. Precisamos estar seguros no dominio de salvaguardas 
centrais, identidades e dota<;:6es. Nao que transformemos essa necessidade 

. de prote<;:ao em desculpa para paralisarmos a sociedade em sua tarefa de pro
mos;ao de modelos de prudencia moral. 

A ideia de falta de protes;ao como sabedoria op6e-se a busca de serenida
de por meio da invulnerabilidade. Entretanto, tanto a ideia assim coma

essa busca, respondem a uma mesma expedencia, relativa ao tormento em 
que somos inseridos a partir de nossa liberdade e de nossa intui<;:ao, assim 
que comes;amos a perder os las;os e referenciais dos costumes, da rotina e do 
imaginario convencional. A alians;a revolucionaria entre ciencia e democra
cia tern acelerado essa fragmentas;ao propiciando disputa entre a etica da 
serenidade e a etica da vulnerabilidade. 

A democracia, baseada na demofilia, na destrui<;:ao das falsas barreiras e 
das hierarquias rigidas que nos separam, alem da consequente multiplicas;ao 
de modos de trabalho conjunto, que nao sejam predeterminados por receitas 
de hierarquia e de divisao social, consiste em valiosa parte do caminho que 
marcha com vistas a tal objetivo. Entretanto, e apenas uma parte do cami
nho. Nao se trata do caminho todo e nem mesmo do destino final. E, insisto, 
apenas uma parte do caminho, marcado por uma divisao rigida de circuns
tancias, que importa muito menos do que uma grande oportunidade para 
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uma ac;:ao capaz que conduza ao autodesenvolvimento. Uma distribuic;:ao igua
litaria de recursos permanece secundaria no que toca a dissoluc;:ao de todas as 
instancias privilegiadas referentes as utilizac;:6es futuras dos recursos do capital 
produtivo, do poder politico e da instrumentalizac;:ao educacional. 

Devemos distinguir a tentativa de se radicalizar o experimentalismo de
mocratico, especialmente por meio de um caminho que tern sedimentado o 
fortalecimento da democracia, a partir de esforc;:o em se plasmar cidadao ima
ginario e desprovido de ego no lugar de um indivfduo real, que lute por 
interesses distintos nos diferentes dominios da experiencia. Nenhum progra
ma baseado em visao unidimensional da personalidade, favoravel a vasta ex
pansao da subjetividade, a liberdade individual e a capacidade pratica que 
usufrufmos em nossas antiespartas imaginarias, poderia ser factivel ou passi
ve! de realizac;:ao. Devemos desenvolver essas ideias programaticas de modo 
que as asseguremos da carga de presenciar a derrota economica na virtude 
polfrica, fazendo-se a guerra contra aquilo que hoje gostamos. Devemos estar 
seguros de que se reconhece nossa tendencia contradit6ria e nossa resistencia 
justificada a todos os reclames absorventes da vida publica. 

0 esforc;:o para aprofundar o experimentalismo democratico nao deve ser 
identificado com o sacriHcio da privacidade e da subjetividade para com a virtu
de dvica. Similarmente, o fortalecimento dos poderes da humanidade nao deve 
ser confundido com uma potencializac;:ao do eu, que negue, na tradic;:ao de 
Rousseau, de Emerson e de Nietzsche, a passagem para o fortalecimento por 
meio da aceitac;:ao da vulnerabilidade. Tal visao perverte, por conta de sua 
unilateralidade, a verdade que existe sob re nos mesmos. Seu engano consiste na 

, incompetencia de representar corretamente,a relac;:ao existente entre nossas re
ferencias para com os outros e nossa transcendencia para com nosso contexto, e 
tambem entre nossa intersubjetividade e nossa relac;:ao para com o infinito. 
Como conseqilencia, congela-se uma aventura, que se reduz a uma mera postura. 
Uma postura que nao conseguimos manter sem que paguemos o prec;:o que 
nega a pr6pria vida: a negativa de oportunidades para autocorrec;:ao. 

Uma forma distinta de tal perversfo, o ideal de se encontrar luz na escu
ridao do mundo do lugar-�omum, fazendo-se justic;:a ao genio da humani
dade, pode ser fracionada em tres grupos de elementos. Eles cobrem a dis
tancia que vai da ambic;:ao pratica para o comprometimento visionario. 

0 primeiro elemento consiste no desejo de se fortalecerem nossas capa
cidades para realizac;:ao da vida humana, comec;:ando-se com interesses ma
teriais e morais que ja podemos reconhecer em nos mesmos. A humanidade 
continua submetida a pobreza, a ignorancia e a doenc;:a. Homens e mulheres 
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encontram-se sem recursos e habilidades para combinarem trabalho signi
ficativo e respeitavel com trabalho que garanta a obtern;:ao de suas necessi
dades materiais basicas. Mui ta gente nao se encontra em condic;:6es de tomar 
conta da propria vida e da propria familia. 

A experiencia das democracias ricas de nossos dias tern demonstrado ser 
possivel elevar-se os padr6es da maioria, livrando-a das necessidades maiores, 
sem que se implementem as inovac;:6es institucionais e espirituais que aqui 
defendo. Entretanto, apenas paises pequenos e culturalmente homogeneos, 
com longa historia de reformas igualitarias, que culminaram em regimes de 
protec;:ao social, tern conseguido uma divisao da sociedade em tres grandes 
classes de supervisores que manipulam ideias, bem como remediados que nao 
tern poder e que desempenham trabalhos de rotina, alem de membros de 
uma subclasse tiranizada. 0 resto da humanidade nao espera reproduzir tais 
condic;:6es meramente na imitac;:ao dos modelos que admiram. 

Muitos acreditam que o alargamento dos direitos de propriedade, como 
presentemente se implementa no Adantico Norte, que a continuidade de 
uma integrac;:ao de economia global na forma como agora se apresenta, assim 
coma um maior investimento em educac;:ao, seriam suficientes para a resoluc;:ao 
dos problemas dos paises ricos e da extrema desigualdade economica que 
existe no mundo. Argumehto que ha engano nessa conclusao apressada. Ge-

_neralizam-se oportunidade e capacidade mediante a insistencia na pratica 
revolucionaria, lenta e gradual, porem cumulativa e radical, remodelando-se 
arranjos e presunc;:6es. Trata-se de perspectiva que pode parecer compromissada 
com dogmas, teorias e calamidades politicas de um passado recente. 

Todavia, incorpora-se a reflexao uma verdade que devemos libertar de 
tais aproximac;:6es teoricas, que expressa a reaiidade de condic;:6es necessarias 
ao alcance do fortalecimento individual, a luz das circunstancias presentes 
nas sociedades contemporaneas. Fala-se tambem sobre algo mais profundo 
e permanente em relac;:ao a nos mesmos. 

Nossos interesses e ideais, e nos mesmos permanecemos refens do pen
samento, da ideologia e das instituic;:6es presentes. Nao e suficiente 
humanizarmos valores mediante redistribuic;:6es compensatorias. Devemos 
humanizar a nos mesmos, transformando-nos, assim como precisamos mudar 
os conjuntos institucionais dentro dos quais vivemos, isto e, a relac;:ao que 
temos para com o poder, no sentido de resistir e reforma-lo. 

Um segundo aspecto consiste em fazer justic;:a para a maior parte da huma
nidade, um esforc;:o de conter o conflito humano que desdobre no tragico. 
Todos os elementos que dao sustentac;:ao a nossa personalidade, todas as 
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caracteristicas de nosso crescimento pessoal, vinculados aquilo que e mais ele
mentar e material, mais ambicioso e espiritual, dependem necessariamente dos 
lac;:os sociais. Conex6es, entretanto, imp6em compromissos, sujeitando-nos as 
duas grandes forc;:as opressivas da vida social, as hierarquias de classe e os estere6-
tipos que somos obrigados a representar. Conseqtientemente, na medida em 
que avanc;:amos em nossas relac;:6es e conex6es, tornamo-nos refens de nosso 
pr6prio destino. Quanto mais nos ligamos, mais possivelmente nos compro
metemos no futuro. Vinculado ao destino, o fortalecimento da personalidade e 
do carater faz com que o destino nos imobilize ate nos destruir completamente. 

As rebeldias contra destinos de classe e de papeis sociais equivalem a 
traic;:ao, ao atentado contra a lealdade, a ameac;:a ao isolamento. Espremida 
entre nossa necessidade de interagir e nossa impulsao para quebrar cadeias 
e grilh6es impastos por conex6es sociais, encontra-se uma brecha que ameac;:a 
as necessidades pessoais de crescimento e realizac;:ao. 

Alem do fortalecimento de capacidades particulares para realizac;:ao do 
bem, precisamos rearticular a vida social, no que toca ao dominio e a 
despersonalizac;:ao, prec;:os que pagamos para nos conectarmos a essa realida
de. Na diminuic;:ao do tributo que devemos para com quest6es de classe, 
papeis sociais e rotina, limitamos, porem sem abolir, os conflitos que se 
travam dentro dessas condic;:6es de auto-realizac;:ao. Na moderac;:ao desse 
conflito ampliamos nosso campo de liberdade. E assim que melhoramos. 

0 terceiro aspecto deste programa refere-se a reconstruc;:ao do mundo secu
lar que habitamos, que se torna menos adequado para n6s, na medida em que 
atributos extraordinarios da humanidade excedem mundos particulares. Ha 
uma ordem que reconhece e alimenta nossa capacidade de julgamento, de 
resistencia e de desejo de reforma, e que reside na nossa pr6pria negac;:ao e na 
nossa tendencia de nos diminuirmos. Vivemos nossas verdades, de forma ampla 
e direta, confirmando essas percepc;:6es com base em uma experiencia diaria, ao 
inves de nos tornarmos prisioneiros de fantasias escapistas de aventura. 

A concepc;:ao desses tres elementos, que sao supervenientes, materializa
se em visao normativa, marcada pela compreensao e pela possibilidade de 
transformac;:ao, que resiste ser apreendida por vocabularios regulamentares, 
de virtude e de felicidade. 

Aceitando-se tal ideia, nao ha razao para preocupac;:ao. Sera que nos ren
demos a visao romantica e her6ica da vida, que admire prestac;:ao de comas 
para com nossa presenc;:a nas sociedades e nas culturas, nas rac;:as e nos pa
peis sociais, nas familias e nos trabalhos que nos definem, alem desta carac
teristica multiplicada e contradit6ria que identifica nossos interesses e ansie-
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dades? Sera que estamos transformando em politica e em historicidade um 
peso que nao conseguimos suportar, e que apenas a experiencia intimista 
com conex6es pessoais e comprometimentos pode agiientar? E entao nao 
nos rendemos a lii;:ao terdvel que nos da conta de aliani;:a entre mal, ilusao 
e esperani;:a, que a hist6ria insiste em nos ensinar? 

A percepyao de possibilidade humana e reformatai;:ao da vida social deve 
ser testada por sua capacidade em distinguir exatamente entre as condii;:6es 
inalteraveis da existencia, que devemos aceitar, e a ordem reformavel da 
sociedade, que devemos melhorar. 

Os pai'.ses que agora se apresentam como modelos para o resto do mun
do nao passam por esses dois testes. Na presente ordem hegemonica, por 
exemplo, verifica-se uma recusa a se sujeitar as instituii;:6es e ao escrutinio 
que os americanos aplicam aos aspectos variados da experiencia daquele 
pais. 0 endurecimento dos arranjos institucionais contrasta com a popula
ridade de praticas fisicas, psicol6gicas e espirituais de auto-ajuda, que even
tualmente negam nossa independencia e nossa mortalidade. 0 individua
lismo coexiste com a idolatria institucional. 

Duas formulas fracassadas de manuteni;:ao de condii;:6es alteraveis da 
vida social, que explicam o comportamento que protagoniza importante 
papel nos argumentos das necessidades falsas se encontram no fetichismo 

· institucional e estrutural. 0 fetichismo institucional falhou na compreen
sao de conceitos institucionais abstratos como democracia representativa
ou economia de mercado, express6es naturais e necessarias na compreensao
de regras, praticas e instituii;:6es. 0 fetichismo estrutural, ou um alto co
mando equivalente ao fetichismo institucional, falhou em reconhecer que
podemos alterar a qualidade. Falhou tambem como conteudo das ordens
institucionais e ideol6gicas, dentro das quais n6s nos movemos.

Na diminuii;:ao da descontinuidade das atividades normais nas quais repro
duzimos ordens normais e excepcionais pelas quais mudamos o mundo, na
concepi;:ao de nosso trabalho de revisao como extensao de nosso trabalho diario,
fortalecemos nossa capacidade de realizar o hem e tambem expressamos e
desenvolvemos nossa liberdade mais criativa, que consiste no poder que temos
de dominar o contexto das ai;:6es. E mais facil dizer do que fazer. 0 fetichismo
institucional e estrutural plasma-se nas tradii;:6es mais influentes do pensamento
social, incluindo-se aquelas que tern influenciado a esquerda. Continuamos
com palavras e conceitos dessas tradii;:6es, enquanto demonstramos nossa des
creni;:a para com as concepi;:6es te6ricas rigorosas que sustentam a utilizai;:ao de
tal pensamento social. Estamos menos desiludidos do que confusos.
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A confusao que fazemos colabora para a justificai;:ao de nosso conser
vadorismo institucional. Sup6e-se, erroneamente, que uma mudani;:a 
institucional real significaria a substituii;:ao de sistema institucional indivisivel 
por outro, isto e, do capitalismo pelo socialismo ou do socialismo pelo capi
talismo. Por conta dessa confusao concluimos que tal mudani;:a nao e factivel, 
nesses tempos de paz relativa, e nem desej:ivel, como provado pelas conse
qliencias desastrosas das mudani;:as revolucion:irias institucionais que ocorre
ram no seculo XIX. Cai-se em uma cilada quando se assume a caracteristica 
generica do mal, produzida pelo fracasso em desafiar e melhorar o que pode 
ser alterado nas pr:iticas e instituii;:6es da sociedade. Nao conseguimos pro
priamente nos adorarmos, no contexto de seres transcendentes que somos. 
Tal adorai;:ao toma um caminho erroneo a partir dos arranjos e percepi;:6es nos 
q uais as pessoas estao encalhadas. Nossa tarefa consiste em negarmos reverencia 
as estruturas. Mas devemos reverenciar as pessoas. 

Ha uma emboscada presente em uma ordem social e cultural dividida e 
especializada. Trata-se de engodo que a radicalizai;:ao do experimentalismo de
mocr:itico sabota mais diretamente. Os conceitos de fetichismo institucional e 
estrutural descrevem duas das mais importantes manifestai;:6es de nossas ideias. 
Acabam mostrando que nos tornamos cumplices de nossa pr6pria escravidao. 

Tais pr:iticas nao serao suficientes para criar seus pr6prios agentes. Somos 
n6s quern devemos form:i-los. Devemos educ:i-los em uma politica altamente 
energiz:ivel. Devemos dot:i-los com recursos que garantam espai;:o independente 
nas atividades de um mercado democratizado. Devemos ter escolas que salvem 
as criani;:as de suas familias, de suas classes sociais, de suas culturas e de suas 
epocas hist6ricas. Essa escola imagin:iria insiste em ser uma voz do futuro que se 
ouve no presente, tratando cada criani;:a como um profeta mudo e ignorante. 

E quais sao as circunstancias que nao se modificam? E que papel o avan
i;:o das necessidades falsas e do experimentalismo democr:itico protagoniza 
em nossas respostas? E com qual espfrito luta um homem que enfrenta sua 
segunda natureza e abrai;:a sua pr6pria condii;:ao? 

A primeira circunstancia inalter:ivel e a  morte, impondo a cada vida os 
contornos de caminhada irreversivel, sujeitando o que mais amamos, e n6s 
mesmos, ao trabalho destrutivo do tempo, estabelecendo um contraste 
_atemorizante entre o valor alto de onde estamos e a  banalidade para a qual 
nos dirigem nossos esfori;:os desencontrados. 

Todas as sociedades e culturas conspiram para nos armar contra o pavor 
que sentimos para com a perspectiva desse limite absoluto que nao apenas 
aniquila nossas identidades, mas que tambem nos nega uma segunda chance 
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que imaginamos merecer. 0 engajamento no trabalho e no amor, que se 
aproxima desses limites toleraveis, permanece diminu{do para com um de
sastre terdvel que somos impotentes para prevenir. 

Tal desastre nao e apenas o desaparecimento ou o enfraquecimento de 
nosso eu. Trata-se de nossa falta de habilidade para controlarmos os efeitos 
do tempo em relac;:ao a tudo e a  todos que nos interessam. Consequente
mente, conquistando um contexto coletivo mais amplo, em relac;:ao ao qual 
agimos e pensamos, somos forc;:ados a lembrar que esse contexto e localiza
do nos limites de uma realidade universal cujo futuro nao conseguimos 
controlar, cujos prop6sitos nao temos habilidades para discernir e cujo sig
nificado nao temos condic;:6es para compreender. 

A primeira e mais importante resposta que temos para com essa situac;:ao e 
sua pr6pria aceitac;:ao. Todas as tentativas de fuga, por meio de esforc;:os de auto
salvac;:ao e recusas de morte, ameac;:am a grandeza de se compreender e de se 
viver sob as condic;:6es de falta delimites irrevers{vel e dramatica. Enfraquece-se 
nossa apreensao sem que nos outorguem a possibilidade de destruirmos o mal 
da aniquilac;:ao. Como resultado, diminu{mos nossa habilidade para nos devo
tarmos as nossas tarefas e compromissos. Tal devoc;:ao, quando isolada, confir
ma-nos a sensac;:ao de sermos pessoas que vivem a realidade da liberdade. 

A segunda resposta a morte e ao fim de tudo sucede a primeira delas e e 
por ela moldada. Trata-se do esforc;:o em fundar ordem social que permita 
que as pessoas possam resolver com mais facilidade suas necessidades de 
relacionamento, sem que tenham que se render a um roteiro cultural e 
social que limite a experiencia e a visao. Cada aspecto da luta pelo 
aprofundamento da democracia e pela radicalizac;:ao do experimentalismo 
democratico contribui para a consecuc;:ao deste objetivo. 

Ate mesmo o her6i, o genio e o santo nao conseguem resolver esse proble
ma por eles mesmos, e quando o fazem, o resultado e imperfeito. Os traba
lhos de herofsmo, genio e santidade projetam-se nas outras pessoas, naqueles 
que nao sao nem her6is, nem genios, nem santos. E porque nao se consegue 
resolver adequadamente a questao relativa a quern sao os outros, nao se consegue 
resolver o problema de como viver como espfrito mortal e corporificado. 

A terceira resposta a essa aporia, estendendo-se a segunda delas as circuns
tancias da vida contemporanea, consiste em substituir o esforc;:o da guerra 
pelo esforc;:o e dedicac;:ao ao servic;:o geral, como ocasiao coletiva para que se 
venc;:a, por meio do sacriffcio, a banalidade e a  diminuic;:ao. A vida nao e nada, 
absolutamente nada, se nao for sacriffcio, e nenhuma vida pode ser julgada 
como realmente vivida, a menos que se possa eventualmente doar-se a algo 
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que seja maior que a propria vida, sentindo o espfrito que nos habita chocar
se com os limites da jaula onde nos encontramos. Ninguem, rico ou pobre, 
famoso ou desconhecido, poderia morrer sem que tivesse vivido momentos 
de autotranscendencia, sentindo uma forya que parece fogo dentro de nos. 
No passado, as guerras se prestaram para a realizayao de tal experiencia. Ser
viyos sociais voluntarios e compulsorios podem tomar o lugar da guerra, 
oportunizando-se a devoyao e o sacrifi'.cio. Cada um de nos, em cada lugar do 
mundo, deveria ser obrigado a servir, por um ou dois anos, as necessidades 
dos que de nos precisam. 0 profissional pode trabalhar na area de sua especia
lidade. Sem formayao profissional, o comprometimento para servir pode 
ensejar ocasiao para que se treinem habilidades que sejam do interesse daque
les que precisam de ajuda, na educayao, na saude, na construyao de hospitais 
e asilos. Cada pais, pobre ou rico, deveria determinar que parte da: sua juventude 
prestasse serviyos sociais em outros paises, ricos ou pobres, para que esses 
jovens aprendam Hnguas diferentes e para que aprendam e compreendam as 
diferenyas que marcam os seres humanos. 

Um aumento nos poderes de compaixao, sustentado por arranjos praticos 
que alimentem nossa habilidade de imaginayao da alteridade, pode ajudar 
para que possamos reconhecer os deuses que habitam naqueles de quern pre
cisamos, e que precisam de nos. Nesse clima de grandeza e de imaginayao_ 

- ampliada, tudo o mais sera possJ'.vel.
Se os limites impostos pela morte constituem condiy6es inalteraveis que 

devemos aceitar, tem-se outra condiyao que se encontra nos contornos 
que a vida humana toma, sob a pressao desses limites, nas circunstancias 
desse espfrito corporificado. Passamos a nos sentir como deuses infelizes, 
que como _crianyas descobrem um mundo no qual nao se pode lutar. Somos 
exilados desse paraJ'.so da imaginayao e jogados num mundo de luta. Deve
mos deixar de ser todo mundo, e devemos passar a ser alguem. 

Esse alguem e o produto da mutilayao e da diminuiyao das capacidades 
humanas. Uma mutilayao que assumimos pelo amor, pela fecundidade que 
as ay6es nos incitam, separando-nos daquilo que imaginamos, mas que nao 
conseguimos mais ser. E qual seria nossa relayao com essas possibilidades de 
vida nao realizadas? 

Nao conseguimos viver sob o imperativo da mutilayao. Devemos aceitar 
tal circunstancia como preyo que pagamos para o engajamento. Entretan
to, podemos trabalhar para mudarmos a relayao de um eu mutilado, o ser 
que nos torriamos, e a nossa personalidade que deixamos de lado. Podemos 
manter as fronteiras entre o realizado e o abandonado, e entre aquilo que 
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nao foi conquistado, mas permanecemos abertos as mudanc;:as. Podemos 
ensinar a nos mesmos a sentir a dor da amputac;:ao, assim coma a experiencia 
estranha do movimento fantasmagorico do orgao perdido. E so dessa forma 
que conseguimos entender o que perdemos. 

Assim agimos par meio do avanc;:o do experimentalismo democr:itico, 
enfraquecendo essa segunda natureza, que radica na logica da posic;:ao social 
que ocupamos em relac;:ao as nossas capacidades de iniciativa e de inter
relacionamento. Agimos a,ssim, em uma segunda via, par meio da etica, da 
vulnerabilidade, lutando contra a ditadura dessa mesma segunda natureza 
fntima, personalidade que se congelou em car:iter. E na medida em que a 
influencia de uma etica decorrente da vulnerabilidade aceita possa nos aju
dar, da distancia, na luta contra essa nossa segunda natureza, tambem o 
aprofundamento das pr:iticas experimentalistas e das instituic;:6es democr:i
ticas podem ajudar no fortalecimento das pessoas, de modo que se possa 
definitivamente negar nossa segunda natureza. 

Em um mundo de democracias, cada nac;:ao desenvolve em direc;:6es dis
tintas os poderes e as possibilidades da humanidade, coma cultura e coma 
instituic;:ao. A profecia ganha ascendencia sabre a memoria. Permite-se a 
fuga dos individuos, grac;:as ao que se tornou o direito universal de viver e de 
trabalhar em qualquer lugar. Deve-se valorizar a diversidade e a  contradic;:ao 
da vida interna, de modo que cada hiato possa servir coma ocasiao para 
incorporar, reinterpretar e reconstruir alga que tenha funcionado em al
gum outro lugar. Conseqi.ientemente, trabalhando-se par meio de 
recombinac;:6es, o pao di:irio do experimentalismo pr:itico acaba se prestan
do para servir a uma maior diversidade. Cada nac;:ao, fazendo-se diferente, 
enxerga-se parcialmente refletida nas outras nac;:6es. 

Par analogia, devemos imaginar a mesma soluc;:ao para o mundo dos que 
lutam para sobreviver aos diferentes tipos de experiencias que sao impostas. 
De tal modo, acorda-se para a vida e tem-se a certeza de que se morre 
apenas uma vez. Voltamo-nos contra nos mesmos. Esse esforc;:o de 
autodestruic;:ao tern duas fontes. 

A primeira delas consiste em um ataque contra nos mesmos, par causa 
de nossa propria ambivalencia. 0 que desejamos nao tern limite. Nada 
seria suficiente para nos consolar da finitude e da morte. Como resultado, 
tudo que recebemos uns dos outros, ate os mais despretensiosos atos de 
amor e devoc;:ao, parecem pagamentos e garantias para uma transac;:ao que 
nao pode ser completada. Como tais transac;:6es seriam implementadas, se 
as exigencias de companheirismo incondicional e de aceitac;:ao dos outros 
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podem ter os mesmos e divinos atributos de diferenc;:a, profundidade e 
obscuridade? Se tentarmos proteger a nos mesmos sob a luz fria da distan
cia e da indiferenc;:a, nao conseguiremos colher os beneHcios da cooperac;:ao 
e nem mesmo conquistar as grandes riquezas do amor. 

E quanto mais nos aproximamos, por necessidade e por atrac;:ao, passa
mos por experiencias e paix6es, por reveses violentos, por reservas mentais 
que fazemos. Por que infinitamente precisamos uns dos outros, nao conse
guimos nunca dar ou receber o suficiente. 

Prisioneiros de nossos desejos e idiossincrasias, tentando contato com outras 
mentes e desejos, que tambem nao respondem nossas quest6es, tentamos nos 
colocar sob o jugo de restric;:6es. Acostumamo-nos com a prudencia da distancia. 
E depois nos revoltamos contra as estrategias da autoprotec;:ao. 

A segunda fonte que justifica nossa luta contra nos mesmos e nossa falta de 
habilidade para aceitarmos os mundos particulares que construimos e habita
mos, assim como nossa impossibilidade de viver fora <lesses mundos. E como 
somos ambivalentes para com nossos semelhantes, tambem somos ambivalentes 
para com a sociedade e a cultura que criamos, reverenciamos e desafiamos. 

Sem lugar particular, espac;:o para a ac;:ao e crenc;:a, nao temos poder e 
estamos perdidos. Como poderfamos fazer justic;:a? Sempre ha algo mais em 
nos, individual e coletivamente, mais do que temos razao em desejar, fazer 
e sentir, do que poderia haver em qualquer lugar. Entao devemos nos pros
trar contra tal situac;:ao voltando-nos contra nos mesmos. 0 excesso divino 
de pessoalidade nas mentes, nas regras e nas estruturas, torna tal conflito 
algo que nao compreendemos e do qual nao podemos escapar. 

Em conjunto com os fatos naturais de morte e de perda, essa ambivalencia 
que nutrimos da-nos tristezas indescritiveis. Multiplicam-se as oportunida
des do mal que cresce da distancia, da diferenc;:a e do medo. Somos abertos 
para uma nova experiencia e para as outras pessoas, tornando-se possivel a 
imaginac;:ao e o amor. 

Esta virada contra nos mesmos e nosso problema e nossa soluc;:ao, nossa 
provac;:ao e nossa salvac;:ao. 
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